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Aj anl&s 

AJ.ANLAS 

Be kell fogadni az igehirdetes is tent szavd.t, nem 
mint emberi sz6t, hanem val6ban mint lsten szavd.t, 
amely a hiv6kben milkddik (vd. 1 Tessz 2,13). Ez a 
sz6 le van irva az Evangeliumban, es az egyhd.z sza
va ezt hilsegesen d.thagyomd.nyozza, kifejtt es hirdeti. 
A Szentlelek ketezer eve d.lland6an elevenen tartja az 
egyhd.zban ezt az emlekezetet, es megmagyard.zza 
mindazt, amlt Jezus tanitott (vd. Jn 14,26). Az egyhd.z 
megnyitja nektek ktncstd.rat, ertelmet es szivet, es d.t
adja nektek a rd.bizott sz6t, a benne kibonatkozott 
iget, hogy ti is d.tadhassd.tok md.soknak. 

Ez azoknak a tanulmd.nyoknak a celja es ertelme, 
amelyet az egyhd.z vegeztet veletek ... Mert hirdetne
tek kell az iget, amely .,egyszer s mindenkorra a hi
v6k oroksege" (Jud 3), .. kerve, intve, buzditva" (vd. 2 
Tim 4 ,2}, alkalmazva a kor vd.ltoz6 kdrillmenyeihez, 
hogy igy hallgat6itok be tudjd.kjogadni. 

[II. Janos Pcil papa 
a magyar papnovendekekhez. 

1991. augusztus 19.] 
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Csendea percek 

6, mi hetkoznapi emberek, 
mennyire mindennapiva tessziik a titkot, amely ebben a halalra

szant idoben az 6r6k elet jele! Nezd, a pap mil yen rosszkedviien, napi 
gondjait61 terhelve t6lti be magasztos hivatasat, mintha vilagi hivatalt 
gyakorolna es nem a liturgia iinnepleset, amelyben a mennyei feny es 
a boldogsag talalkozik. Nezd a kicsinyes es kiszaradt sziveket, ame
lyekbe beter az Ur, es amelyek - j6 esetben - nem tudnak vele masr61 
beszelni, mint arr61 a nehany 6nz6 vagyr61, melyek mindennapjaikat 
kitoltik! 6, mi keresztenyek! Az eg tiszta boldogsagat es egyuttal e fold 
edes-keserii gyiimolcsenek atszellemiilt parlatat vessziik magunkhoz 
ebben a Szentsegben, bizonyosan mintegy a megszokottsag kemeny 
burkaba zarva es megis teljes val6sagaban. s ugy fogadjuk, mintha 
semmi nem tortennek, majd pedig farad tan es lustan vissziik haza szi
viinket az Ur asztalat61 eletiink sziik kamraiba, ahol otthonosabban 
erezziik magunkat, mint Isten tagas csarnokaban! Felaldozzuk a Fiut, 
es fel akarjuk ajanlani sziviinket, eljatsszuk a liturgia isteni jatekat, de 
nem vessziik komolyan. Talan megvan benniink a j6 szandek, de 6, 
mily keves hatalma van elfasult sziviink lustasagan. 

Vagy talan ez is hozzatartozik a jelhez, hogy Isten mar ebben az 
idoben elebesiet teremtmenyenek, es mar most elore iinnepeljiik az 
orok elet lakomajat. Ha az 6r6k elet vacsorajat a muland6sag sziikos 
kunyh6iban talaljak fel, akkor ne csodaljuk, hogy azok a gyatra lelkek 
jonnek, akiknek sziik ertelme es kicsinyes szfve meg semmit sem ert 
abb61, aminek reszeseve lesznek. Akkor erthet6, hogy kisse zavarodot
tak vagyunk es teljesfthetetlen kotelezettseget erziink, s~inte mesterse
gesen elbatortalanftva Istennek ekkora tularadasat61. Igy meg kiilon 
kegyelem, az 6 boldogft6 kegyelme, hogy megis elj6viink es koreje 
gyiiliink, mi 6r6mtelenek es megtortek, faradtlekiiek es megterheltek. 
0 felkarol akkor is, ha nem lalja szemiinkben jelenlete 6r6menek ra
gyogasat. Igen, Oleszallt e fOld osszes melysegebe; nem banja, hogy be 
kell temie sziviink homalyos jarataba, ha ott barmily csekely parazsa 
pislog a szeretetnek es a j6akaratnak. A legmelt6sagosabb Oltariszent
seg annak a tiirelemnek reven, amellyel Isten irantunk, gyengek irant 
viseltetik, mindennapjaink Szentsege akar lenni. [Karl Rahner] 
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Csendes percek 

Elo Sz6 

Szep, tiszta szavakat 

adj a szankba, Uram! 

A vilagb61 szinte kihunyt a sz6 fenye. 

Minden csupa madarzsibogas, 

Minden csupa majommakogas, 
Csak az indulatokat, az akaratokat mondja . 

A Logosz fen yet, teremt6 erejet elveszltettiik, 
Mely, ha j6 talajba hullik, viragba szokken . 

Seglts, hogy ne szennyezze be szitok 

Vagy olcs6 fecseges a szajunk, 
Han em aTe el6 Szavaidat mondjuk. 
Olyan szavakat, melyeket 

A hallgatasban tisztara mostunk, 

s ugy tudjuk egymasnak adni 6ket, 

Mint valami kincset, mel yet 

A szfv bens6 csendjebol fejtiink ki, 

Lelkiink melyer61 hozunk felszfnre. 

********* 

Te tudod, mily nagy sziikseg van, eppen ebben az idoben, ate 
tekintetedre es aTe szavadra . Te j61 tudod, hogy egyetlen pillantasod
nak hatalma van kiforgatni es atalakftani lelkeinket, hogy a Te hangod 
kfranthat benniinket veghetetlen nyomorusagunk porab61; Te jobban 
tudod nalunk, megmerhetetleniil jobban, hogy megjelenesed eget6 es 
halaszthatatlan ebben a korban, amely nem ismer Teged. 

El oszor azert jottel, hogy iidvozfts; azert sziilettel, hogy iidvozfts; 
azert sz6lottal, hogy iidvozfts; a Te mesterseged, a Te munkad, a Te 
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Csendes percek 

kiildetesed, a Te eleted az iidvozites. Es nekiink rna, ezekben a sziirke 
es gonosz napokban, ezekben az evekben, amelyek a borzalom es 
szenvedes 6sszesiiriis6dese, elviselhetetlen felfokoz6dasa, nekiink 
sziiksegiink van, halogatas nelkiil, az iidvossegre. 

4 

Jojj el, Uram Jezus! Amen. [Giovanni Papini] 

********* 

A bogancs 
A fiatal novenyek a foldb61 kibujva 

Alig kiilonboznek egymast61. 

Lagy, puha hajtas valamennyi. 

Csak kifej16dve mutatkozik meg 

Termeszetiik kiilonboz6sege: 

Egyikiik viragot hajt, 

Masikuk szur6s bogancsot. 

Nemelyikselymes, 

Masok erintese csip6s. 

Van, ami edes gyii molcsot terem, 

Van, amelyike elvezhetetlen . 

Mindennek megvan a maga 

Helye a teremtesben, 

A bogancsnak is, a csalannak is. 

Mindennek megvan a maga szepsege, 

A bogancsnak is, a csalannak is. 

