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Ajánlás 

Bibliaolvasás 

Igazából akkor jöttem rá, micsoda er6 árad a Szent{rásból, amikor 
kerek negyedévszázaddal ezel6tt megtapasztalhattam, mennyire ke
resik a vasfüggönyön túl az emberek az anyanyelvükre lefordCtott 
Bibliát. Olvasása azóta is er6sCt, hogy észrevegyem az igazán lénye
geset és (gy nyugalomhoz, megfontolt higgadtsághoz segCt. 

Rudolf Kirschliiger 
volt osztrák szövetségi kancellár 

Leginkább az a meggy6z6dés hatott rám a Bibliából, hogy semmi, 
de semmi sem szakCthat el ntinket Krisztus szeretetét6l (Róm 8,38J. 
Amennyire nekünk minden okunk megvan arra, hogy Isten iránti 
szeretetünk és haségünk szilárdságában kételkedjünk, olyannyirajó 
tudni azt, hogy az Isten ha, az életünk szilárd alapra épül: az 6 
szeretetére, amely még a halálba is elk(sér minket. 

Johannes Rau 
német tartományi miniszterelnök 
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, 
Ertés 

Van, aki csak a szavakat érti, 
Van, aki a szavak mögött 
Felfénylő valóságot is megérti. 

Aki csak a szavakat érti, 
Kívül marad, csak a felszínt látja. 

Aki a szavak mögött rejlő 
Valóságot is felfogja, 
Csak az érti meg maga körül a világot. 

Éld Szó 

Szép, tiszta szavakat adj a szánkba, Uram! 
A világból szinte kihúnyt a szó fénye. 
Minden csupa madárzsibogás, 
Minden csupa majommakogás, 
Csak az indulatokat, az akaratokat mondja. 

A Logosz fényét, teremtő erejét elveszítettük, 
Mely, ha jó talajba hullik, virágba szökken. 

Segíts, hogy ne szennyezze be szitok 
Vagy olcsó fecsegés a szájunk, 
Hanem a Te élő Szavaidat mondjuk. 
Olyan szavakat, melyeket 
A hallgatásban tisztára mostunk, 
S úgy tudjuk egymásnak adni őket, 
Mint valami kincset, melyet 
A szív benső csendj éból fejtünk ki, 
Lelkünk mélyéről hozunk felszínre. 

[Hava] 



A Biblia - holnap 

Ünnepi beszéd az Osztrák Bibliaközpont 
25 éves fennálása alkalmából. Folytatás. 

A Biblia 
a holnap társadalmában 

DDr. Helmut Kratzl püspök 

6. Személyes szentírásolvasás - szerető beszélgetés Istennel 

Mindaz, amit eddig a Bibliáról mondtunk, azon áll vagy bukik, hogy 
hogyan hat az egyén ekre Isten Szava. Az, hogy a Biblia milyen alakftó 
erővel bír a holnap társadalma érdekében, attól függ, mennyire engedik az 
emberek, hogy Isten Szava alakftsa őket, hogyan fogadják a párbeszédet, 
amelyet Isten az írás útján akar elkezdeni velük. Ezért befejezésül né-
hány szót szólok a személyes bibliaolvasásról. -

Enzo Bianchi 1968-ban - a Taizéihez hasonló - ökumenikus szerzetesi 
közösséget alapított Bose-ban (Piemont). E közösségben és ezzel a közös
séggel újra felfedezte Isten Szavát és az Isten Szava alapján való életet. 
Bianchi ismét tanítja övéinek és nekünk is az "isteni olvasmány, a "lectio 
divina keresztény ókor óta gyakorolt, de több ízben elfelejtett múvészetét. 
A "Pregare la Parola" (Imádkozni az Igét) c. múve 1988-ban németül is 
megjelent a Herder kiadónál (Szavadban megtalálni Téged címmel). Ez 
egy levél Bianchi barátjához, Giovannihoz címezve, amelyben gyakorlati 
útmutatást ad a személyes bibliaolvasáshoz; ezeket szeretném - rövid for
mában - ezen ünnepi órában ünnepi ajándékként átnyújtani Önöknek. 

Ha el akarsz mélyedni Isten Szavának imádságos olvasásában, akkor 
először csendes és nyugodt helyet kell keresned. "Itt van a puszta, amely
ben Jézus imádkozott és kfsértést szenvedett; ez az a hely, ahol Isten 
magához vonz, hogy a szívedhez szóljon." Próbáld a helyet és az időt úgy 
megválasztani, hogy a külső csend biztosítva legyen. "Minden más hangot 
el kell hallgattatnod, s az Ó Szavára kell hallgatnod." Isten vezetett el a 
hallgatásba, a Vele való beszélgetésbe, hogy "a szívedhez szóljon. Amikor 
Isten hallgatására előkészülsz, vedd kezedbe és emeld Istenhez a szívedet, 
hogy tegye húsból való, egészséges és tiszta szívvé. Naponta kiált hozzánk: 
"Ó, bár hallgatnátok ma a Szavamra! Ne keményítsétek meg szíveteket!" 
Ha a Bibliát a kezedbe veszed, helyezd magad elé mély tisztelettel, mert 
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A Biblia - holnap 

Krisztus teste. Ezután hívd segítségül a Szentlelket! Minthogy az írásokat 
a Szentlélek sugalmazta, csak Ő tudja őket érthetővé tenni. Várj Rá! Mert 
ha késik is, várnod kell, hiszen eljön; eljön, nem marad távol. 

Most nyisd ki a Bibliát és olvasd a szöveget. Ne válaszd a legkínálko
zóbbat, mert Isten Szava nem kínálja magát olcsón. Vedd elő a liturgikus 
olvasmányok könyvét, s vedd abból azt a szöveget, amelyet az egyház 
mára ajánl a számodra; vagy olvass el egy szentírási könyvet az elejétől a 
végéig. Ne csak egysz~r olvasd el a szöveget, hanem többször, méghozzá 
hangosan. Ne csak szemeddel olvass, hanem próbáld meg a szöveget a 
szívedbe vésni. Legyen az olvasás hallás (audire), a hallás pedig vezessen 
engedelmességre (oboedire). Elmélkedj! - azaz próbáld elmélyíteni az üze
netet, amelyet Isten veled akar közölni. Feltétlenül hasznos a szentírás
magyaráza t, a patrisztika, a hagyomány figyelembevétele, de a 
legfontosabb a személyes erőfeszítés. Ez gyakran még gyümölcsözőbb, ha 
közösségben "hallgatunk". A személyes erőfeszítés célja megragadni a szö
veg lelki alapgondolatait, az üzenet magvát, azt, ami a legtöbbször kapcso
latban van a megváltás eseményével, a kereszttel és az Úr feltámadásával. 
Ezután imádkozzál! Szólj Istenhez, felelj Neki, fogadd meg ajánlásait! Az 
elmélkedés célja az ima. A "lectio divina el fog vezetni Isten jelentlétének 
arra a kimondhatatlan tapasztalatára, ahol Te mint szeretett lény öröm
mel és meghatottsággal hallgatod és mondod utána szerelmesed szavait. 
Őrizd meg, amit a "lectio divina" alkalmából hallottál és megfzleltél! Menj 
az emberek közé, s adj nekik a békéből és áldásból, amelyben te részesül
tél! Isten eszközként akar használni téged a világban. Eljön a nap, amikor 
- átjutva a halálon - színről-színre látod majd Istent. Akkor meg fogja 
neked mutatni, hogy mi voltál: Krisztus által írt "élő levél, magad is 
"isteni olvasmány (lectio divina) testvéreid, sőt Isten Fia számára! 

Bibliközpontunk 25 éves ... Szeretnék mindenkinek köszönetet monda
ni, akik oly sokat tettek a Biblia terjesztése, jobb megértése érdekében, és 
ezáltalsegftettek másoknak, hogy Istennel párbeszédet kezdjenek. Szeret
nék mindenkit arra buzdítani, hogy használja fel az idő által kínált alkal
mat. Az Egyház és a társadalom jövője attól is függ, hogy mennyire jut el 
a maga útján Isten Szava. Nyújtson az Egyháznak a jövőben még erősebb 
támaszt és bőségesebb életet. Az Egyház gyermekei számára pedig legyen 
a hit erősítője, lelki táplálék, és a lelki élet kiapadhatatlan forrása! 

[Vége] 

Fordftotta: Székely István 
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A szentírásolvasás 
- és az egyházjog 

Történeti előzmények 

Szentírásolvasás 

A klasszikus hitviták korában protestáns részről nem ritkán érte az a 
vád a középkori katolikus egyházat, hogy kivette a Szentírást a hívek 
kezéből, megtiltotta a világiaknak a Biblia olvasását. Tárgyilagosabb pro
testáns történészek, mint pl. Karl Heussi sokkal árnyaltabban szóltak 
erről a jelenségről. III. Ince pápa 1199-es intézkedését, amellyel megtiltot
ta a világiaknak a Szentírás nfpnyelvú fordításainak a Tanítóhivatal ve
zetése nélkül való használatát , valamint az ezt követő évtizedekben ho
zott helyi zsinati határozatokat (pl. Toulouse 1229, 14. kánon; Tarragona 
1235, 2. kánon; Béziers 1246, 36. kánon) beleállítják a valdiak eretnek
mozgalmának történelmi összefüggésébe. A valdiak ugyanis az egyház el
leni támadásaikat egyéni bibliaértelmezésükre és különböző legendák szö
vegére alapították. Világi prédikátoraik, a "lyoni szegények" vándor ige
hirdetőkként búnbánatra szólították a népet, s arra is feljogosítva érezték 
magukat, hogy gyóntassanak. Ebben a helyzetben érezte szükségét az 
egyház, hogy a változó színvonalú népnyelvű fordítások vulgáris, gyakran 
vaskos tévedésekre vezető magyarázatának elkerülésére tilalmakkal kor
látozza az ilyen szövegek has2nálatát. Méltán hangsúlyozza azonban már 
Joseph Hergenröther bíboros, hogy a III. Ince féle úgynevezett bibliatila
lom nem volt feltétlen és általános. Éppenséggel nem a Szentírás tanítá
sát akarta elzárni a hívek elől. 

Más volt a helyzet a Xv. században és a XVI. század elején. Ekkor a 
könyvnyomtatás elterjedésével számos népny]lvű szentírásfordítás is ki
adásra került (németül pl. 1521-ig 28 kiadás) . Ismét csak a teológiailag 
képzetlen, az egyházi hagyományban és a Tanítóhivatal útmutatásaiban 
kevésbé járatos rétegek önkényes szentírásmagyarázatának veszélye kel
tett aggodalmat az egyházi vezetőkben. így került sor 1486-ban Berthold 

1 Innoc. III, De myst. Miss. IV, 44; Ep. 11,141,142,235. Potthast, A, 
Regesta pontificum Romanorum, Berolini, 1874-1875, nr. 780,781 

2 Hergenröther, J. - Kirsch, J., Handbuch der allgemeinen Kirchenges
chichte, Freiburg Br., 1904, 11,709 

3 Heussi, K., Kompendium der Kirchengeschichte, Tübingen, 1920, 
300,104. $ i 
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Szentírásolvasás 

mainzi érsek rendeletére, melyben illetékességi területén megtiltja a nép
nyelvú szentírásfordítások kinyomtatását. 

Az újkorban az egyetemes egyházjog inkább azt igyekezett garantálni, 
hogy a Szentírás fordításai egyházi jóváhagyással és kellő magyarázatok
kal jelenjenek meg. 

A mai egyházjog 

Ezeknek az előzményeknek a fényében értékelhető az 1983-as Egyházi 
Törvénykönyv rendelkezése a Szentírás kiadásáról. Eszerint: ,A Szentlrás 
könyveit csakis az Apostoli Szentszék vagy a püspöki konferencia jóváha
gyásával szabad kiadni. Ugyanezeknek a könyveknek az élő nyelveken 
megjelenő fordUásai is csak akkor adhatók ki, ha megkapták az emUtett 
hatóság jóváhagyását, és ellátták őket a szükséges és elégséges magyaráza
tokkal. (825. kánon 1. $). ,A katolikus krisztushfvók a püspöki konferenci
ák engedélyével készUhetnek és kiadhatnak megfelelő magyarázatokkal el
látott szentlrásfordUásokat a különvált testvérekkel együttműködve is. 
(825. kánon 2. $). 

A klerikusoknak az életszentségre való törekvéshez az egyházjog előír
ja ennek a megszentelődésnek az eszközeit. Ennek keretében első helyen 
említi a lelkipásztori szolgálat húséges teljesítését, majd rögtön ezután azt 
a kötelezettséget, hogy "lelkMletüket a Szent{rás és az Echarisztia 
kett6s asztaláról táplálják (276. kánon 2. $ 2). Ez a kötelezettség 
semmiképpen sem korlátozódik a szentmisében elhangzó szentírási szaka
szok felolvasására vagy meghallgatására, de nem merül ki a kötelező zso
lozsma (276. kánon 2. $ 3) elvégzésében sem. Noha az imaórák liturgiája a 
zsoltárokra épül, szentírási himnuszokat, rövid szentírási olvasmányokat, 
az olvasmányos imaórában pedig minden nap egy-egy hosszabb bibliai 
részletet is tartalmaz, a zsolozsma puszta recitálása a II. Vatikáni Zsinat 
rendelkezései fényében kevésnek túnik a "Szentírás asztaláról való táplál
kozás" kötelezettségének maradéktalan teljesítéséhez. A II. Vatikáni Zsi
natnak az isteni kinyilatkoztatásról szóló hittani rendelkezése (Dei ver
bum 25) határozottan felszólítja az összes klerikusokat, a papokat és a 
diakónusokat, de azokat is, akik hitoktatókként állnak az isteni Ige szol
gálatában, hogy fáradhatatlanul olvassák és elmélyülten tanulmányozzák 
a Szentírást. Számukra ez azért is különösen szükséges, mert ügyelniük 
kell, nehogy miközben kifelé Isten igéjét hirdetik, bensőleg ne legyenek 
hallgatói az Igének. Ebből a felszólításból pedig mélyebb megvilágítást 
nyer a klerikusok fentebb említett kánoni kötelezettsége. Az Egyházi Tör
vénykönyv ugyanis - mint II. János Pál pápa a kihirdető apostoli rendel
kezésben hangsúlyozza - a Zsinat tanítását fogalmazza meg az egyházfe-
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gyelern kategóriáiban. Ezért a Törvénykönyv a zsinati tanítás fényében 
értelmezendő. 

Nem szorítkozik azonban az egyház a klerikusok szentírásolvasásának 
sürgetésére. A II. Vatikáni Zsinatnak az ökumenizmusról szóló határoza
ta (Unitatis redintegratio 6) az egyház kívánatos megújulása eszközei kö
zött első helyen emlfti a "biblikus mozgalmat". Ennek a mozgalom nak 
pedig a lényege a teljes Szen~rás gyümölcsözővé tétele katolikus életünk 
és gondolkodásunk számára . A mozgalom századunkban "alulról jövő 
kezdeményezésként" kezdett terjedni. Hivatalos elismerésben része~tette 
XV. Benedek pápa 1920-ban a Szent Jeromos jubileum alkalmából . Kü
lönlegesen értékes bátorítást és iránymutatást kgpott XII. Pius pápa "Di
vino afflante Spiritu" kezdetű enciklikájában. A világiak szentírás
olvasását tehát a legfőbb egyházi hatóság nagy értéknek tekinti és támo
gatja. 

Összefoglalás 

A katolikus vallás nem könyv-vallás abban az értelemben, hogy nem 
kívánja az üdvösséghez nélkülözhetetlen feltételként egy bizonyos könyv
nek az olvasását, s a vallási ismeretek, igazságok kizárólagos forrásaként 
sem csupán valamely könyvet jelöl meg. Mégis a Szentírást az isteni kinyi
latkoztatás hiteles forrásaként tiszteli, dinamikus kölcsönhatásban szem
lélve a Szenthagyománnyal, beleállítva Isten népe, az egyház hierarchikus 
közösségének összefüggésébe. Ez az a közösség, amelyben a helyes értel
mezés útmutatója az egyháznak karizmatikus ajándékként adott Tanító
hivatal, és amelyben az ige és a szentségek állandó kölcsönhatásban építik 
Krisztus testét. A legfőbb egyházi hatóság buzdításainak jogi értéke is 
van, sőt a gyakorlat számára valószínűleg értékesebbek ezek - és persze 
teológiailag is indokoltabbak - mintha valamely egyházi törvény minden 
világi hívőnek kötelezően írná elő bizonyos időközönként a Szentírás olva
sását. Ezekben az ajánlásokban és buzdításokban az idők jeleinek felisme
rését láthatjuk. Az egyház összefüggésébe helyesen illeszkedő szentírásol
vasás katolikus hitünk és életünk elmélyítésére ma különÖBen is aktuális. 

Erdő Péter 

4 Hermann, 1., Bibelbewegung, in: Sacramentum Mundi, I, Freiburg
Basel-Wien, 1967,508 

5 Acta Apostolicae Sedis 12 (1920) 385--422 
6 Apostolicae Sedis 35 (1943) 297-325 
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Vallomás 

A Biblia gyermekkorom tól fogua hűslges társam, neMz helyzetekben 
mindig támaszom, uigasz a uigasztalanságban, remlny a bajban, kiút a 
remlnytelenslgMI. 

Mi a legnagyobb baj a mai uilágban? Az, hogy az ember egyre keulsM 
Mpes nagy táulatokban gondolkodni, s hinni abban, hogy az igazság ulgal 
is mindig gy6z. Mi amesik uarázsa? A hit az igazság gy6zelmlben. AkiMI 
kiuesz ez a hit, aki csupán Ilete kudarcait látja, az uélt tehetetlenségIben 
fijloldódik a minden mindegy gondolatában, cinikussá udlik. A cinizmus 
pedig eluezet a nemtijrodijmslghez, a lustasághoz; ha minden mindegy, 
nem Irdemes küzdeni, az emberben eluralkodik a kiszolgáltatottság Imse. 
Mig a szlp ls jó dolgok is Irtikaket uesztik. 

Az ÓsZijuetslgMI legkeduesebb oluasmányom Jób könyue. Jób meg
próbáltatása, testi-lelki k!njai ls kiszabadulása reminytelen helyzetiMI 
lletem sok neMz órájában adott nekem erot. Bijrtönlueimben, beteg si
geimben, ueszllyes mútltjeim eMtt, amikor attól féltem, a fájdalom elueszej
ti hitemet, mindig Jób tijrMnete után nyúltam. S az 6 fijlemelkedlse 
szilárd€tott meg hitemben, hogy Mpes leszek úrrá lenni ijnmagamon, kiMp
ni k!njaJm rabságából. 

Az Ujszijuetslgnek is azokat a fejezeteit oluasom a legsz!uesebben, ame
lyek a megújulás ls a megbocsátás lehet6slgeit plldázzák. A tlkozló fiú 
tijrtlnetlt, a római százados ls Mária Magdolna tiJrtlnetlt. Mind azt su
gallják, hogy az ember igenis ura lehet ijnmagának, le tudja uetMzni ere
dend6 rosszaságát, iJnmagára ls kiJmyezetlre káros szokásait, ha hajlandó 
küzdeni ezlrt. Az emberi Ilet, az ln lletem is folytonos küzdelem, u!uódás 
iJnmagammal. De a cll uilágos, az önmagunk {(Jlötti gy6zelem lehetsiges, s 
bármikor bekőzuetkezhet, akár a halál órájában is. Mert nem az id6 szá
ma, hanem a hit a megújulásban. Tolsztoj Iuán Iljicse percekkel halála 
eMtt diJbben rá, hogyelfuserálta az Iletit, de megnyugszik abban a 
meggy6z6dlsben, hogy m'ég mindig nem Ms6, még élete utolsó perceiben is 
uan esélye, hogy mássá legyen, mint amilyen uolt, s megbékélten fejezi be 
életét. 

A Biblia az én számomra szent (rás. Szent, mert megtan€t önmagunk
kal és a uilággal békében élni. Mert megóu a kétségbeeséstől, mert meg
erősít hitemben, ami szerint az igazságnak akkor is győznie kell, ha az 
életem kudarcok sorozata. Szent, mert táuol tartja tőlem a cinizmust, a 
lustaságot, a nemtöródömséget és a rendetlenséget. Erőt ad önmagammal 
ualó harcomban. Megszilárda abban, hogya uilágmindenségben, a termé
szetben s az emberi létezésben rend uan, ha ésszel {(Jlfogni neMz, akkor is. 
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Mensáros László 
[Beszélgetés a Mesterrel, OMC, 1988,477-8,0,] 



Szentírásolvasás 

A csoportos bibliaoluascú alábbi módszerét 
ismét a "Zugange zur Bibel für Gruppen 

(KBW, Stuttgart) gyújteményb61 vettük át 

Blúdes módszer 

Anneliese Hecht 

A módszer a vorarlbegi Bludesch községr61 (Ausztria) kapta a 
nevét, ahol el6ször alkalmazták 1984-ben. Azóta elterjedt, f6ként 
egyes ausztriai egyházmegyékben. 

A blúdes módszert teológiai képzettség nélküli feln6ttek és fiata
lok egyaránt használhatják. Egyetlen alapfeltétel, hogy a résztve
v6k készek legyenek gondolataikat írásban is közölni. Ez az írásbeli 
közlés csak a szöveggel kapcsolatos egyszeru megfigyelésekre és 
személyes benyomások kinyilvánít~ra vonatkozik. - A vezetés 
csak a biblikus beszélgetés szabályos menetét biztosítja; a vezet6 
szerepét az egyes résztvev6k váltakozva láthatják el. A vezet6 le
het6leg el6re foglalkozzék a szöveggel és annak nehézségeivel. 

A.I A:r. egyes lépések 

l. - A vezet6 vagy az egyik résztvev6 rövid imával nyitja meg az 
összejövetelt. 

2. - Valaki felolvassa az el6re kiválasztott szöveget, lassan és 
érthet6en, hogy mindenki jól tudja követni. A szöveget hallgatva, 
nem olvasva követjük! 

3. - Most kezd6dik a szöveggel való csendes, személyes foglalko
zás. Mindenki - a szöveggel (Bibliával) a kezében - írásban válaszol 
a következ6 5 kérdésre (kb. fél órán belül): 

- Mi a szöveg mondanivalója? 
- Mit nem értek? 
- Milyen összefüggéseket fedezhetünk fel? 
- Mivel értek egyet? Mivel nem értek egyet? 
- Mit tehetek (tehetünk) konkrétan? 
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4. - Ezt követi a közös gondolatcsere. Mindenki (aki akarja) fel
olvassa az egyes kérdésekre adott válaszait; minden kérdésnél kü
lön körbejárunk a válaszokkal. Itt leginkább a készséges és figyel
mes meghallgatáson múlik, hogy közösen megérezzük-e, mit akar 
mondani Isten Lelke. A gondolatcsere ne vezessen megvitatásra, és 
ne legyen b6beszédll. 

6. - Ezek után egy képet (vagy kivetített diát) szemlélve még
egyszer lelkünkbe véshet jük a feldolgozott szöveg lényegét. Ez 2-3 
percig tartó csendes elmélkedés. 

6. - A bibliaolvasást (közös) imával vagy énekkel fejezzük be. 
kJ. egész program számára másfél órai id6tartam bizonyult a 

legkedvez6bbnek. 