Mindennek megvan a maga 

Feladata a teremtesben, 

A bogancsnak is, 

A csalannak is. 



trasmagyarazat 

Meinrad Limbeck 

A HEGYI BESZED MAGYARAzATA 

Tarsulatunk most kezdte el egy nagyslkenl szent
frasmagyarazat-sorozatnak, a Stuttgartl Ktskommentarnak 
a megjelenteteset. Els6 kotete. a Tesszalonlktekhez frt leve
lek magyarazata lapunk megjelenese tdejen mar kaphat6 
boltunkban. Ebben a sorozatbanjog megjelennl M. Limbeck 
Mate evangeltumahoz frt szentfrcismagyarazata Is. Ebb6l 
tdeziink most nehany reszletet. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a Hegyi Beszed ertelmezese azert 
nehez, mert soha nem tudjuk elfogulatlanul hallgatni. Aki peldaul 
meg van gy6z6dve arr61, hogy a Hegyi Beszed vitathatatlanul rendki
viili kovetelmenyei meghaladjak a legtobb ember normalis erkolcsi 
erejet, az altalaban maskent fogja meghatarozni ertelmiiket - es erve
nyessegi teriiletiiket, - mint az, ak.i val6sagos alternatfv tarsadalmi 
programot fedez fOI benne. Es ak.i a Hegyi Beszedet aszerint is merle
geli, hogy vajon politikailag ervenyesithet6k-e a kovetelmenyei, - mi
vel meggy6z6dese, hogy Ieginkabb akkor cselekszik tarsadalmi 
felel6ssegenek megfelel6en, ha reszt vallal a letez6 politikai, gazdasagi 
es tarsadalmi szervezetekben, - az egeszen maskepp fogja megftelni a 
Hegyi Beszedet, mint az, ak.i egy kereszteny kozosseg tagjakent hall
gatja es gondolja vegig. 

Marmost az egeszen termeszetes, hogy epp a Hegyi Beszeddel 
kapcsolatban nem feledkezhetiink meg elettapasztalainkr61, mert alig
ha van az evangeliumokban masik szovegresz, amely ennyire a cselek
vesiinkre iranyul (ld. Mt 7,21-27). Megis eppen akkor teriink k.i a 
Hegyi Beszed dont6 kerdese el61, ha azt merlegeljiik, vajon ,hasznal
hat6-e", mert ekkor egyaltalan nem neziink szembe azzal a kerdessel, 
am ely ele els6sorban es alapjaban allft benniinket. 

Mate evangelista igenis azt akarja nekiink megmondani a Hegyi 
Beszedben jezus fenyenel, hogy mi az Isten akarata . Ezert az a kerdes, 
amelyet a Hegyi Beszed els6sorban feltesz nekiink, eppen nem az: 
, Hogyan tudjuk politikailag >> ertekesfteni« a kovetelmenyeket? Nem 
remenytt>leniil tulzott kovetelmenyt jelentenek-e ezek a legtobb ember 
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irasmagyarazat 

szamara?", hanem inkabb ez: ,Hiszem-e 
szemely szerint en, hogy lsten val6ban 
azt akarja, amit a Hegyi Beszed az 6 
akaratakent hirdet nekiink?" 

Azutan pedig, ha erre a kerdesre 
igent mondtunk, a kovetkezo kerdes 
meg mindig nem az: ,Milyen politikai 
es tarsadalmi kovetkezteteseket kell te
hat levonnunk mindebbol?", hanem ez: 
,Akarom-e szemely szerin t en, amit Is
ten akar? Akarom-e a sajatomma tenni 
Isten akaratat- igen vagy nem?" 

Biztos viszont, hogy magunkban meg ekkor is ugy erezhetjiik: 
tulzott kovetelmeny all elottiink. De ebben az esetben becsiilettel alig
hanem azt kell mondanunk: ,Nem tudom elhinni, hogy kepes vagyok 
- vagy kepesek vagyunk- eleget tenni ennek az isteni akaratnak!" Ek
kor, ·persze, ismet evangeliumunk egyik temajanal vagyunk, - a tanft
vanyok kishitiisegenel (ld . 6,30; 8,26; 14,31; 16,8; 17,20). igy vegiilis 
aligha meriilhet fel benniink az a kerdes : , Tudunk-e politikat csinalni 
a Hegyi Beszed segitsegevel?", hanem inkabb azt ke_rdezziik meg: 
,Van-e olyan ut, amelyen kijuthatok kishitiisegembol? Es ha van, aka
rok-e ralepni?" 

Eszre kell venniink, hogy a Hegyi Beszedet Izrael torteneteben 
megelozte eloszor a kultikus (Kiv 34) es az etikai Tizparancsolat (Kiv 
20) . Tehat hosszu folyamatot igenyelt, amig Izrael kepesse valt a Hegyi 
Beszed kovetelmenyeit belatni es val6ra valtani . Isten csakis akkor ki
vanta meg Izraeltol a Hegyi Beszed teljesiteset, amikor a Tizparancso
lat mar , magat61 ertetodo" lett a szamara . A Hegyi Beszed tehat olyan 
emberekhez szol elsosorban, akik ateltek bizonyos vallasi es erkolcsi 
fejlodest ... 

Pszichol6giai fogasnak tunhet, hogy Mate a Hegyi Beszedet bol
dogsagokkal kezdi - edesseggel az ostorozas elott! -, de egyszeruen a 
boldogsagok jelentik reszere a kiindul6pontot. A mint az emberek Izra
elben jajkialtasokkal panaszkodva allapiljak meg, mil yen vegzetes ko
vetkezmenyei vannak egy bizonyos tettnek, ugy kon stataljak a 
boldogsagok kinyilvanitasa segitsegevel azokat az oromteli kovetkez-

6 



frasmagyarazat 

menyeket, arnelyekre mindenki szamithat, ha valamely meghatarozott 
dolgot megtesz: 

.. Boldog az ember , aki nem indul 
a gonoszok tamicsa nyoman, 
aki nem Jar a bunosok utjan, 
es nem vegyiil a csllfot uz6k kozeo 
Aki oromet leli Isten torvenyeben, 
s parancsair61 elmelkedik nappal es ejjel. 
Olyan mint a viz partjan iiltetett fa, 
amely kell6 id6ben gyiimolcsot terem, 
es levelei nem hervadnak el. 
Siker koronazza minden tetteto" (Zsolt 1,1-3) 

Ha tehat Mate szerint Jezus kilenc boldogsag meghirdetesevel 
kezdi a Hegyi Beszedet, akkor mindenek elott azt allapitja meg, hogy 
mely emberi magatartasi m6dok hasznosak (erdemszerzok)ooo 

A legfeltiinobb, hogy Mate hangsulyozza az emberi aktivitast: er
re - es nem egyszeriien egyes koriilmenyekre, pl. a szegenysegre, az 
ehezesre, a sirasra es az iildozottseg allapotara - vonatkoznak az igere
tek. Ezert az itt felsorolt ,erdemszerzo magatartasi m6dokat" Mate 
szerinti ertelemben igy is atirhatnank: 

.. Boldogok, akik kepesek mindent elhagyni! 
Boldogok, akik kitartanak a csapasok sulya alatt! 
Boldogok, akik nincsenek senki tehere es nero er6szak-

kal tornek celjukra! 
Boldogok, akik vagyakoznak az tgazlelkusegre! 
Boldogok, akik az 6ket megillet6 jogokat trgalommal gya-

koroljak! 
Boldogok, akikben nincsen rossz szandek! 
Boldogok, akik kibekitenek gy11lolkbd6 em bereket! 
Boldogok, akiket azert iildoznek, mert igaz m6don visel -

kednek! 
Boldogok, akiket csupan azert szidalrnaznak a kiviila.I-

16k, mert nero elegszenek meg azzal, hogy keresz
tenyeknek hivjak 6ket anelkiil, hogy val6ban a 
tanitvanyaim lennenek!" 0 0 0 

,Azt mondom ezert nektek: Ne agg6djatok az eletetek mi
att, hogy mit esztek (vagy mit isztok}, sem testetek mi
att, hogy mibe oltoztoko" (6,25) 
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lrasmagyarazat 

Nem is olyan keves ember szemeben Jezusnak ez a felsz61ftasa 
annyira helyzethez kotott, hogy meggyozodesiik, ma mar nem kell ezt 
komolyan venni. 

Vannak ugyanis, akik szerint ezek a szavak eredetileg azokhoz 
sz6ltak, akik- notlen emberkent, mint Jezus, es tehetos ozvegyektol ta
mogatva (Lk 8,1-3)- meleg eghajlat alatt, a napsiitotte Galileaban eltek, 
es ezert nem kellett gondoskodniuk mindennapi eletiikrol. Erre az er
telmezesre azonban szovegiink nem nyujt semmifele alapot. 

Masok ugy latjak, hogy Jezusnak a 
gondtalansagra val6 felsz6litasa szorosan 
osszefiigg a vilagveg-varassal. D gy gondol
jak, csak azert sz61fthatta fol tanitvanyait: 
,Ne agg6djatok eletetek miatt...", mivel ro
vid idon beliil varta az idok veget (vo. Mk 
9,1). - Ez a magyarazat elsa pillantasra meg
gyozoen hangzik. De ennek is ellene mond 
az evangelium szovege. Ha ugyanis Jezus re
szere lenyeges lett volna a vilagveg kozelse
ge, akkor bizonyara maskent ervelt volna -
valahogy ugy, mint Pal az elso Korintusi le
velben: ,Azt mondom teluit, testverek: az ida ro
vid, azert akinek van felesege, e/jen UgJJ, mintha 

nem volna; aki sir, mintha nem sirna; aki oriil, mintha nem oriilne; aki vtisti
rol, mintha meg sem tartanti; saki felhaszntilja a viltig do/gait, mintha nem el
ne veliik, mert ez a viltig elmulik." (1 Kor 7,29-31) 

Palt61 elteroen Jezus a figyelmezteteset nem az ido rovidsegevel 
es a vilag muland6sagaval indokolja, hanem azzal a tennyel, hogy Is
ten az Atyank, aki tudja, mire van sziiksegiink, es aki az eletrol olyan 
m6don tud gondoskodni, amely feliilmulja osszes emberi Iehetosege
inket (26-32. vv.). Ezt tanusitjak az eg madarai es a mezo liliomai. Ez 
az oka annak, hogy nem kell agg6dnunk elehink miatt! 

Ilyen szavakat - meg ha a Bibliaban olvashat6k is - bizonyara 
nem tudunk mar egyszeriien elfogadni, hiszen nem mondanak ellene 
marls az Isten mindent fenntart6 gondoskodasar61 sz616 i.izenetnek a 
nagy termeszeti katasztr6fak, amelyek evrol-evre sujtjak vilagun kat, es 
amelyeknek vedteleni.il szamtalan allat es n<iveny esik aldozatul? 
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,Nezzetek az eg madarait!" - es a Szahel
ovezet? ,Nezzetek a mez6k liliomait" - es 
Eti6pia? Eppen az ilyenfajta katasztr6fak 
nem kenyszerftenek-e benniinket arra, 
hogy a vilagr61 mindent atfog6 meretek
ben, el6relat6an gondoskodjunk? Vajon 
nem bels6 vilagunkon tesziink-e er6szakot, 
ha val6ban azt kivanjuk magunkt61, hogy 
jelen eletiink sokfele fenyegetettsege elle
nere is gond talanul nezziink a jov6 fele? 

Itt azonban ket dolgot nem szabad fi
gyelmen kfviil hagynunk: 

Jezus hivatkozik az eg madaraira, a mez6 liliomaira es a testma
gassagra, amelyhez sajat er6nkb61 egyetlen konyoknyit sem vagyunk 
kepesek hozzaadni (26-29. vv.). Ennek az utalasnak alapvet6en egy 
meghatarozott feli smeres a celja: , Nezzetek az eg madarait...! Ugyan 
ki toldhatja meg ... ? Nezzetek a mez6 liliomait ... !" Ezek a mondatok ar
ra a teremtesre iranyftjak figyelmiinket, amely eletet tamaszt 6nmaga
b61 (mez6 liliomai, testnagysag) es eletlehet6seget nyujt (eg madarai) . 
A 26-29. versek arra emlekeztetnek benniinket, hogy az elet a vilagban 
lenyegeben ajandek. (Ezen az a teny sem valtoztat, hogy a meg tavol
r61 sem lezart teremtest [ld . R6m 8,19-22] most es a jov6ben is fenyege
ti a kaosz es az ember!) Ez pedig azt jelenti: a teremtes Annak a 
kezeb61 szarmazik, aki termeszeteb61 ered6en az eletet akarja - dics6-
segben (29. v.)!,- mig mi ketsegbeesett er6feszftesiinkkel sem tudunk 
semmit hozzaadni a teremteshez, ami mar ne lett volna benne (mint 
megszabott eel, vagy adottsag). Az eg madarair61 es a mez6 liliomair61 
mondott szavak tehat semmikepp nem nafv gondtalansagra akarnak 
ranevelni; sokkal inkabb meg akarjak nyitni a szemiinket annak a feli s
meresere, hogy eletiinknek nem egy ,gonosz istenseg iri gy tekintete 
el6tt" kelllefolynia . 

A 26-29. versekkel Jezus nem a semmittevesre sz6lft fel! (Nem azt 
mondja : , Ne vessetek es ne arassatok, hisz az eg madarai sem vetnek 
es aratnak!" vagy , Ne dolgozzatok es ne fonjatok, hiszen a mez6k lili
omai sem sz6nek es fonnak!", hanem fgy sz61: ,Nezze tek .. ! Nezze
tek..!") Az a feli smeres, hogy szamfthatunk , mennyei Atyank" 
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:irasmagyarazat 

alland6, j6takar6 gondoskodasara (32. v.), kepesse kell, hogy tegye Je
zus tanftvanyait, hogy rna ,elsosorban az lsten orszagat es annak igaz
sagat" keressek (33.v.) . A pozitiv viselkedes, amit Jezus elvar 
tanftvanyait61, eppen ellen tete az ,edes semmittevesnek". 

Maskent kifejezve: annak a teremtett vilagnak a szemlelete, 
amely- ,ep szemmel" (22.v.) felismerhetoen- szakadatlanul az Atyais
ten pozitfv elet-akarasanak mond koszonetet, Jezus tanitvanyait kepes
se kell(ene) tennie arra, hogy egesz gondolkodasukat es faradozasukat 
egyetlen celra iranyftsak: MA jojjon el az Isten orszaga es MA legyen 
meg az 6 akarata. Az az akarat, amelynek celja az elet, - eppen ezert a 
teremtmenyeir61 val6 tevekeny gondoskodasban nyilvanul meg. Jezus 
tanftvanyai - ha nem volnanak olyan kishituek (30.v.) - val6ban meg
engedhetnek maguknak, hogy minden nap ujb61 csak azon igyekezze
nek: ,Mi Atyank, aki a mennyekben vagy! ATe neved szenteltessek 
meg! A Te orszagod jojjon el! A Te akaratod legyen meg! Mindennapi 
kenyeriinket add meg nekiink rna!" 