B.I Megjegyzések az öt kérdéshez 

kJ. els6 kérdés arra késztet, hogy átgondoljuk a szöveg lényeges, 
voltaképpeni üzenetét, és megakadályozza, hogy rögtön kezdetben 
egyes - talán lényegtelen - nehézségek lekössék a figyelmünket. 
"A szöveg üzenetét" lehet61eg egyetlen mondatban foglaljuk össze, 
amely egyben a szentírási rész címe is lehetne. 

A második kérdés pontos, alapos olvasásra szólít fel, védelmül 
az ellen, hogy túl gyorsan, figyelmetlenül átugorjuk a szöveg meg
lep6 és nehéz részeit. 

A szöveg teljes jelentése csak akkor tárul fel, ha figyelembe 
vesszük annak közelebbi és távolabbi környezetét is. Erre szólít fel 
a harmadik kérdés. Tehát mindiK fel kell tennünk a kérdést: Mi a 
szövegrész közvetlen el6zménye? Es mi következik utána? Hol talá
lunk a Bibliában hasonló szövegeket? Hol fordulnak még el6 a Bib
liában (ugyanabban az evangéliumban, ugyanabban a levélben) a 
szöveg legfontosabb szavai, fogalmai? Ebben segítenek a jegyzetek 
szentírási-hely megjelölései, a tárgymutatók vagy a konkordanciák. 

A negyedik kérdés - két irányból is - els6sorban az érzelmeink
hez szól, nem (miként a második kérdés) az értelmünkhöz. Fel 
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akarja bátorítani a résztvevőket, hogy nyt1tan kimondják (spontán) 
egyetértő vagy elutasító érzéseiket, és ne nyomják el őket "a szent 
szöveg" iránti - hibásan értelmezett - félő tiszteletből. 

A szöveg nem csak új ismereteket akar nyújtani: mindenekelőtt 
cselekvésünket kell befolyásolnia. Az ötödik kérdés a lehetséges 
gyakorlati következményekre irányul, a felismerés és a cselekvés 
kívánt összhangjára. 

C.I Útmutatás a vezet6 részére2 

- A fő mondanivalót illetően gyakran igen nagyfokú az egyetér
tés, ami szellemi és közösségi tapasztalattá válik (megértettük -
egyek vagyunk). Egyúttal megerősödik a résztvevők bizalma ab
ban, hogy maguk is képesek a helyes értelmet megtalálni, és a 
Bibliát - legalább részben - megérteni. 

- A második kérdésnél rendszerint van néhány hívő, aki "min
dent ért". Ók csak mások kérdései kapcsán tanulják meg alaposab
ban, figyelmesebben olvasni a Szentírást. A felmerül6 nehézségeke t 
néha a résztvevők vagy a vezető meg tudják válaszolni sajá! tapasz
talatuk vagy ismereteik alapján; esetleg segítenek a Biblia magya
rázó megjegyzései. Ha nem, akkor ajánlatos a kérdéseket felírni, és 
adandó alkalommal feltenni valakinek (egy papnak vagy más "sza
kértőnek"), aki meg tudja válaszolni 6ket. Emellett fontos, hogy -
miként általános emberi viszonylatokban is, - néha tudjunk vala
mit válasz nélkül is hagyni: Isten Szavát emberi korlátainkból ere
d6en soha nem "meríthet jük ki". 

- Az összefüggések keresése (harmadik kérdés) emlékeket és 
képzettársításokat ébreszt a Szentírás máskor olvasott részeivel 
kapcsolatban. Gyakran jutnak eszünkbe régen elfelejtett vasárnapi 
olvasmányok. Az egyes résztvevők az összefüggések olyan gazdag
ságát tárhat ják fel, amely messze túlhaladja azt, amit egy személy 

2 Ebben a részben G. Fischernek a vezetőket segítő, gyakorlatból leszúrt taná
csait idézzük. Ld. G. Fischer, Gemeinsanles Bibellesen - Methode Bludesch 
(Bibel und Litrugie, 59, 1986, 204-206.0. 

3 Az eredetiben: Jeruzsálemi Biblia. [Az eredeti szövegek alapján, tudományos 
szakszerűséggel készült francia nyelvű szent1rásford.!tás.) 
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találhat; így a közös bibliaolvasást virágcsokor-gyújtésként élhetjük 
át. 

Az összefüggés gyakran segít abban is, hogy a második kér
désb61 adódó nehézségeket vagy a Biblia "kemény" kijelentéseit 
jobban megértsük. 

- A negyedik kérdés egyesek számára először teszi lehetővé, 
hogy Isten Szavával való viaskodásunkat elfogadják és bevallják. 
Egyúttal élesebben mutatja be, milyen távol vagyunk gyakran at
tól, amit a Biblia kíván tőlünk, s így tisztító önismeretre vezet. 

- Az ötödik kérdésre is érvényes: "Ha egy szöveg nem változtat 
rajtad, akkor nem is olvastad el (G. Soares-Prabhu). Konkrét életa
lakításunk igazolja, milyen a készségtink Istent meghallgatni. Ez 
nem feltétlenül "megváltozás": jelentheti növekedésünket a biza
lomban, emben vagy örömben. 

D./ Értékelés 

a./ Előnyök - A blúdes módszer különlegessége és erős oldala az, 
hogy a leírás fázisának beiktatásával segíti a bibliai szövegekkel 
való alaposabb személyes foglalkozást, mielőtt a kölcsönös gondo
latcserére sor kerül. Igy elkerüli a veszélyét annak, hogy a szö
vegről elhamarkodva, felületesen, "a feje fölött" beszéljünk. 

b./ Hátrányok - Egyesek számára bizonyos nehézséget jelenthet 
a szöveggel való csendes, félórás foglalkozás és az írásbeli megnyi
latkozás is. De ez nyilvánvalóan gyakorlás és megszokás kérdése is. 

e./ Összefoglalás - A módszer jól kiegészíti a hétlépés módszert. 
A kettő váltogatása gyümölcsözőnek bizonyult. Nem szabad azon
ban a kettőt összeötvözni (egyetlen módszerré összegyúrni). 
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Egy ismeretlen, 6si fényrl 
iJriJk Titoktól elszakadtan, 
kaldiJncnek jiJttem s eltrlniJk majd, 
ha izenetem általadtam. 

Mécs László [Meteor, részlet} 



Írásmagyarázat 

Zsoltár és gitár 
Kovács Gábor 

Sok gitáros ének van forgalomban manapság, amelynek ,szövege a 
Bibliára, leggyakrabban a zsoltárokra megy vissza. Például: ,.A,ldjátok az 
Urat, áldjátok szent nevét! Kik házában álltok napról.napra, dicsérjétek 
Ót!" (Zsolt 134). Vannak, akik borzadva hallják a méltóságteljes gregori· 
án tónusok helyett ezeket az élénk ritmusra csendülő szent dalokat. 

A II. Vatikáni Zsinat a területileg illetékes egyházi felsőbbségre bízta 
annak megítélését, milyen hangszereket lehet bevonni a liturgiába (Sac· 
rosanctum Concilium 120). A Magyar Püspöki Konferencia a kérdésben 
tudomásom szerint kifejezett határozatot nem hozott, azonban de facto 
tolerálja a gitáros szentmiséket - sok fiatal és ifjúsági lelkipásztor örömé· 
re, mások (főképp egyházzenei szakemberek) botránkozására. Vajon jo· 
gos·e ez a botránkozás? 

Ha fundamentalista volnék, az Új Katolikus Bibliával a kezemben 
igen könnyen el tudnám dönteni a kérdést. Csak a legutolsó zsoltárt kel· 
lene idéznem: "Dicsérjétek az Urat szentélyében ... Dicsérjétek trombitaszó· 
val, dicsé jétek citerával és hárfával! Dicsérjétek dobbal és tánccal, 
dicsérjétek fuvolával és gitárral!" (Zsolt 150,1.3-4). Tessék: A Szentírás 
kifejezetten megkivánja a gitár használatát a templomi zenében! 

Igaz, hamarosan találkozhatnék egy másik fundamentalistával, aki a 
Károli-fordítást tartaná a kezében, és - ugyanazon zsoltárhely alapján! -
a hegedúre esküdne ... A héber minn{m jelentése csak annyi: "húrok", 
"húros hangszer", "húros hangszerek". Nem tudjuk pontosan meghatá
rozni, milyen hangszer lebeghetett a zsoltárköltő szeme előtt. Az ókori 
héber zeneszerszámok nem egyeznek meg mai instrumentumainkkal. A 
fundamentalizmus ezen a ponton föltárja belső lehetetlenségét: pusztán 
a betű erejében, kulturális adaptáció nélkül a bibliai üzenet nem alkalo 
mazható a jelenkor kérdéseire. 

De nem vagyok fundamentalista. A Szentírás nem szabja meg, milyen 
hangszereket használjunk ma a templomi zenében; ezt azoknak kell el
dönteniük, akik ma az Úr nevében oldanak és kötnek (Mt 18,18). Viszont 
ki lehet olvasni a Bibliából olyan elveket, amelyek ma is aktuálisak, és 
fölhasználhatók a gitáros szentzene megítélésében. 

1./ lsten dicséretére sokféle hangszer alkalmas. Kétségtelen, 
hogy az orgona vezető szerephez jutott az újkori Nyugat egyházi zenéjé· 
ben, s ettől a szerepétől a Zsinat sem akarta megfosztani. A Biblia azon· 
ban a hangszerek pluralizmusát vonultatja fól Isten dicsőítésére: a fúvós, 
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az ütc5 'I h<1rol hangszerek gazdag váluzt'kát. Ha a zloltárokat a 
Szentl'lektc51 sugalmazott imáknak valijuk, nem tekinthetünk el a válto
zatolságtól, amelyet p'ldául a fönt id'zett 160. zsoltár fölmutat. A "Iola 
organa" [ceak az orgonák] elve olyan "egyházzenei fundamentalizmul", 
amely nem birja el a Bibliával való szembesit'st. 

2./ A uoltd.rok ~. a hara. han,.urek kiJaiJtt 6.erecletl kapc.o
la.t lIa.n. Ipz, holY amit "citer~ak" '1 "hárf'nak" IzOk4a fordítani, az 
inkább "lant" 'I "dobozOl lant" lehetett (Haar, Bibliai Lexikon, "hárfa"). 
Mindenesetre pengetc5s hÓros hangszer. "Pengeuétek CI húrt, lJerjétek CI 
dobot, lágyan szóljon a hárfa a lant szava mellett!" (Zsolt 81,3). A zsoltá
rok elejére írt ősi utasításokban gyakran bukkan föl a húros hangszer, a 
zsoltárszövegekben még sokkal gyakrabban. Ezek a sugalmazott énekek 
eredetileg húrpengetéstől kisérve zengtek! Maga a héber mizmór [zsol
tár] szó is húros hangszerrel kisért éneket jelent. A zsoltár görögül 
pszalmoBZ, ami ugyancsak a pszaltlrion (lant, húros hangszer) roko
na. Nem vezethető le ebből (fundamentalista tÓlegyszerúsitéssel,), hogy 
a zsoltárokat mindenáron húros hangszerrel kell kisérni; de annyi bi
zonnyal, hogy a zsoltár és a húrpengetés nagyon összeillik. 

3./ A táncritmus nem összeflrhetetlen az áhitattal. A zsoltárok 
ismételten emHtik a dobot (68,26; 81,3; 149,9), a tapsot (47,2; 98,8), sőt a 
táncot is (149,3; 150,4), mint az istendicséret eszközeit. Az ószövetségi 
ünneplés nem feszes nyugati áhítatunk képét mutatja, hanem az ujjon
gó, túláradó örömét. Amikor Dávid király ki akarja mutatni áhítatát a 
Szövetség Ládája iránt, teljes erejéből táncol az Ur előtt (2 Sám 6,14). 
Felesége, Michal megveti táncáért, s Isten büntetéseképpen meddő ma
rad. Nem lesz-e meddő az az egyházi élet is, amely az ujjongást, a vidám 
zenét, a táncot mindenestül az örödögnek engedi át, s csak merev méltó
ságban hajlandó ünnepelni? 