Ha valaki megis azt akarja kerdezni, mi van a katasztr6fakkal, 
akkor csak azt bizonyitana, hogy az evangeliumot meg mindig nem 
ertette meg. Mert az evangelista szamara abb61 a tenybol, hogy a te
remtes olyan kezbol szarmazik, amely eredendoen az eletet akarja (ld . 
fenn) - meghozza dicsosegben!- ebb61 a tE~nybol nem kovetkezik meg 
sziiksegszeruen a , paradicsomi allapot". A mindennapi bajok (34.v.) 
nincsenek ellentetben a , mennyei Atya" letezesevel; mert 6 azaltal ta
pasztal~_at6 meg, hogy kepesek vagyunk minden nap a bajok kozepet
te az 0 akarata szerint elni : , Ne aggodalmaskodjatok tehdt; es ne 
kerdezgessegtek: Mit esziink, mit iszunk? VagJf mit vesziink fel? Ezeket a po
gdnyok keresik. Mennyei Atydtok tudja, hogy ezekre sziiksegetek van. Ezert ti 
cls6sorban az lsten orszdgtit es annak igazsdgtit keressetek, es ezeket mind 
megkapjdtok hozzd. Ne agg6djatok tehdt a holnap miatt, a holnap majd gon
doskodik magdr6!. A mdnak elega maga baja. " (31-34. vv.) 

Vagy Terez anya szavaiva l: , Kedves bardtaim ... Ma nagy szivesseget 
kerek t6letek: kerem, ne kiildjetek Wbb penzt, sem bank utjdn, sem kozvetleniil, 
ahOgJJ szoktatok- addig az idiipontig, a mig elnem haszndltuk a meglt?-uiit. Ak
kor majd ismet kemi foglak bennetekel. Szeretnem veletek egyiitt azt az brd
met erezni, hogy egeszcn az isteni Gondvisch?s t6! fiiggiink." (Terez anya 
levele munkatarsaihoz 1981-ben) [Forditotta: Szekely Istvan) 
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ABRAHAM PROBATETELE 

A Ter 22 fejezete 
a tortenet-kritikiai egzegezis szemszogeb61 

R . Kilian es P. Mailberger tanulmanyainak 1 

felhaszna.Iasaval osszea.Ilitotta: Rajkai Istvan 

Az elmult hosszu evsztizadok alatt tobb hivo zsid6 es kereszteny szent
irdsolvas6t hakkentett meg vagJJ bizonytalanitott el a Biblia egyik legnehezeb
ben e~theto szakasza, amely mindjdrt az elsa konyvben olvashat6: az Jst~n azt 
keri Abrafuimt6l, hOgJJ mutassa be ego dldozatul egyetlen fiat, lzsdkot. Ossze
egyeztethet6-e a ]ezus dltal bemutatott irgalmas es megbocsajt6 mennyei Atya 
kepe az itt bemutatott, feltekenynek es szivtelennek ltitsz6 lsten abrazolasaval? 

Az idok folyamdn mar zsid6 reszrol is sztimos olyan magyardzat szii le
tett, amely enyhiten i akarta a leirtak sulyossdgdt. A Kr.u. 220 koriil tanit6 ]o
sze ben Cimra 1 pelddul lsten parancsa mogott - ]6b megkisertesehez 
hasonl6an - a sdtdn fondorlatdt ldtja, aki ketelkedik Abraham istenfelelmeben 
es aldozatkeszsegeben, es arra veszi rd lstent, hogy tegye pr6bdra szolgdjdt. Az 
elsa ezredfordu /6 tajektin elt Rabbi Rdsi2 szerint az lsten nem lzsdk megolesere 
adott parancsot, hiszen a mdsodik vers heber igeje szerint az lsten csak arra ad 
utasitdst Abrahdmnak: vigye fol a fidt egJJ hegyre, amelyet majd mutat neki. 
Rdsi ezt UgJJ ertelmezi: Is ten itt csak jelkepes dldozatbemutatdsra gondol. 

A mai keresztenyek szdmdra sem kevesbe nehez a szoveg megertese; sok
szor ertetlenii I hallgatjuk, amikor ez a szakasz ker~l felolvasasra a szentmise
ken, vagJJ amikor a biblia6rdn keriil e/6 tbnakent. lrdsunkban arra keressiik a 
valaszt, hOgJJan ldtja a modern szentirdskutatds ezt a tortenetet, es ennek fe
nyeben mit mondhat ez a szentirdsi szakasz a mai kor emberenek. 

1. A szoveg irodalomkritikai vizsgalata 

Ha a szoveget kozelebbrol megvizsgaljuk, feltuni k, hogy az Ur angyala 
a 11-12. versek utan meg egyszennegsz6lal a 15-18. versekben, holott min
den lenyeges dolog elhangzott ill. megtortent mar. Az is erdekes, hogy ez a 
masodik beszed mind sz6hasznalataban, mind teol6giai mondanival6jaban 
kozel i rokonsagot mutat a Tcr 26,2-5-tel. 
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A tortenet tulajdonkeppen mar a 12. versben eleri csucspontjat. Isten 
pr6bara teszi Abrahamot, es Abaham megteszi, amit az lsten elvar tole. Mi
elott azonban elvehetne fia eletet, megjelenik az angyal: ,,Most mar tudom, 
hogy feled az lstent, es egyetlen fiadat sem tagadtad meg tolem" (12.v.). Jo
gos a megkonnyebbiilesiink, a tortenet szerencsesen er veget. A 13-14. ver
sekben azonban megis aldozatbemutatas kovetkezik, - bar ezt az elbeszeles 
logikaja nem feltetleniil kfvanna meg. Abraham az a!dozat bemutatasa nelkiil 
is hazaterhetne fiaval. A kerdes az, vajon itt az elbeszeles egeszenek egyik 
ujabb elemevel van-e dolgunk, vagy inkabb olyan etiol6giai [ eredetmagyara
z6] motfvummal, amely valamely osi kultuszhely gyakorlatat szeretne meg
magyarazni? Ha eredetileg is fgy vegzooott a tortenet, irodalmilag, a 
szerkesztes szempontjab61 tovabbra is kercteses marad, miert torik meg mar 
korabban az elbeszeles fesziiltsege, es miert nem az etiol6giai szakaszban 
nyeri el vegkifejletet. 

A szoveg irodalmi egyenetlensegeihez tartozik az a szokatlan es koriil 
menyes sz6valtasi mod is, ahogyan az apa fiaval beszelget. A mondatok iin
nepelyesebbek, mint ahogy azt a helyzet megkfvanna, vagy megmagyarazna. 
Hason16 stflust figyelhetiink meg a Ter 27,1.18; 37,13b; 42,6; Kiv 3,4b resze
iben, mely verseket a szentfraskutat6k a hagyomanytorteneti iskolat kovetve4 

az elohista hagyomanyra vezetnek vissza. 