4./ A SzentMlek minden nyelven meg tud szólalni. Ez a pünkös
di jelenet fontos mondanivalója a Csel 2-ben: ,,8 m.J nyelvünkön hirde
tik Isten nagy tetteit" (11. v.). Nemcsak a lingvisztikailag vett nyelvről 
vett szó, hanem egy-egy kultúra saját jelrendszeréről, gondolkodásmódjá
ról, szokásairól, szimbólumkincséről, erről a tágabb értelemben vett 
"nyelvről". ,,A. zsidók előtt zsidóvá váltam, hogy megnyerjem a zsidókat ... 
Azok közt, akikre a Töroény nem vonatkozik, olyan lettem, mint aki a 
Töroényen kivül áll ... ,. csakhogy megnyerjem a Töroény alá rendelteket" 
(1 Kor 9,20-21). Ez az inkulturáció roppant fontosságú elve. Vajon nem 
tud-e a Szentlélek korun k ifjúságának zenei nyelvén is megsz6lalni, hogy 
a mai fiatalok halljanak Isten nagy tetteiről? 

5./ A zene az Istennel való érintkezés eszköze lehet. Jogos a til
takozás a banális, lapos templomi könnyúzene ellen; a gitáros zenének is 
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nívósnak kell lennie, hogy Isten dicséretének méltó eszköze lehessen. 
Másrészt viszont a legművészibb zene sem alkalmas kultikus használat
ra, ha művészisége öncélú, és az egyházi alkalom csak ürügy volt a kom
pozícióra. "Kerítsetek nekem egy hárfást!" - mondja Elizeus próféta, 
amikor próféciát kérnek tőle (2 Kir 3,15). "S történt, hogy amint a hárfás 
megpendftette a húrokat, az Úr keze megérintette" (uo.). Ez minden szent 
zene célja: hogy az Úr érintésén ek eszköze legyen. Hiba volna kizár61ag 
művészeti szempontok szerint ítélni, ahol az élő Isten jelenlétének átélé
séró1 van szó. Több fiataltól hallottam már, hogy a gitáros szenténekek 
érdeklődést ébresztettek bennük Isten valósága iránt, míg a hagyomá
nyos egyházi énekeknek nem volt ilyen hatásuk. 

Mindezt nem a tradicionális egyházi zene elleni érvelésnek szántam, 
hanem kizárólag a gitáros templomi zene melletti szempontnak, egy 
olyan egyházzenei pluralizmus keretében, amely teljes érvényben hagyja 
az orgona és a gregorián jogait. Az elfogulatlan olvasó meg fogja állapíta
ni, hogy a felsorakoztatott biblikus érvek nem keresettek vagy erőltetet
tek, hanem valóban a Szentírás szellemét fejezik ki. 

Az egyik, számomra talán legfontosabb kijelentése a Bibliának Já
nos apostol levelében olvasható: ,.Aki magáénak mondhatja a Fiút, 
annak van élete, aki nem mondhatja magáénak, annak nincs élete" 
(1 Ján 5,12). A Jézus Krisztusba vetett hit a legnagyobb igazság, 
amivel valaha is találkoztam az életben. Ha vala/ú figyelemmel és 
jóakarattal olvassa a Bibliát, az hamarosan azt és észreveszi, meny
nyire mély és sokatmondó igazságokat olvashat benne Istenrol és 
önmagáról. 

Cliff Richard popénekes 

Nem hinnéll a Bibliának, ha szavai nem igazolódnának be oly 
egyértelmúen az életem során. Ez vezetett el arra a meggyőzódésre, 
hogy a Bibliának igaza van. Az élet sokféle kérdésére keresünk vá
laszt. Például arra, mi lesz, ha egyszer maghalunk. János evangéli
uma felel erre: "Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta oda, hogy mindaz, akik hisz benne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen." (Jn 3,16) 

André Agassi tenisz-világbajnok 
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Olvassuk el két év alatt 
az egész Szentírást! 

A II. Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciójában olvassuk: "Hogy Is
ten Igéjének asztalánál mentől táplálóbb eledel készüljön a hívek számá
ra, a Biblia kincsestárát bövebben kell kitárni, úgy, hogy meghatározott 
szám ú év leforgása alatt a Szentírásnak jelentős és fontos része fölolva
sásra kerüljön a nép számára" (51). 

, Ez a szöveg az egész Szentírásról szól, nemcsak az Újszövetségről. Az 
Ujszövetséget mindenki jobban ismeri, míg az Ószövetség sokak számára 
"hét ~ttel lezárt könyv". Sokan azt sem tudják, hogyan kezdjék el 
olvasni, s az első fejezetek vagy könyvek után belefáradnak. 

Az Isteni kinyilatkoztatásról szóló zsinati konstitúció elsősorban a pa
pokat buzdít ja a Szentírás gyakori olvasására és tanulmányozására, de 
ugyanezt ajánlja minden hívőnek is. A Szentírás minden igehirdetésnek 
és a vallásos életnek is alapja. A Szentírásban a Mennyei Atya nagy 
gyengédséggel jön gyermekei elé, hogy társalogjon velük. Az Isten Szava 
az egyház fenntartó ereje, a hívek számára erő a hitben, lelki életük 
tápláléka, tiszta és megmaradó forrása. Ezért ne múljon el nap, hogy ne 
olvasnánk valamit a Szentírásból. Aki ugyanis nem ismeri a Szentírást -
mondja Szent Jeromos -, nem ismeri Krisztust sem. 

Ebben a rendszeres, napi olvasásban szeretne segítséget nyújtani ez a 
módszer (ld. a következő oldalakon). Abban segít, hogy az egész Szent
írást, az Ó- és Újszövetséget elol vass uk. Ennek a beosztásnak a segít
ségével alig 1-2 fejezetet olvasunk csak naponta, és így két év alatt a 
Szentírás minden könyve sorra kerül. (A zsoltárokból befejezésképpen ol
vassunk el mindig néhány verset.) Ez a beosz~ figyelembe veszi az egy
házi évet, továbbá kapcsolatot keres az Ó- és Ujszövetség könyvei között. 
Nem unalmas és fárasztó, mert az Ó- és Újszövetség könyvei váltakozva 
kerülnek olvasásra. Ezáltal jobban megértjük az ószövetségi könyveket 
is. 

A Szentírás olvasását mindig imádság klsérje, hogy ez valóban beszél
getés legyen Istennel: Vele beszélünk, amikor imádkozunk, Öt hallgat
juk, amikor a Szentírást olvassuk. 

Segítsen bennünket ez a beosztás abban, hogy valóban jobban megis
merjük Krisztust és az Ö erejét a Szentíráson keresztül, és a kinyilatkoz
tatás kincsestárából minél többet meríthessünk. 

Gyürki László 
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NAPTÁRI. vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat 

Advent l.hete l Sám l 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 

Advent 2. hete 14 15 16 17 18 19 20 

Advent 3. hete 21.22 23-24 25 26-27 28-29 30-31 2 Sám l -2 

Advent 4. hete 3 4-5 6-7 8-9 10-11 12 13 

Szentcaa1ád vas. 14 15 16-17 18 19 20-21 22 

Vízkereszt vas. 23 24 Mik l-3 4-5 6-7 Mt l-2 3-4 

Évközi 1. hét 5 6 7 8 9 10 II 

Évközi 2. hét 12 13 14 15 16-17 18 19-20 

Évközi 3. hét 21 22 23 24 25 26 27-28 

Évközi 4. hét Ter l 2-3 4-5 6-7 8-9 W-ll 12-13 

Évközi 5. hét 14-15 16-17 18 19 20-21 22-23 24 

Évközi 6. hét 25 26 27 28-29 30 31 32-33 

Évközi 7. hét 34-35 36 37-38 39 40 41 42 

Évközi 8. hét 43 44 45 46 47-48 49 50 

Nagyböjt 1. hete Kiv l-2 3 4-5 6-7 8 9 10-11 

Nagyböjt 2. hete 12 13-14 15 16-17 18-19 20-21 22 

Nagyböjt 3. hete 23-24 25 26-27 28 29 30-31 32-33 

Nagyböjt 4. hete 34 35 36-37 38-39 40 Jn l 2-3 

Nagyböjt 5. hete 4 5 6 7 8 9 10 

Nagyböjt 6. hete II 12 13-14 15-16 17-18 19 20 

Húsvét 1. hete 21 l Ján l-2 3-5 2-3 Ján Őz l-3 4-7 8-10 

Húsvét 2. hete 11-14 Róm l 2-3 4-5 6-7 8 9-10 

Húsvét 3. hete II 12-14 15-16 Józs l-2 3-4 5-6 7-8 

Húsvét 4. hete 9 10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 

Húsvét 5. hete 21 22-23 24 Jo l 2-3 esel l 2 

Húsvét 6. hete 3-4 5-6 7 8 9 10 11:12 



(O) GyilrJd L. vuArnap h6tf6 kedd lIerda caütörtök p'ntek .zombat 

HÍl.Mt 7. hete C .. 113 14·16 16 17 18·19 20 21 

Pünkötd hete 22 23·24 26·26 27 28 FU 1·2 3-4 

SZInthAr. hete Lev 1·3 4·6 6·7 8 9·10 11·12 13 

tvközi 12. h6t 14 16 16 17·18 19·20 21·22 23 

tvközi 13. h6t 24·26 26 27 Zaid 1·3 4·6 7·8 9·10 

tvközi 14. h6t 11 12.13 1 Kir 1 2 3 4·6 6 

tvközi 16. h6t 7 8 9 10 11 12 13 

tvközi 16. h6t 14 16 16·17 18 19 20 21 

tvközi 17. Mt 22 2 Kir 1·2 3 4 6 6·7 8 

tvközi 18. hft 9 10 11·12 13·14 16·16 17 18 

tvközi 19. h6t 19 20-21 22 23 24 26 Abd 

tvközi 20. h6t Sirahn 1 2 3 4·6 Jób l-2 3·6 6-8 

tvközi 21. h6t 9·10 11·13 14·16 17·19 20·21 22·24 26·28 

tvközi 22. h6t 29·30 31 32·33 34·36 36·37 38·39 40-42 

tvközi 23. h6t Péld 1·3 4·6 7·9 10·11 12.13 14·16 16·17 

tvközi24. h6t PNd 1·2 3-4 6·6 7·8 9·10 11·12 . NAh l-3 

tvközi 26. hft Ezdr 1·2 3-4 6·6 7 8·9 10 Agg 

tvközi 26. hét Neh 1·2 3-4 6-6 7 8 9 10-11 

tvközi 27. h6t 12 13 zak l-3 4-6 7·8 g-ll 12-14 

tvközi 28. hét Bölca l-2 3-6 6-7 8-9 10-11 12-13 14 

tvközi 29. hét 15-16 17·18 19 Ez l-2 3-4 5-6 7 

tvközi 30. hét 8-9 10-11 12-13 14-15 16 17 18-19 

tvközi 31. hét 20 21-22 23 24 25-26 27 28-29 

tvközi 32. hét 30-31 32 33 34-35 36 37 38-39 

Évközi 33. hét 40 4142 43 44 45 4647 48 

Évközi 34. hét MaI l-2 3-4 l Tim l-3 4-6 Szof Hab 2 Tim 



NAPTÁR II. vuérnap hétfő kedd lZerda C1ütörtök pbtek Izombat 

Advent l.hete lz. 1 2·3 4·5 6·7 8·9 10·12 13·14 

Advent 2. hete 15·18 19·21 22·23 24·25 26·27 28·29 80·31 

Advent 3. hete 32·33 34·35 36 37 38·39 40 41-42 

Advent 4. hete 43·44 45·47 48-49 50·51 52·53 54·66 66·67 

SzentcaalAd vu. 68·59 60·61 62·63 64·65 66 R{1t 1·2 3-4 

Vízkerelzt vu. Lk 1 2 3 4 6 6 7 

Évközi 1. hét 8 9 10 11 12 13·14 15·16 

Évközi 2. hét 17·18 19 20 21 22 23 24 

Évközi 3. hét 1 Kor 1·2 3-4 5·6 7·8 9·10 11·12 13·14 

Évközi 4. hét 15 16 2 Kor 1·3 4·6 7·9 10·11 12·13 

Évközi 6. hét J6n Gal 1·2 3·4 6·6 Tit 1·3 1 Tim 1·3 4·6 

Évközi 6. hét Judit 1·3 4·5 6·7 8·9 10·12 13·14 16·16 

Évközi 7. hét Péld 18 20·21 22·23 24·26 26·27 28·29 30·31 

Évközi 8. hét Elzt 1 2·3 4 6·6 7·8 9 10 

Nagyböjt 1. hete Jer 1·2 3 4 5 6 7 8 

Nagyböjt 2. hete 9·10 11·12 13·14 16·16 17·18 19·20 21·22 

Nagyböjt 3. hete 23 24·25 26 27·28 29 30 31 

Nagyböjt 4. hete 32 33 34·36 36 37 38·39 40-41 

Nagyböjt 5. hete 42-43 44-45 46·47 48 49 50 61 

Nagyböjt 6. hete 52 Mk l 2·3 4 5 6 7·8 

HÚlVét 1. hete 9 10 11 12 13 14 15 

HÚlVét 2. hete 16 l Pét 1 2·3 4·5 Kol 1·2 3-4 Filem 

Húsvét 3. hete T6b 1·2 3-4 5·6 7·8 9·10 11·12 13·14 

Húsvét 4. hete Én 1·3 4·5 6·7 Ef 1·2 3·4 5·6 MTörv l 

Húsvét 5. hete 2 3 4 5-6 7-8 9 10-11 

Húsvét 6. hete 12 13-14 15-16 17-18 19-20 21·22 23·24 



(C) Gyürki L. vasárnap hétf6 kedd szerda csütörtök péntek szombat 

Húsvét 7. hete MTörv 27 28 29-30 31 32 33-34 25-26 

Pünkösd hete 2 Tim l-2 3-4 Bír l 2-3 4-5 6 7 

Szenthár. hete 8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19 

Évközi 12. hét 20 21 Szám l 2 3 4 5-6 

Évközi 13. hét 7 8-9 10 11-12 13-14 15 16 

Évközi 14. hét 17-18 19-20 21 22 23 24-25 26 

Évközi 15. hét 27-28 29-30 31 32 33-34 35-36 l Krón l 

Évközi 16. hét 2-3 4-5 6 7-8 9 10-11 12 

Évközi 17. hét 13-14 15-16 17-18 19-20 21 22-23 24-25 

Évközi 18. hét 26 27-28 29 2 Krón 4-5 6 7-8 
l-3 

Évközi 19. hét 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18 19 

Évközi 20. hét 20 21-22 23-24 25-26 27-28 29 30-31 

Évközi 21. hét 32 33 34 35 36 1 Makk 1 2 

Évközi 22. hét 3 4 5 6 7 8 9 

Évközi 23. hét 10 II 12 13 14 15 16 

Évközi 24. hét Bár l-2 3 4-5 6 Sír 1 2-3 4-5 

Évközi 25. hét 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 

'tvközi 26. hét 20-21 22-23 24 25 26-27 28-29 30-31 

Évközi 27. hét 32-33 34-35 36-37 38 39 40-41 42-43 

Évközi 28. hét 44-45 46-47 48-49 50-51 2 Makk 1 2 3 

Évközi 29. hét 4 5-6 7 8 9 10 II 

Évközi 30. hét 12 13 14 15 Dán 1 2 3 

Évközi 31. hét 4 5 6 7 8 9 10 

Évközi 32. hét , 11-12 13 14 Jell 2-3 4-5 6-7 

Évközi 33, hét 8-9 10-11 12-13 14-16 17-18 19-20 21-22 

Évközi 34. hét Ám l-3 4-6 7-9 Jak l-2 3-6 Júd 2 Pét 



Az Ige templomai 

A templom intenzív és évek során tartó meditációból formálódott. 
Úgy mondhatnók: "kőbe öntött elmélkedés". Mivel a templom forrása 
meditáció, az objektum maga is felöltötte és viseli a meditáció jellegét. 

A Templom - ősidők óta - az ókori Közel-Kelet ősi kultúráiból fel
tárt település-szerkezetek tal)úsítják középpont volt: a település cent
ruma és az élet fókusza. Az Orök Ige csörötneki temploma is Középpont: 
kozmikus centrum és egzisztenciális fókuszpont. 

A Rába folyó mentén szaladó úttól alig száz méternyire zöld rét köze
pén, mezóktól ölelten áll. A túloidaion már emelkednek az Alpok végső 
hírnökeiként idáig nyúló dombok - és ég felé emelik a tekintetet; a tekin
tetet, amely évente egyszer, általában épp Emmánuel napján (márc. 26) 
a havas csúcsokig lát a kitisztult légen át. A magasság üzenetét súgják a 
dombokra kapaszkodó erdők lombjai, a végtelen magasság felé mutatnak 
fOl a hófehér hegyek. A Rába folyó időnként medret átlépő árja pedig 
mélységről beszél zúgó hangjain. Középpont tehát ahol a templom áll: 
kozmikus centrum. Mélység és Magasság találkozó helye. Folyók, áradó 
vizek - hegyek, havas csúcsok. Zöldelő rét, virágos füvek - és a kéklő, a 
napfényes vagy csillagos ég. 
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Az Ige templomai 

A Kert - A templom lépcső jéhez ap'ró kerten át érkezünk. A kert -
az Isten-barátság ősi jelképeként - az Eden reminiszcenciáit idézi fel. A 
föld sarából jővén az Isten-jelenlét tiszta kövére - a templomba, mint 
mennyei Jeruzsálembe - 'kerten' át lép az ember. A kert csendre int, 
mert az Úr szellőnél halkabban beszél barátaival. 

A Kapu - Megállni kényszerít. Mielőtt átléphetnénk a küszöböt, 
mérlegre teszi az emberszívet. Mély fényei vagy izzón parázsló túze, mit 
a fénylő bronztáblák. árasztanak, meghökkentenek: "Vesd le sarudI 
Szent a hely, hova a következő lépéssel érkezel". 

A Kapu Krisztus szimbóluma, és a templomé. Mint csatos imakönyv fe
dele, ez is rézveretú. Bronztáblák sorolják az érkezőnek a Szentírás 72 
könyvének nevét. Szent Írások - e könyvek oly fmom lehelettel, olyan mély 
szeretettel rajzolt betúi sugallják - jóságról tesznek tanúbizonyságot. Olyan 
jóságról, amely jóság abban áll, hogy Isten úgy szeretett minket, úgy is szere
tett: hogy szólt hozzánk. A templom bemutatkozik itt. Megmondja nevét: az 
Ige Szentélye. Azt a jóságot hirdeti, amelyben Isten úgy határoz~~t, hogy 
velünk mint barátaival beszél. A kapu az Ige Szentélyébe vezet, az Orök Ige 
otthonát őrzi. Az Ige otthona a Szent Könyvek is, ezek is 'templomok'. 
Templomunk pedig ilymódon a Biblia 'képmása' lehet. 

Az Ambó és az Oltár - Az Ambó a széttekert tekercs ~ az Ószövetséget 
jeleníti meg. Az Oltár a kinyitott evangélium os könyv - az Ujszövetség jelké
pe. A templom szent, cselekményei, a liturgia a Szentíráson nyugszik, abból 
forrásozik. A Szent Irásokban kinyilatkoztatott isteni szeretet bátorít meg
szólitani az Atyát, imádni őt, és kérni a Fiútól a Szentlélek ajándékait. Mind 
az am~n, mind az oltáron a kinyilatkoztatásra utaló idéze~k állnak. Az 
ambón AnlOSZ prófétától: "Igen, jönneh napok - mondja az Ur, Q2 Isten -, 
amikor éhséget bocsáto/~ a (óldre: éhséget, de nem henyérre, s~omjúságot, de 
nem vízre, hanem Q2 Ur szavának hallgatására (8,11). Az Ur Szavára, az 
igazságra éhező és szomjazó nép gyülekezik össze itt, hogy tápláléka legyen 
az Isten ajkáról való Ige, és örömének, és életének, vigaszának és reményei
nek forrása legyen. Az oltár-könyv lapjain Jézus utolsó vacsorai szavai áll
nak Szent János evangéliumából: "Nem nevezlek többé szolgának benneteket, 
mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, 
mert amit hallottam Atyámtól, Q2t mind tudtul adtam nektek" (15,15). Az 
oltár az Eucharisztia titkát hordozza magán: arra hivatott, hogy Jézus jelen 
legyen. Jézus itt megosztja isteni életét barátaival. Onnön életével jár körül 
és övéit önmagával vendégeli meg. De ehhez barátok között kell, legyen. 
Nem lehetnek idegenek az oltár körül. Isten barátai veszik körül Jézus asz
talát, ahonnét ők Jézus Testét veszik. Nem idegenek ők, nem jövevények, 
nem szolganép. Az Ige ruhájában állnak itt. Az Atya titkait ismerik. Isten 
tudói ők. Az Ige a mennyegzőre meghívó üzenet: "Jöiietek az ünnepre!" És 
az Ige a méltóvá tevő mennyegz6s köntös is. Az ambótól, az Ige asztalától 
lépünk az oltár elé. Azért lehet az ember hivatalos a mennyegzőre, mert 
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Az Ige templomai 

hívta 6t az iateni Ige 4s beavatta Isten rejtelmeibe, A kinyilatkoztatásban 
rNzesültMg az Eucharisztiában val6 r4ezwtel ala~a, 

.Ac Oltdrk~f. - Feladata ela6dlegeaen megfogalmazni a templom 
alapgondolatát: Isten az61 hozzánk', Ugy szerette Isten a világot, hogy 
az61t hozzá, Úgy is szerette: a 8z6 8zeretetável, a megaz6lítás melepvel. 
Iaten hozzánk val6 sz61ás4t az olt4rkáp hármu tabl6ban, mintegy Iaten 
Szavának hármas módozatát ábrázolva állítja azemünk e14, Az ábrázolt 
látvány mÖlÖtt láthatatlanul, d. oddrtve Izámol 'k'p' lorakozik, Az 
egyea tabl6·r4azletek bemutatálánál erre il kit'rek, 

A k ö z é P s ö t a b l ó a kereszt. A kereszt ebben a templomban 
nem azt az általánosan használt teológiai szempontot akarja megfogal
mazni és láttatni, amit az 'áldozat' szó fejez ki, hanem másik teológiai 
pontot emel ki: a kereszt !anító beszéd. A kereszt Krisztus kated!:"ája, 
amelyöl elhangzik az Ige. O maga, a keresztre feszített Jézus: az Orök 
Ige. Onmagával tanít - úgy, ahogy az Atya odaadja Egyetlenét - Isten a 
Szeretet: ez a kereszt evangéliuma. A kereszt szava az az esemény, 
hogy Isten odaadta értünk egyszülött Fiát. Isten igaz szava a kereszt, a 
legígéretesebb beszéd, a leghatalmasabb, mely Isten ajkán fakad; a vég
leges Igen, mely minden ígéreret beteljesít. 