A 2. versben az Ur5 >>M6rija foldje<<-re kiildi Abrahamot aldozatot be
mutatni. Ezt a videket azonban sem a zsid6 hagyomany, sem a Biblia fold
rajza nem ismeri. A Szentfrasban csak >>M6rija hegye<<-rol tortenik emlftes: 
,Salamon hozza is latott, hogy templomot epftsen az Urnak Jeruzsalemben, 
M6rija hegyen, ahol az Ur megjelent atyjanak, Davidnak ... " (2 Kr6n 3,1a). A 
kesoi zsid6 hagyomany val6szfniileg azert azonosftotta az Abraham torte
neteben szereplo hegyet a jeruzsalemivel, hogy ezzel is igazolja : a Templom a 
Iegmegfelelobb helyen van Jeruzsalemben, hiszen mar a patriarkak idejeben 
is ezt a helyet szentelte meg Abraham (fia helyett egy barany folaldozasaval), 
es nemcsak Davidnak, de az elso 6satyanak is itt nyilatkoztatta ki magat az Is
ten. 

Stflusa es teol6giai mondanival6ja miatt az 1. es a 6-8. versekben is az 
elohista hagyomanyozo kezenyomat rectezhetjuk fei. ceija Abraham hiiseget 
es lstenbe vetett bizalmat peldakent bemutatni. A 12b vers : ,Most mar tudom, 
hogy Eeled az Istent ... " szoros kapcsolatban all az 1. verssel: ,lsten pr6bara 
tette Abrahamot..." 
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Ha a fent emlftett sajatossagokat mind figyelembe vessziik, eljuthatunk 
a tortenet eredeti magjahoz, amely a szentfraskutat6k feltetelezese szerint a 
kovetkezokeppen hangozhatott: 

»[3} N (valaki) kora reggel folkelt, folnyergelte szamarat, magaval 
vitte ket szolgajat, es elindult a (szent) hely fe!e. [4} A harmadik napon N 
folemelte szemet es messzirol megltltta a (szent) he/yet. [5} Akkor N azt 
mondJa a szolgaknak: ,Maradjatok itt a szamarral. En es a fiam elme
gyunk imadkozni es utana visszaterunk hozzatok." [9} Mikor megerkeztek 
arra a he lyre, N epitett egy oltart, megkO!Ozte a fiat es az oltarra helyezte. 
[ 10 j Akkor N kinyujtotta kezet, vette a kest, hogy folaldozza a fiat. [ 11 j De 
El rasz6lt, es [12} azt mondLa: ,Ne nyujtsd ki a kezedet a fiu fele es ne 
arts neki! [13} Amikor N folemelte a szemet, ltltott egy kost, amely szarva
nal fogva fennakadJ a boz6tban. N odament, megfogta a kost, es feltlldozta 
ego aldozatul fia helyett. [14} N igy nevezte a he/yet: El-lire (= az Isten 
!at) . [ 19 j N visszatert szolgaihoz. << 

E feltetelezes szerint az elbeszeles osi (pogany) formaja egeszen mas 
kerdesre kereste (es adta meg) a valaszt, mint a Szentfrasban szereplo, to
vabbfejlesztett valtozat (pr6batetel tortenete). Megindokolja, hogy El-Jfre he
gyen miert mutatnak be gyermekaldozat helyett allataldozatot. A tortenct 
beallftasa foltetelezni lasztik ugyan, hogy az adott szentelyben gyermekeket 
aldoztak fel, nero kizart azonban, hogy val6jaban rnindig is allatokkal valtot
tak ki a - kultusz altai elmeletileg megkfvant - emberaldozatokat. Egy ilyen 
gyakorlat eppugy sziiksegesse tette az etiol6giai indoklast, mint az esetleges 
valtas (embera!dozatr61 allataldozatra). 

Ami itt kiilonosen is figyelemremelt6: a tortenet osmagjaban aligha fe
dezhetiink fel tipikusan izraeli sajatossagokat. Az istenseg megjelolese [El 
R6f] hasonl6 az Amarna-levelekben es az egyiptomi szovegekben is emlftett 
kanaani ,Baal R6f" isten-megjelolessel, vagyis nero okvetleniil izraeli eredetu 
istennevvel van dolgunk. Az El-Jfre mint helysegnev a kesobbi Izraelben mar 
nero ismert. A kutat6k vagy Kadesben, vagy Baarlahajr6f-ban keresik . Bar Iz
raelben ismertek az emberaldozatot, es a Szentfras is ernlft nehany esetet (vo. 
Bfr 11,30-40; 1 Kir 16,34; 2 Kir 3,27), Izrael hivatalos kultuszaban sohasem 
volt szabad ember! aldozatkent bemutatni, sot a kesobbi, Kr.e. 8. es 7. szaza
di, asszfr eredetu Molok istensegnek bemutatott gyermekaldozatot a torveny 
halallal biintette (Lev 20,2-5). Joggal gondolja tehat a szentfraskutat6k tobb-
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sege, hogy a Ter 22 fejezete regi, nem izraelita eredetii hagyomanyanyagot 
orzott meg. 

A szentfraskutatasban evtizedek 6ta ismert es elfogadott nezet, hogy az 
izraelita torzsek a honfoglalas es a torzsi kialakulas idejen regi, meg az osla
kossag altai megfogalmazott elbeszeleseket is atvettek. Hason16t figyelhetiink 
meg a Ter :!.9. fejezetben es a 32,23-33-ban. Ma mar azonban lehetetlen pon
tosan megallapftanunk, mil yen utat jart be egy-egy tortenet a vegso atdolgo
zasig. De a jelen elbeszeles eseteben a hagyomanyozas soran hiisegesen 
megorzott egyenetlensegek arr61 arulkodnak, hogy a tortenet tobbfele atertel
mezesen ment keresztiil. Mire az elohista hagyomanyoz6 ele keriilt, az osi 
tortenet elveszftette mar eredeti ,Sitz im Leben"-jet (elethelyzetet), az elbe
szeles nem valamely regi szentely gyakorlatat ertelmezi mar, sot a helymegje
loles is azonosfthatatlanna vall. Amikor az elbeszelest a Szentfrasba illesztik, 
a hangsuly elto16dik, es az elbeszeles kulcskerdeset az Abrahamnak adott is
teni fgeretek megval6sulasa kepezi. C. Westermann joggal nevezi ezert a Ter 
22-t ,elbeszelo teol6gianak", mert itt a tortenetnek az a celja, hogy teol6giai 
kerdeseket es igazsagokat fogalmazzon meg az elethez egeszen k6zelall6 kep
ben5. 

Osszefoglal6an elmondhatjuk: A szoveg irodalomkritikai es hagyo
manytorteneti vizsgalata azt mutatja: lehetseges, hogy a tortenet osmagja Bib
lian kfviili, kanaani elbeszeles, amelyet Izrael atvett, atdolgozott es 
ujraertelmezett. Ebben az ertelmezesben a tortenet az osatya pr6batetele, 
amelynek kapcsan a bibliai szoveg vegso megfogalmaz6ja sok mindent el
mond lstenrol es Abrahamnak Istennel val6 viszonyar61. Amikor tehat a 
Szentfras rna is ervenyes mondaniva!6ja utan kerdeziink, ebbol kell kiindul 
nunk. 

2. A Ter 22 iizenete a mai kor emberenek 

A pr6batetel Abrahamot egeszen melyen, benso Ienyeben erinti . Nem 
erenyeit, eletm6djat vizsgalja meg Isten. Megtette ezt mar korabban, amikor 
Egyiptomban megfigyelte hiiseget, a L6ttal val6 osztozkodas kapcsan nagy
lelkiiseget, felebarati szeretetet. A mostani pr6batetel sokkal komolyabb : az 
istenszeretet es az onatadas legmelyebb retegeig as !e. Maga a Szentfras igazft 
el ebben: , Abraham nem a pr6batetelben bizonyult-e hiisegesnek, nem az 
szolgalt-e megigazulasara?" (1 Makk 2,52). Ugy gondolom, ez avers elsosor-
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ban azt emeli ki, hogy Abraham nem faradt bele az lsten iranti engedelmes
segbe; meg akkor is kitart, amikor hlisegesnek lenni szinte mar lehetetlen. 