A b a l o l d a l i t a b l ó a Hegyi Beszéd, Szent Máté evangéliumá
nak 1-7. fejezetét ábrázoló jelenet. Fából faragott féldombormű. Isten 
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Az Ige templomai 

szavak módján is beszál. Emberi szóvá is formálja szeretetát, ás így is őt 
magát megismerni tanít. Emberi szóvá formálja a kimondhatatlan Igát 
megszentelt ajkakon -' prófáták hirdetik: a világba láp, a világosság meg
jelenik - sokszor ás sokfálekápp. Es e végső korszakban, az idők teljessá
gáben a testtá lett Ige - Jázus, a Mester maga tanít, és a körá sereglő 
sokaság szegányek és sírók - évezredek üldözött jei hallják: ,Boldogok .. .' 
Boldogok, akik áhezik az igazságot, boldogok, akik átkezik az Igát. 

A j o b b o l d a l i t a b l ó az Ert)mauszi jelenet Szent Lukács 
evangáliumából (24,13-36). Az ismeretlen Utitárs megnyitja a reácsodál
kozók szívét. Mikor átvert keze megtöri a kenyere~, megismerik. A meg
ismerés pillanatát ábrázolja a kép. így is szól. Ugy, hogy a kegyelem 
megérinti a szívet. Gondja van arra, hogy a 'kívül', a tettben és szóban 
adott kinyilatkoztatás: szeretet a szívben, 'bent' gyökeret verjen. Isten 
Lelke a lélek élő lapjaira írja a törvényeket. Jézus elküldi Lelkét, hogy 
elvezesse a~ igazság megértésére tanítványait. A Szentlélek múködése 
nélkül az Utitársat vak szemek nem érthetik, és béna láb őt követni 
képtelen, néma ajak nem tudja megvallani. A Ulek a szív bensejében 
lobbant tüzet, miközben odakint történnek Isten nagy tettei. A Ulek a 
lelkeket megszenteli: az Ige hárfájává teszi. 

Kegyelmek rejteimébe öltözött isteni beszéd, mely hangzik parttalan az 
idők végéig, mely eljut a szívek mélyéig. Mélyen, 03endesen hangzik feltart
hatatlanul. A kegyelem módján szól a Ulek igéje. A Lélek harmata nem tér 
vissza eredménytelen. Ez teszi termést termővé a szó-igét és a tettek szavát. 
A Lélek fuvallata nyomán mennyi megismerés fakad, és mennyi öröm -
mennyi kinyilatkoztatás a lelkek mélyein: a kegyelem ajándékai. 

- Az Úr szava e három képben úgy néz reánk, hármas módon, mint 
- tettekben megszólaló beszéd - az Atya igéje; 
- szavakban szóló szavak - a Fiú igéje; 
- kegyelemként beszélő kinyilatkoztatás - a Lélek igéje. 

A t a b I ó k k e r e t e i t próféták és evangélisták, egyházatyák és 
Isten népének szentjei képezik. 

A kinyilatkoztatott szó, hogy megszülessék és maradandó legyen, az 
Ige, eszközöket választ magának, szolgákat, hogy bejárja általuk a vá
lasztott nép történelmének évszázadait, hírnököket, hogy az I. század 
Mediterrán medencéjének ország?in túl a föld határáig jusson el. A mély
ség-dimenzió elve alapján az Oszövetség 45 könyvének összes szent 
szerzőjét képviseli a négy nagy próféta, lzaiás, Jeremiás, Ezekiel és Dáni
el alakja a baloldali tabló belső kereteként. A jobb oldali belső keret 
pedig a négy eyangéljsta, Szent Máté, Szent Márk, Szent Luká03 és Szent 
János al~a. Ok az Ujszövetség 27 kánoni könyvének szent szerzőit vezetik 
elénk.. - Az Ige eszközei ők, az Ige szolgái. Bennj,ik konszekrál6dott ember
ajkak szava, ember-kéz betút rovó mozdulata az Orök Ige jelenlétévé. 

A kinyilatkoztatott Ige edénye pedig az Egyház. Az Egyház tanító hiva
tását jeleníti meg a külsó kereteken, baloldalt a négy keleti egyházatya: 

20 



A:z. Ige templomai 

Szent Atanáz, Naziánzi Szent Gergely, Nagy Szent Vazul, Aranyszájú 
Szent Jánosi illetve jobboldalt a négy nyugati egyházatya: Szent Ambrus, 
Szent Jeromos, Szent Ágoston és Nagy Szent Gergely alakja. Mindazokat 
képviselik ők, akik az Ige szolgáiként a Világosság hordózói a világban. 

Az alsó - még üresen álló mezők - a II. Vatikáni Zsinatnak az Isteni 
kinyilatkoztatásról írt szavait fogják tartalmazni: "Jóságában és Mlcses
ségében az Isten úgy határozott, hogy kinyilatkoztatja i:Jnmagát, és tud
tunkra adja akaratának szent titkát, melynek alapján Jézus Krisztus, a 
megtestesült Ige által a Szentlélekben az Atyához járulnak az emberek, és 
az isteni természetben részesülnek. Ebben a kinyilatkoztatásban a látha
tatlan Isten lángoló szeretetének gazdagságából mint barátaihoz szól az 
emberekhez, társalog velük, hogy őket megh€vja és befogadja a saját M
zi:Jsségébe. (Dei verbum 2). Ez a mondat volt a templomot megszy.lő medi
táció kiindulópontja. Ebből a mondatból virágzott ki az Orök Ige 
temploma. Annak a jóságnak hirdetésére és ünneplésére készült, amely 
jóságában Isten úgy határozott, hogy kinyilatkoztatja magát. 

Takács Gyula 

Szód-Csörög ÚJ temploma 

A váci egyházmegyében Sződ-Csörög egyházközsége épít új templomot 
Szent Jeromos és Szent Kristóf tiszteletére. Szent Jeromos emlékét és 
tiszteletét szeretnénk ápolni ebben a templomban, elsősorban a Biblia 
iránti tisztelete, szeretete miatt, és mert aránylag oly kevés templom van 
az ő égi gondjaira bízva. 
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A templomot szeretnénk 2-3 éven belül befejezni. Elsósorban anyagi 
gondjaink vannak [csekkszámlánk: MNB 217-98577 OTP 768-011769-4, 
Szód-Csörög RK Egyházközség Alapítvány 2134 Szód Dózsa Gy. u. 189). 

A kápolna telkén - a téli hónapok kivételével - minden hó utolsó 
vasárnapján szentmisét mondunk. Szent Jeromos ünnepét követóen, okt. 
10-én szombaton du. 2-tól búcsúi összejövetel lesz a telken. Énektanulás, 
elmélkedés, majd du. 4-kor a Megyéspüspök úr szentmisét mond. A bú
csúra fóleg a fiatalokat várjuk, de minden hívót szeretettel látunk! 

Magyar Szentföld 
renkostrukciós terve 

Gedeon József 

A Szent Jeromos Bibliatársulat megbízásából elkészítettem a Magyar 
Szentföld Templom két kápolnájának <Betlehemi Barlang, Kereszteló Já
nos kápolnája) rekonstrukcióját és az ehhez szükséges eredeti tervdoku
mentációt. 

- Helyszín: Budapest II. ker. Heinrich István u. 3-5. sz. 
- Jelenlegi használó: Budapest Fóváros Levéltára 
- Az építés leírása: Jelenleg a két kápolna helyét férfi és nói mosdók 

foglalják el. Az eredeti állapot visszaállításához nagy mennyiségú bontási 
munkát kell végezni (szerelvények, födém, falak, alapok bontása). Ez
után kell az új szerkezetet a meglévó épületrészekkel összeépítve kivite
lezni. 

- Az eddig elkészült tervezési munkák: Elkészült az épület teljes geo
déziai és részletes belsó felmérése, majd ennek feldolgozása. Megtörtént 
az összehasonlítás az eredeti Molnár Farkas tervek és a felmérésirajz 
között. Kiderült, hogy más alaprajz szerint épült meg a templom, mint a 
meglévó tervek. 

- A tervezés: A teljes templom alaprajzi terveit a meglévó tervek rész
leteinek felhasználásával készítettem el a szükséges változtatásokkal 
úgy, hogy a jelenlegi állapotban elhelyezhetó legyen. 

- A kápolnák rekonstrukciója: A tervezés során felhasználtam az ere
deti szentföld Betlehemi Barlang fotóit, a Molnár Farkas terveket és fel
méréseit, valamint a templom építésének archív fotóit. Ezek segítettek a 
belsó tér kiképzésében és részletek formáinak és anyagainak meghatáro
zásához. 
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- Költségek: Összes ár: 5.502.151.- Ft 
+ 25% ÁFA: 1.375.538.- Ft 

Vállalási ár: 6.900.000.- Ft 
- Az építkezés ideje: 1994. március-július. 

Fáy Dániel 



Az. Ige templomai 

BET.LEHEMI LÁTOGATÁS 

&4RLANG .O,ZS 

.o.sc ~ 
e-

0 
.0,50 

23 



Az Ige templomai 

Az Ige temploma Miskolcon 

1992. szeptember 27-én, a Szentírás vasárnapján, du. 4 órakor szen
telik fel az Ige templomát az avasi lakótelepen a négy evangélista oltal
ma alatt. A talán szokatlan titulus az ökumené vágyából fakadt. Azt 
szerettük volna, hogy a református, evangélikus, görög és római katoli
kus egyházak hívei az új lakótelepen egy közös helyen dicsőítsék az Urat. 
Ezért kerestünk egy olyan cimet a templomnak, amelyet minden keresz
tény fontosnak és közös alapnak tart. Sajnos, protestáns testvéreink 
anyagi nehézségekre hivatkozva visszaléptek a közös építkezéstől, így az 
eredeti szándék nem valósulhatott meg. Az Ige templomának hívei azon
ban továbbra is fontosnak tartják, hogy a hitünk alapjául szolgáló kinyi
latkoztatásban egyre jobban elmélyüljenek. 

A hittanos gyerekekkel, akik a hívek 213 részét teszik ki, vasárnapon
ként a felolvasott szentírási szövegekb61 közösen választunk ki egy-egy 
konkrét feladatot, amely által életre válthatjuk az Isten Igéjét. - Az Ige 
iránti elkötelezettség vezette az egyházközséget abban is, hogy az elmúlt 
évben a Bibliatársulattól rendelt 2,000 db. Ujszövetségi szentírást rész
ben ajándékként, részben féláron (35.- Ft) adtunk oda a Biblia iránt ér
deklődő ifjúságnak. 

A templom a jövőben otthona szeretne lenni az Igére váró népnek, és 
különleges feladatának tekinti majd a Szentírás terjesztését és tanításá
nak egyre életszerúbben való kifejtését. Segítsen minket ebbep. Szent 
Máté, Márk, Lukács és János evangélisták közbenjárása. Az Ur pedig 
adja meg ígérete szerint, hogy az Ige hallgatása és tettekre váltása le
gyen a szilárd alapja Isten új avasi egyházának. 

Mándy Zoltán 
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1992 - A Biblia éve 

Az. idei év nemcsak Amerika számára fontos esztendő (Amerika felfe
dezésének évfordulója), hanem Európa számára is. A térség országai jó 
úton haladnak az egységes Európa felé. A fejlett nyugati országok hama
rosan szoros gazdasági és politikai szövetségre lépnek egymással, a keleti 
országok pedig igyekeznek felzárkózni hozzdjuk a demokrácia, a piacgaz
daság megvalósítása által. Új Európa körvonalai rajzolódnak ki: történel
mi időket élünk. 

Az. 1992-es év vallási szempontból is különleges esztendő, mindene
kelőtt Németországban és Ausztriában, ahol a Keresztény Egyházak 
Munkaközössége első ízben rendezte meg a "Biblia évé" -t. (Hasonló, bár 
sokkal kisebb méretú rendezvénysorozatra sor került már 1987-ben Skó
ciában, 1988-ban pedig Norvégiában.) 

Ez a kezdeményezés nagyon jelentős: Európa Í\ira viBBzatér szellemi 
gyökereihez. ViBBza a forráshoz, amelyből született, amelynek köszönheti 
kultúrdját és civilizációját - vissza a Bibliához. 

A Biblia éve Németországban 

1992 január 26-án Németország valamennyi egyháza Szentírásvasár
napot tartott. A központi, ökumenikus istentiszteletet a televízió is közve
títette Stuttgartból, a "Biblia városából", ahogyan az egyik riporter a 
várost nevezte. 

A Biblia évét hivatalosan aznap délután az újjáépített Kongresszusi 
Központban nyitották meg. A központ díszterme 1800 férőhelyes, de így is 
közel 1200 érdeklődőnek a falakon kívül kellett maradnia. A résztvevők 
számára a megnyitó ünnepség egyben az ökumené ünnepe is volt. Az. 
egyOvétartozás örömteli élménye járt át mindenkit: - A Biblia összeköt 
bennünket! Ha ebből valami az egyes közösségekre is kisugárzik, igen 
nagy lépés lesz előre! - Az. ünnep programján zene, kabaré, táncszínház és 
talk-show is szerepelt. A rendezés természetesen profi színvonalú volt. Az. 
egyik újságíró később meg is jegyezte: "Sohase képzeltem volna el ezt az 
egyházról. Úgy látszik, az egyház pozitív meglepetéseket is tartogat még a 
világ számára. 

A Biblia évének sikere azonban elsősorban a helyi közösségekben mu
tatkozik meg. A rendezők azt szeretnék elérni, hogy a Szentírás iránt 
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komolyan érdeklődő emberek felfedezzék a szentírásolvasás eddig ismeret
len mélységeit. Mert még sokan vannak, akik egyénileg nem találkoznak 
Isten szavával, csak a szentmiséken, istentiszteleteken. Mások viszont 
érdekl6dé88e1 forgat ják a Biblia könyveit, de nem eléggé figyelnek az egy
ház szándékára, az isteni megbízás alapján kifejtett értelmezésre. 

A Biblia évének másik célja bátorítani a keresztény egyházakat, hogy 
merjenek a Szentírásról közösen beszélni, és így újra felfedezzék, mennyi
re közös kincse ez hitünknek. A közös olvasás és megértés nem kényelmes 
séta, sokkal inkább fáradságos expedíció, ahol a vállalkozás sikere attól 
függ, hogy mennyire segítik egymást a különböző képességű résztvevők. A 
közös erMeszítés annak felismerésére vezet, hogy csak kevés az, ami elvá
laszt egymástól, annál több viszont, ami összeköt bennünket. 

A Biblia évének missziós küldetése is van. Hívja azokat is, akik még 
nem ismerik a Szentírást. Hív és bátorít mindenkit, hogy ismerje meg a 
reménységet, amelyet Isten az ő Szaván keresztül kimondott az emberi
ségnek. Fogyasztói társadalomban élünk, ahol egy-egy termék sikere attól 
függ, milyen módon hirdetik és ajánlják. Ilyen helyzetben csupán a hagyo
mányos igehirdetés eszközeivel élni egyben azt is jelenti, hogy a Biblia 
üzenete a társadalomnak csak egy kis töredékéhez jut el. Szükség van 
arra is, hogy éljünk a korunk adta lehet6ségekkel, így pl. a hírközlő eszkö
zök által (médiák) is szóljunk azokról az igazságokról, amelyeket a Szentí
rás a mai ember kérdéseire válaszként felkínál. 

A Biblia évének gazdag ajánlatából hadd említsünk meg néhány érde
kes programot. Tavasztól nyár közepéig ún. Bibliavonat járta az orszá
got. A nagyvárosok állomásain túl megállt kisebb településeken is, minde
nütt, ahová csak meghívták a helybéli közösségek. Az egyik kocsiban kiál
lítást rendeztek be, mely a beduin sátortól kezdve Gutenberg nyomdáján 
keresztül a kompjúter-bibliáig .igen sok érdekességet hozott a helyszínre, 
hogy szemléltesse a többezeréves fejlődést Isten Szavának közvetítésében. 
Az Ószövetség történeteit hosszú évszázadokon át szájhagyomány őrizte 
és adta tovább az utókornak: a beduin sátor erre a korra emlékeztet. A 
fejlődés mai szintjét pedig a kompjúter-biblia szemlélteti, amelyen pl. a 
másodperc töredéke alatt megtalál ható egy keresett bibliai rész, mintegy 
száz nyelven, az eredeti szövegeket is beleértve. 

Ez a kiállítás szeptembertől a Bibliahaj6ra került át, amely a Bódeni 
tavon, a Rajnán és az Elbán közlekedik, és programjában koncertek, 
előadások, neves személyiségekkel ankétok is szerepelnek. 
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A fiatalabbak számára pop-oratóriumok bemutatói, pantomim színi
előadások, bibliai versenyek (kvíz), az U2 együttes és Cliff Richard kon
certjei, valamint különböző, országos méretú bibliai vetélkedők kínálnak 
gazdag választékot. 

A Biblia évének záró ünnepségére 1993. január 31-én Drezdában kerül 
sor. [Bibel und Kirche, Bibel heutel 

• • • 

Szentírásvasárnap (-hét, -hónap) Európában 

A Katolikus Bibliaszövetség kérdőíveket küldött szét Európa országai
ba, hogy fólmérje a biblikus apostolság helyzetét az egyes országokban. A 
69 kérdőívből 29-et válaszoltak meg. A bibliatársulatok közül Ausztria, 
Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Magyarország, Németország, Por
tugália, Spanyolország és Svájc küldte el válaszait. 

A beküldött válaszokból az derül ki, hogy Közép-Európa országaiban a 
Szentírásvasárnap, de főként a Szentírás-hetek rendezése már régóta is
mert és múködő gyakorlat, elsősorban a német nyelvterületen. Ezekben 
az országokban a protestáns egyházak jelenléte hatott ösztönzőleg a Bib
lia ilyenfajta népszerúsítésére. A Szentírás-hetek szervezése csaknem 
mindenütt ökumenikus kezdeményezés. 

Dél-Európában ezzel szemben alig ismerik a Szentírásvasárnapot vagy 
a Szentírás-hetet (örvendetes módon kivétel ez alól Portugália, ahol a 
kapucinusok régóta tevékeny részt vállalnak a bibliaapostolságban, és 
szorgalmazzák a bibliás tanulmányi hetek szervezését az egyes egyházköz
ségekben.) A katolikus többségú országokban ugyanis gyanakvással fogad
ják az ilyen rendezvényeket - itt csak a protestáns kisebbség rendez Szen
tírásvasárnapot. 

Vajon mi a magyarázata a déleurópai országokban az érdeklődés hiá
nyának? A kérdőívekre adott válaszokból részben feleletet kaphatunk er
re a kérdésre is. Az indoklás természetesen országonként különböző. Az 
egyik ok, hogy a déleurópai országokban elsősorban abibliatudomány mú
velésére fektetik a hangsúlyt, nem annyira a Biblia népszerúsítésére. 

Egy másik ok a liturgikus mozgalom erőssége, mely itt elsősorban a 
Szentírásra támaszkodik, és emellett nem látszik szükségesnek a biblia
apostolság külön hangsúlyozása. 
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Végül az utolsó és talán a legfontosabb akadály az a felfogás, hogy az 
egyházi vezetők igyekeznek megőrizni a vasárnapok "Úr napja" jellegét, 
és nem szívesen szentelik a vasárnapokat más témának. Miért van szük
ség egyáltalán Szentírásvasárnapra - mondják -, mikor minden vasárnap 
középpontjában úgyis ott állnak a szentírási olvasmányok? 

Mindezekből természetesen az is következik, hogy ezekben az orszá
gokban hiányoznak a gyakorlat szülte szervezők, a Szentírásvasárnapok 
ill. -hetek levezetéséhez szükséges képzett vezetők. 

A helyzet azonban ezekben az országokban is kezd megváltozni. Olasz
ország felelős egyházi vezetői tudatában vannak annak, hogy a hitokta
tásban szükség van a biblikus szempontok elmélyítésére. Határozatot hoz
tak, hogy az egyházmegyei hitoktatási központok mellett biblikus irodát is 
működtetnek. 

A Szentírásvasárnapra vonatkozóan a déleurópai országokban sajátos 
intézkedés történt. Nem határozták meg egységesen ennek időpontját, 
hanem az egyes egyházközségekre, bibliaapostolokra, papokra, hitokta
tókra bízták azt, hogy mikor és hogyan ünneplik meg a Szentírást. Ettől 
azt remélik, hogy a különféle kezdeményezések között megszületnek majd 
azok is, amelyek a legmegfelelőbbek és a leghatékonyabbak lesznek. 

Biztató jel, hogy a volt szocialista országokkal a kapcsolat ezen a téren 
is erősödik. A bibliaapostolság gondolata itt nagyon élénk visszhangra ta
lál, és ezek az országok bizonyára hamarosan felzárkóznak azokhoz, ahol 
a Szentírás ünneplése már régi gyakorlat. 

Ahol pedig a Szentírásvasárnap, Szentírás-hetek régóta részét képezik 
az egyház életének, ott ezekkel a rendezvényekkel manapság elsősorban a 
hit elmélyítését szeretnék elérni. A Szentírás-hetek hozzájárulnak ahhoz, 
hogy az emberek megkedveljék abibliaolvasást, elmélyüljenek a Szentírás 
ismeretében, és így ezek az élmények új bibliakörök születéséhez vezesse
nek. Miközben a résztvevők a Szentírás szövegével foglalkoznak, elsajátít
ják azokat a módszereket, amelyek, miközben elősegítik a Biblia üzeneté
nek személyes befogadását, élő krisztusi közösséget is teremtenek. 

A másik cél talán még ennél is fontosabb, és szorosan kapcsolódik az 
előzőhöz: a rendezvények célja, hogy a Szentírás az emberek számára az 
élet könyve legyen. A kérdőívekre adott válaszokból kiderül, hogy a ren
dezők nem csupán a bibliatudományt vagy annak eredményeit igyeksze
nek népszerűsíteni, hanem elsősorban arra törekszenek, hogy a Szentírás 
az egyes emberek és közösségek életének középponja legyen. Hogy ez meg-
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valósuljon, szükség van a hit és a tapasztalatok kölcsönös, őszinte megosz
tására. 

A2. egyes országokban a megrendezés módja igen eltérő. A2. előkészítést a 
biblikus lelkipásztorkodást irányító szervezetek végzik, és kisebb, sokszor 
ökumenikus közösségek segítségével valósítják meg. Vezérfonálként kis füze
teket jelentetnek meg, amelyek anyagot tartalmaznak az ünneplés meneté
hez, előadásokhoz, foglalkozásokhoz. Közreadnak plakátokat, videó és hang
kazettákat, fJ..!meket, kví~átékokat, stb. is, amelyeket bárki eredménnyel fel
használhat. Egyes országokban biblikus vándorkiállitások is járják az orszá
got. llyen például "A Biblia jövője" c. kiállítás Ausztriában. 

A rendezvények konkrét kerete igen eltérő: esti rendezvények, ünnepi 
összejövetelek, kiscsoportos elmélkedések, - és még számos más forma 
előfordul. A2. egyházi évbe is sokféle módon illeszkednek ezek a gyakorla
tok: a liturgikus szent idők több időpont ja, így az Ádvent és a Nagyböjt 
időszaka a legkedveltebb a különböző országokban. 

Szentírás-hónap Európában jelenleg seholsem létezik. Vannak azon
ban biblikus-lelkipásztori intézetek, amelyek hosszabb időtartamú rendez
vények lebonyolítására is vállalkoznak (pl. Németországban a Biblia éve, 
ld. fentebb). 