Mas szentfrasi helyek Abraham hih~t allftjak elenk peldakent. ,Abra
ham hittel aldozta fel Izsakot, amikor az Isten pr6bara tette. Kesz volt ra, 
hogy felaldozza egysziilottet, 6, aki fgeretkeppen kapta, es hallotta: »lzsak al
tai lesznek ut6daid.« Biztosra vette, hogy Isten kepes a halottakat is folta
masztani. Ezert vissza is kapta, mintegy elokepiil" (Zsid 11,17-19). Abraham 
pr6batetele eszerint az, hogy hisz-e a neki adott fgeretek teljesedeseben (nagy 
nep atyja lesz) akkor is, ha felaldozza Izsakot. Es kiallja a pr6bat. 

A Zsid 6,15 Abraham hliseget emeli ki: ,fgy aztan Abraham tiirelmesen 
varakozva elnyerte az fgeretet." A Szentfras egy tovabbi helye lsten torvenye
inek peldaszerG betartasat dfcseri: ,,Abraham, a mi atyank, nem a tettei alap
jan igazult meg, amikor odatette fiat, Izsakot, aldozatul az oltarra?" (Jak 
2,21). A Zsid6khoz frt level szerzoje a szandekra, Jakab pedig az engedelmes
seg tenyere iranyftja figyelmiinket. 

Az igazi pr6batetel az embert belso vilagaban a legvegso hatarokig vi
szi el. Itt mutatkozik meg, ki is val6jaban, es mi az, ami legbeliil mozgatja. 
fgy Abrahame is. A legvegso hatar, ahova Abraham eljut, a ket malomko kozt 
val6 orlooes: egyreszt oreg koraban ajandekkent kapta fiat lstentol, koteles
segenek erzi annak eletet megoriznie. Nemcsak maga miatt, hanem mert fia
ban- Is ten fgerete szerint- egy egesz nep veszi kezdetet. Masreszrcl viszont a 
hfvo ember engedelmessege is koti Isten 6haja kapcsan, amikor azt keri tole, 
aldozza fol fiat, lzsakot. Isten Abraham pr6bateteleben hitenek es bizalmanak 
,teherbfr6 kepesseget" pr6biilja ki . Megerti-e lstent, es van-e batorsaga kovet
ni ot olyan utakra, amelyek veget nem lehet elore latni? Itt nem arr61 van sz6, 
hogy Is ten onkenyeskedik, es valami olyat kfvan Abrahamtol, ami szoges el
Ientetben all eddigi tapasztalataval. Nem, sokkal inkabb a hit mereszsege ke
riil itt a merleg egyik serpenyojebe: meddig tart Abraham bizalma, hite lsten 
gondviselo szereteteben. 

Mi is keriilhetiink hasonl6an nehez helyzetbe. Okozhatjak ezt donto je
lentosegu, kiilso esemenyek, de egeszen egyszerG koriilmenyek is, melyek 
megijesztenek, osszezavarnak, mert ugy erezziik, hogy a k6riil6ttiink kialakult 
szovevenyben teljesen elvesziink. llyenkor athidalhatatlannak tuno szakade
kot latunk az isteni fgeretek es a val6sag kozott. Gyakran kerdezziik ilyenkor 
magunkt61: Miert engedi meg ezt vagy azt az lsten? Miert nem lep kozbe? 
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Hol van az Isten gondviselese? Fajdalmasan tapasztaljuk meg lsten tavolma
radasat, mintha magunkra hagyna, s nem segftene tepel6deseinkben. 

E pr6batetelek elkeriilhetetlene~ ,eletiinkben. Azert, mert az lsten lsten, 
es keptelenek vagyunk 6t mindig m~~erteni, felfogni 6t es gondolatait mara
dektalanul. A hozza vezet6 uton sziiksegiink van arra, hogy neha feliil
vizsgaljuk korabbi, szuknek es behataroltnak bizonyul6 elkepzeleseinket. 
lsten maga keres meg minket ilyenkor, hogy megtisztftsa istenkepiinket a te
vedesekt61. 

A pr6batetel e formajaban mindig van valami abszurd, teljesen erthetet
len, es eppen ez benne a legfajdalmasabb. Amikor a kfsertes erenyeinket teszi 
pr6bara, mindig ott van benne az erthet6, vilagos mozzanat: ertelmiinkkellat
juk, mi a j6, mi a helyes, miert kell ezt vagy azt az utat kovetniink. De az 
ilyen pr6batetelekben, amilyen Abrahame is, az lsten akarata vegs6 soron 
egeszen abszurd es megmagyarazhatatlannak latszik. 

Lehet azonban lstennek meg mas szandeka is azzal, hogy pr6bara tesz 
benniinket. Gyakran fordul el6, hogy a fOldi ertekek szereteteben szem elol 
tevesztjiik a helyes merteket. Tulsagosan is ragaszkodunk nemely szamunkra 
kedves dologhoz, szemelyhez, annyira, hogy ez meg is elozheti istenszerete
tiinket. Abraham eseteben ez emberileg nagyon is erthet6, hiszen oreg korara 
sziiletett meg fia, az isteni fgeretek hordoz6ja, hosszu varakozassal eltoltott 
elet utan. A pr6batetel azonban felszfnre hozza, hogy Abrahamot nem lehet 
vadolni az ertekek sorrendjenek felcserelesevel, Istent mindenkinel es min
dennel jobban szereti. 

Amikor hasonl6 valaszut ele keriiliink, fel kell tenniink magunkban a 
kerdest: vajon nem ragaszkodunk-e tulsagosan is egyik vagy masik dologhoz, 
ertekhez, amelynek folaldozasat keri t6Jiink Isten. Tevednenjc, . h~ a:zt gondol
nank, mindezt feltekenysegool teszi, nehogy mas foglalja el szfvunkb.en az 6t 
megilleto helyet. Nem. Egyszeri.ien azert, mert a foldi ertekhez val6 rendetlen 
viszonyulasunk akadalyozza erett szemelyisegiink teljes kibontakozasat. 

)egyzetek 0 'Billerbeck, Kommenlar zum NT aus Talmud und Midrasch, Miinchen, 1926, 
6t974 , I,141. o. 0 2Raschis Penlaleuchkommenlar. Basel, 31975, 58. o. 0 3R. J(jiian , ISAAKS 
OPFERUNG. Die Siehl der hislorischokrilischen Exegese; P. Maiberger, GENESIS 22 UNO 
DIE PROBLEMATIK DES MENSCHENOPFERS IN ISRAEL, in: Bibel und J(jrche 41 /3. 98° 
112. o. 0 4R6zsa Huba : Az Oszovelseg kelelkezese , Szl.I .T., Budapest, 1986, 126°210. o. 0 Sc. 
Westermann, Forschung am AT, Theologische Biicherei , Miinchen, 1964, 72. o. 
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OL VA SO INK KERDEZIK 

5l KjraiseK:!;e mostani szdmun/(§an 'l(ozsa Jiu6a 6u
aapesti 6i6fif(us tanar vdiaszof. 