A rendezvények témáit nem általános szabályok határozzák meg, in
kább a hívek gyakorlati kérdései (pl.: Hogyan érthetjük meg jobban a 
Szentírást?), vagy pedig olyan kérdések, amelyeket maga a Biblia vet fel; 
sok esetben pedig egyéb, aktuális nézőpontok, mint pl. a Biblia története, 
a Biblia ma, stb. Máskor a Szentírás bizonyos könyvét választják vezérfo
nalként, vagy egy adott témát a Szentírásból (bibliai lelkiség, prófétaság, a 
Biblia és a nők, stb.). 

Sok beszámoló hangsúlyozza, hogy ezek a rendezvények igen haszno
sak és eredményesek. A helyi közösségek ösztönzést és bátorítást nyernek 
a központi rendezvényekbe való bekapcsolódás által, és a kezdeményezés 
eredményeképpen új bibliacsoportok jönnek létre. Természetesen nehéz
ségekről is tanúskodnak a beszámolók: a fiatalok közömbösek, sok ember 
érdektelen a felvetett témák iránt. 

Összességében megállapítható, hogy Európában a Szentírásvasárnapok és 
-hetek megrendezése már bizonyos múltra tekint vissza és szép hagyomány
nyal rendelkezik. De igen sok tennivaló van még, különösen Dél- és Kelet-Eu
rópában. Mert a lelki megújulás olyan formáiról van szó, amely jelentős té
nyezője lehet Európa ú,Üászületésének. [Bulletin Dei Verbum] 

Összeállította: Rajkai István 
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A Magyar Püspöki Kar 1965. jan. 25-i 
körlevelének mellékietei 

Szentírásvasárnapjának szertartása 

I. ElIJMsz(tés 
1. Hetvened vasárnap a lelkipásztor a szószékről hirdesse ki, hogy a 

kövekező vasárnap a Szentírás ünnepélyes oltárraemelése lesz. A hirdető 
táblán is közölje a hívekkel. Röviden magyarázza meg ennek a célját, 
amelyről hatvanad vasárnap a püspökkari körlevéllel részletes tanítást 
fognak kapni a hívek. 

2. Gondoskodni kell egy nagyobb alakú Szentírásról (pl. Tárkonyi!). 
3. Fel kell díszíteni egyik mellékoitárt. Gyertyák égjenek a processzió

ra és virágokat hellyezzenek el rajta. Szépen díszített könyvtartó párnát 
tegyenek az oltár közepére, melyre rAhelyezik a Szentírást. Könyvtartó 
állványt is lehet alkalmazni, ha szép, díszes terítővel takarjuk le. 

II. A SzentCrds oltárra helyezése 
1. A lelkipásztor Szentírással a kezében a főajtó felől jön be, karinget, 

fehér stólát és pluviálét visel. Két ministráns ég6 gyertyákkal a kezükben 
közvetlenül a lelkipásztor mellett haladnak. Ajánlatos, hogy az egyházkö
zség képviselőtestületének vezetősége a lelkipásztor nyomában haladjon 
szintén ég6 gyertyákkal. 

2. A megindulást a sekrestyés csengetéssel jelezz~. A meginduláskor a 
következő énkekeket lehet énekelni: Jöjj Szentlélek Uristen (Sz.V.U. 260), 
Uram hiszlek (Sz.V.U. 263) vagy pedig, ha a hívek tudják, a Magyar Ordi
narium Credoját énekelhetik. 

3. Az oltárhoz érve a könyvet ünnepélyesen ráteszi az oltáron lévő 
tartóra. A két ministráns acolythus szintén az o!tárra teszik gyertyáikat. 
Utána letérdel és a mellékelt imát a Szentlélek Uristenhez elmondja. (In
cenzálás nincs, mert a szentmisében úgyis van.) Az imádság elhangzása 
után a lelkipásztor a sekrestyébe vonul és megkezdődik a plébániai nagy
mise, mely alatt a püspökkari körlevél anyaga lesz a szentbeszéd anyaga. 

III. A SzentCrds-vasámap programmja és befejezése 
1. A Szentírás az oltáron marad égő gyertyák között a délutáni vagy 

esti ájtatosságig. 
2. Napközben a Szentírás oltáránál ajánlatos tartani szentírás-olva

sást és magyarázatot, Szentlélekről imákat végezni, Jézus Szent Nevének 
litániáját imádkozni, elmélkedni stb. 

3. Szentírás-vasárnap befejezésekor a lelkipásztor ismét fehér pluviálé
ban két ministránssal kimegy az oltárhoz és tiszteletteljes meghajlás után 
a Szentírást megyC8Ókolja, kezébe veszi és rövid úton a sekrestyébe viszi 
két égő-gyertyás ministránssal. 
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Imádság a Szentlélek Istenhez 
(a Szent(rás oltárra helyezése alkalmából) 

Elevenítő Szentlélek Úristen! Te az Atyától és Fiútól származol és mi 
az Atyával és Fiúval együtt hittel és szeretettel imádunk és dicsőítünk. 
Dicsőítünk azért, mert nem hagytál bennünket némaságban, hanem 
"többféleképen és különböző módon szóltál a próféták útján az atyákhoz 
és a végső korszakban pedig a Fiú által hozzánk" (Zsid 1,1). Hálásan 
köszönjük, hogy "Isten szent emberei által" írásba foglaltattad az Igét (2 
Pét 1,21) és nekünk felbecsülhetetlen ajándékot adtál: a Szentírás köny
veit. 

Hisszük, hogy a Szentírás, a Szenthagyományokkal együtt apostoli 
hitünk forrása. Róla mondja Szent Pál apostol, hogy "hasznos a tanításra, 
az intésre, a feddésre, az igazságban való oktatásra, hogy az Isten embere 
tökéletes és minden jócselekedetre kész legyen" (2 Tim 3,16). Jámbor 68e
ink példájára szentnek tartjuk a Biblia könyveit, őrizni akarjuk, olvasni és 
szerintük élni. De azt is tudjuk, hogy a Szentírás őrzésére és magyarázá
sára Anyaszentegyház'unk tanítói hivatala illetékes a Krisztustól kapott 
parancs értelmében. És ennek a szent hivatalnak feje és legfőbb képvi
selője Szent Péter és az ő utódja a pápa (Mt 16,18; Jn 25,25; Lk 22,31k). 

Igazságnak Lelke: Jőjj el, vezess minket minden igazságban (Jn 16,13) 
és segíts meg minden keresztényt, hogy egyek legyünk Krisztusban, mi
ként azt ó nemcsak a Jó Pásztor példabeszédében, hanem utolsóvacsorai 
fópapi imájában oly bensőségesen kérte a mennyei Atyától (Jn 10,16.21). 

Szentlélek Úristen! Te szent Pál apostol által azt izented, hogy "Isten 
szava eleven, átható és élesebb minden kétél ú kardnál, behatol és szétvá
laszt lelket, meg szellemet, ízet és velót. Ítél a szív gondolatairól és érzüle
teiről" (Zsid 4,12). De azt is boldogan tudjuk, hogy ha hittel fogadjuk be az 
Isten igéjét, az kegyelemmel dolgozik lelkünkben, ha mi is emberi jóakara
tunkkal egyesülünk a kegyelemmel (1 Tessz 2,13). Add meg nekünk 
Szentlélek Uristen, hogy a Szentírás olvasása hitünket elrósítse, lelkünk
ben Krisztus arca megvilágosodjék és ennek az arcnak a fényében ráesz
méljünk gyarlóságai nkra, búneinkre, melyek bennünk elrontják a Krisz
tus hasonlóságot. 

Segíts minket Szentlélek Úristen hét ajándékoddal, hogy a Szentírás 
olvasása által egymás szeretetére és becsületes munkás életre eljussunk és 
így egykor fátyol nélkülláthassuk majd a Krililztus-arcot az örökkévaló
ságban. Amen! 
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Jószolgálat 

Szeretettel ajánlJuk: 

ÚT, IGAZSÁG, ÉLET - Ingyenes katolikus missziós folyóirat 
Szétosztásra, terjesztésre ingyenesen megrendelhető 
Cím: Felsmann József 2092 Budakeszi, Postafiók 21 

MAGYAR VETÉS - A Katolikus Népfőiskolai Szövetség kéthetente megj e
lenő újsága - Ára: 20 Ft [egész évre 480.- Ft] 
Cím: 1126 Bp. Nagy Jenő u. 5. sz. 

ZÁSZLÓNK - A Regn\.1m Marianum havonta megjelenő lapja 
fiatalok számára - Ára: 35 Ft [egész évre 450 Ft] 
Cím: 1036 Bp. Kórház u. 37. sz. 

HITÉL~T - Katolikus családi folyóirat 
Ara: 60 Ft (éves előfizetés 660 Ft) 
Cím: Agapé Kft, 6725 Szeged, Mátyás tér 26. 

Dr. Jakubinyi György: MÁTÉ EVANGÉLIUMA 
Az. új magyar kommentársoroz~t első kötete. 
Szent István Társulat, 1991 - Ara: 290.- Ft 

Gyürki László: A BIBLIA FÖLDJÉN - Szentföldi útikalauz 
Sz.G.E.K, 1990 - Ára: 160.- Ft 

SZíNES KÉPE S LAP OK, KÖNYVJELZÓK szentírási idézetekkel a Szen
tírás Alapítvány kiadásában 
Ára: 13.50 ill. 6.50 Ft [10 db.: 75 ill. 40.- Ft] 

Cimek - Többnyire csak véletlenül értesülünk arról, ha Tagtársaink 
vagy Megrendelőink címe megváltozik. Kérjük, hogy esetleges címváltozá
saikat közöljék Központukkal. 

Imaóra - Tagságunk egy kis csoportja minden második héten [az év 
páratlan péntekein du. 5-6-ig, Bp. VIII., Mária u. 20] imaórát tart, hogy 
Isten áldását kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társu
lati Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kér
jük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Imaszándék - Elhúnyt tagtársaink: Bárdos Anna, Madarassy Miklós
né. Kérjük, foglalják őket imáikba. 

Az. a támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társulatunk tag
jai és Füzetünk olvasói részérőllevelek,javaslatok, kritikák, kétkezi segít
ség, ima, tagdfj, adomány és még sok más formában - igen nagy örömmel 
tölt el, és ezúton is szeretném mindezt a magam és mindannyiunk nevé
ben szívből megköszönni. 

Tarjányi Béla 
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Társulatunk 

A Szent Jeromos Bibliatársulat 

Fontosabb eseményei 

1990.1.23 Alakuló gyűlés 
1990.2.13 Nyilvános megnyitó ülés 

(vendégek: P. Rijks, Katolikus Bibliaszövetség 
F.-J. Ortkemper, Stuttgarti Bibliaközpont 
N.W. Höslinger, Osztrák Bibliaközpont, Klosterneuburg) 

1990.3.23 Egyházi jóváhagyás 

1990.4.13 A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
felvétele a Katolikus Bibliaszövetségbe 
(korábbi nevén: Bibliaapostolság Kat. Világszövetsége) 

1990.6.28 A Társulat polgárjogi bejegyzése 

1990.8.27 A Jeromos füzetek bejegyzése 

1992.2.01 ABibliaközpont helyiségének megvásárlása 

1992.9.13 Jótékonysági hangverseny a Zeneakadémián 
a határon túli magyarok javára 

Tagságunk (1992.9.01): iJsszesen 648 

Irodánk: 
Szent Jeromos Bibliatársulat 
BIBLIAKÖZPONT 
1066 B u d a p e s t Teréz krt. 28.1. em. 6. 
Nyitva: kedd, csütörtök 9-17-ig. 
Telefon: 132-22-60 
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