~ Kerdes: Elfogadott felteves, hogy Szt. Lukacs ,poganykeresztEmyek" 
szamara frt. Evangeliumanak els6 ket fejezete megis sok olyan reszle
tet k6z61, amelyek feltetelezik a zsid6k ismereteit, gondolkodasm6djat, 
ill. amelyek kfvulall6k szamara erdektelenek lehettek (pl. Abia papi osz
talya, a tomjenaldozat 6raja, ,,lles szellemeben es erejevel", Aser tor
zse stb.); de ide sorolhatjuk meg Jezus nemzetsegtablajat is a 3. f.-b61. 
Az sem vilagos, honnan ismerhette Lukacs ezeket ilyen alaposan; meg 
kevesbe az, miert erdekelhette ez a ,pogany-keresztenyeket", egyalta
lan megerthettek-e az idezett es azokhoz hasonl6 utalasokat? (Vagy le
hetseges, hogy az els6 ket fejezetet keszen vette at?) 

Valasz: Lukacs evangelista val6ban olyan egyhazaknak irta 
a m uvet, amelyek tagjai poganysagb61 megtert k eresztenyek 
voltak. De mint lelkiismeretes .. tortenetir6", aki mindennek gon
dosan u tanajart, hogy megbizhat6 tanitast adhasson (Lk 1, 1-4), 
Jezus gyermeksegevangeJiumat a zsid6sagb61 attert kereszteny 
egyhazak hagyomanyab61 meritette. Nem irodalmilag kesz es le
zart szoveget vett at, hanem tovabbi feldolgozasra alkalmas sz6-
beli vagy irott hagyomanyanyagot, amely viszont nyilvan 
els6sorban a zsid6k szamara ismer6s elemekkel volt tele. Az 
evangelista nem tavolithatta el anyagab61 a sajatosan 6szovet
segi ill . zsid6 reszleteket es utalasokat, m ert egyreszt ezek n el
kiil ertheteUen Jenne Jezus sziiletesenek es gyermeksegenek 
tortenete, masreszt a torteneti hitelesseg biztositasara is a teljes 
hagyomanyanyagot kivanta tovabbadni. 

Kiegeszitesiil erdemes megjegyezni, hogy Lukacs evangeliu
ma a k es6bbiekben is nagyon sok olyan reszletet tartalmaz, 
amelyek m egertese feltetelezi az 6szovetseg alaposabb ismere
tet. Az egyhaz viszont mindig is tisztaban volt a zsid6sagt61 elte
r6 kultlirkorben el6 k eresztenyek nehezsegeivel, ezert mar az 1. 
szazadt61 k ezdve nagy j elcnt6seget tulajdonitott a katekezisben 
az frasok magyarazatanak. Mint ahogy az6la is alapvct6 felada-
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tanak tartja immar a teljes 6- cs Ujszovetseg ertelmezeset es 
magyarazatat. 

~ Kerdes: Jn 2,22-ben olvassuk : .,. .. hittek az frasnak meg Jezus szava-
1 nak". Milyen szentfrasi reszr61 beszel itt a szerz6? 

V&la.sz: Az idezett vers - .. Mikor aztan fOltamadt halottaib61, 
tanitvanyai visszaemlekeztek erre a mondasara, s hittek az 
inisnak es J ezus szavainak" (Jn 2,22) - a templom megtisztita
sanak elbeszC!esehez tartozik (Jn 2 , 13-22). Azt a parbeszedet 
zarja le, amelyben J ezus - hallgat6saga megiitkozesere - kije
lenti, hogy kepes a lerombolt templomot harom nap alatt fe!Cpi
teni. Az evangelista m eg hozzateszi, hogy sajat testcnek 
temp1o1!lara gondolt. Az ..fras" kozelebbi reszlet megjelolese nel
kul az Oszovetseg egesz Bibliajat jelenti, amely a maga teljesse
geben az eljovend6 udvossegre uta!. Minthogy azonban az frast 
Jezus feltamadasaval kapcsolatban emliti az evangC!ista, jelen
teset a feltamadassal osszefi.iggesben szukithetjuk. Azokra az 
6szovetsegi reszekre gondolhatunk, amelycket az apostoli cgy
haz J ezus szenvedese, halcila es feltamadasa igazolasara idc
zett , amint Lukacs evangeliumaban is olvassuk: .. Majd (Jezus) 
igy folytatta: meg volt tehat irva, hogy a M essiasnak szenvednie 
kell, es harmadnapon fel kell tamadnia" (Lk 24,46). 

~ Kerdes: Ter 2,24: .. Ezert a terti elhagyja apjat es anyjat ... " A legtobb-

1 

szor azt halljuk, hogy a zsid6knal a feleseg koltozott ferje csaladjahoz. 
Az idezett szovegresz mas gyakorlatra uta! , vagy ilyen konkret ertelmet 
nem kell figyelembe vennunk? . 

V&la.sz: Az idczett szovegrcsz a hazassag ercdcter61 es isteni 
alapitasar61 sz616 bibliai elbeszC!es zar6mondata (Tcr 2,18 -24) . 
A ket ncm !etc Isten teremt6 akaratab61 jott Ietre, s cgymast ki
egeszit6 osszetartozasa a hazassagban jut beteljesedesre. · A ferfi 
es a n6 egymast keres6 vonzalma minden emberi kapcsolatncil 
er6sebb, s ha az u tjukban cill, keszek arra, hogy szakitsanak 
vele. Izraelben az volt a szokas, hogy a felcseget vittek a ferje 
csaladjaba. A bibliai szerz6 a nemek kolcsonos. minden aka
dcilyt legy6z6 vonzalmat ugy abrazolja kortarsai elott, hogy az 
meg ezzel az osi szokassal is kesz dacolni: .. ezert a fcrfi clhagyja 
apjat cs anyjat es felcscgehcz ragaszkodik , s a kctto cgy tes t 
lesz" (Ter 2,24) . 
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Bibliaiskola 

t£[6 Ige 

BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatarsulat 

MASODIK ORA: 

2. ora 

,,HA PEDIG KRISZTUS NEM TAMAI>T FOL ... " 

AI Alapgondolat 

Pal apostol nagyon talai6an fogalmazza meg Krisztus felta-
. madasanak kereszteny eletiinkre gyakorolt hatasat: .. Ha pedig 
Krisztus nem tamadt fol, hiabaval6 a mi igehirdetesiink, es hia
baval6 a ti hitetek" (1 Kor 15,14). Az 6segyhaz hitenek alapja: 
Jezus Krisztus feltamadasa . 

Az el6z6kben lathattuk, hogy Jezus nem csak a tetteivel, 
hanem megh9kkent6 kijelenteseivel is arra dobbenti ra hallga
t6it, hogy az 0 szemelyeben elkezd6dott Is ten uralma .. 

Az, hogy ki is ez a Jezus, es mit jelent val6jaban az 6 mu
kodese, az az els6 tan uk szamara eppen halala es feltamadasa 
altai lett vilagos. Igehirdeteseik magjat, osszejoveteleiket, eletii
ket ez a tapasztalat, ez az esemeny elteti. 

Tanusagtetelek, hitvallasformulak sziiletnek a hagyomany-
6rz6 igehirdetes soran Jezus engesztel6 halalar6l, feltamadasa
r6l, megdics6iileser6l. A Rea val6 emlekezes lesz az az alap, 
melyb6l a keresztenyek orome, csodalkozasa, halaja , ujjongasa, 
dicserete, iinneplese fakad. 
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2. 6ra Bibliaiskola 

B/ Szentirasi szovegek: hitvallasformuhik 

~ Ha pedig Krisztus nem tamadt ffil, hiabalo a mi igebirdetesiink, es hia· 
bavalo a ti bitetek. 1 Kor 15,14 · 

~ lsten az Urat roltamasztotta es minket is ffil fog tamasztani batalmaval. 
1 Kor6,14 

~ Hiszen lsten nem a baragra szant, banem az iidvosseg elnyeresere 
Unmk Jezus Krisztus altai, bogy akar ebren vagyunk, akar szunnya· 
dunk, vele eljiink. 1 Tessz 5,10 

~ 6 tulajdon Fiat sem kimelte, banem odaadta mindnyajunkert: Hogyan 
ne ajandekozna nekiink vele egyiitt mindent? Rom 8,32 

~ ... az Ur Jezus Krisztusrol, aki ffilaldozta magat biineinkert, bogy kira· 
gadjon minket a jelen vilag gonoszsagabollsteniink es Atyank rendele
se szerint. Gal1,4 

~ Elsosorban azt hagyom ra~ok, amit magam is kaptam: Krisztus meg
halt biineinkert, af!.lint az lras is mondja. Eltemettek es barmadnapon 
roltamadt. Ez is az lras szerint. 1 Kor 15,3-5 

~ Ketsegkiviil nagy dolog az istenfelo elet titka: 
Testben nyilvanvalolett, igazolast nyert lelekben, 
Me~elent az angyaloknak, poganyoknak hirdettek, 
Vilagszerte bittek benne, ffilment a dicsosegbe. 1 Tim 3,16 

~ Titeket is megszabadit most az igy jelkepezett keresztseg, nem mint a 
testi szenny levetese, hanem mint az Istenbez tiszta lelekert intezett ko· 
nyorges Jezus Krisztus feltamadasa altai. 1 Pet 3,21 

~ 6t adta oda az lsten veres, engesztelo aldozatul a hit altai, bogy kimu
tassa igazsagossagat. Rom 3,25 

~ Krisztus Jezus, aki vaJtsagul adta magat mindenkiert. 1 Tim 2,6 
~ Ha szaddal vallod, bogy Jezus az Ur, es szivedben hiszed, bogy lsten 

ffiltamasztotta ot halottaibOI, iidvoziilsz. Rom 10,9 
~ Ezert lsten ffilmagasztalta es minden mast ffiliilmulo nevet adott neki: 

Jezus nevere hajoljon meg minden terd a mennyben, a fOldon es az al
vilagban, es !Dinden nyelv hirdesse az Atyaisten dics6segere, bogy Jezus 
Krisztus az Ur. Fil2,9-11 

~ 6 a mi bekessegiink, aki a kettot egyesitette es a kozbeeso valaszfalat le
dontotte. Megsziintette az ellensegeskedest azzal, bogy a torvenyt pa· 
rancsaival es rendeleteivel sajat testeben ervenytelenitette. Mint 
bekeszerzo a_ket nepet magaban eggye: uj emberre teremtette, es a ke
reszt altai mindkettot egy testben engesztelte ki Istennel ugy, bogy sajat 
szemelyeben megdontotte az ellensegeskedest. Ef 2,14-16 

~ Logosz himnusz, Id. Jn 1,1-18. 
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Bibliaiskola 

C/ Bevezetes 

I. Az iinnep 

2 . ora 

-¢- Mindennek megvan az oraja es minden szandeknak a maga ideje az eg 
alatt. [ ... ] Idej e a jajgatasnak es ideje a tancnak. Pred 3,1.4 

-¢- S tancolt is David - teljes erejebOI az Ur elott, kozben egy vaszon efoo 
ovezte. Igy vitte fel David es Izrael haza ujjongas es harsonaszo kisere
teben az Ur ladajat.J ... ] Akkor David ego aldozatot es kozossegi aldoza
tot mutatott be az Ur elott, s mikor keszen lett az ego aldozat~ak es a 
kozossegi aldozatnak a bemutatasaval, megaldotta a nepet az Ur neve
ben. Aztan az egesz nepnek, Izrael fiai egesz seregenek, a ferfaaknak 
eppugy, mint a noknek, kiosztott egy-egy kenyeret, egy csomo datolyat 
es egy-egy mazsotas kalacsot. Ezutan az egesz nep hazament. 2 Sam 
6,14-15.17-18 

Mi az i.innep? Valami mas. Valami, ami elt6r a megszokott61, valami rend
kfviili: csoda. 

Vannak i.innepek az egyen eleteben, egy nep, egy orszag eleteben, es van 
nak vallasi iinnepek. Hogy az i.innep val6ban iinnep-e, s nem csak hajciho, 
nem az donti el, hogy mekkora tomegeket mozgat meg, hanem hogy mennyi
re tud kiemelni a koznapi letezesool, milyen mertekben kapcsol ossze egy 
magasabbrendu letezessel, a termeszetfelettivel. O;akis ez az istenivel va!6 
6sszekapcsol6das teszi az egyebkent Jehetetlent lehetsegesse: arra a szintre 
emeli fel, ahol minden olyan, ••mint az elso napon« (vagyis a teremteskor), 

. sugarz6, uj es eloszori es a resztvevo maga is a teremtes reszeseve valik. 
Tehat az i.innepben mindaddig, mfg val6di i.innep, megvan valami a terem

tesbol. 
Az i.innep lenyegehez tartozik a nyugalom (a teremtes hetedik napja). Mi

helyt a termeszei jelei, a hagyomany es a szokas emlekezetbe idezi, az ember 
mindig ujra kepesse valik arra, hogy egy nem, szokvanyos let es .!eremtes re
szeseve Jegyen. Ido es ember i.innepive valik, ES MEGUJUL A FOLD ARCA 
Zsolt 104,30. 

Dnnepelni annyit jelent, mint ritmikusan visszatero idokozokben nyitott 
szemuve valni es ebben az allapotban kozvetleniil szembetalalkozni azokkal a 
magasabbrendu val6sagokkal, amelyeken egesz Jetezesi.ink alapszik. - Dnne
pelni annyi, mint vissszaterni a bunbeeses elotti, paradicsomi allapotba, ami 
kor meg nem hangzott el: ••Arcod verftekevel eszed kenyeredet.« (Ter 3,19) 

A zsid6 nep szamara a het utols6 napja, a szombat megiinneplese megszen
telese minden idoben az egyik legfontosabb parancs volt. a./ A szombat a te
remtes befejezesenek i.innepe. Aki megtartja a szombatot, lsten nyugalmab61 
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2. 6ra Bibliaiskola 

reszesedik (Kiv 20,11). b./ A szombat emlekezes az Egyiptomb6l val6 szaba
dulasra (MTorv 5,15). A szombatnak kell Isten ezen nagy ajandekat emleke
zetben megtartania, megjelenftenie es iinnepelnie. Mindenkinek meg kell 
tartania a szombatot: az egesz csaladnak, a szolgaknak, sot meg az allatoknak 
is, hogy a szombati nyugalom altai minden teremtmeny megerezzen valamit 
Is ten szabadftasab6l. c./ Kereszteny eletiink kozeppontja Krisztus halalanak es 
feltamadasanak iinnepe. Krisztus halalaval es feltamadasaval olyan esemeny 
tortent Is ten es ember kozott, amely minden korra, minden eletre kihat. Jezus 
nelkiil tehat nines iinnep szamunkra. 

6sszefoglalas - Az iinnep anyaga es tartalma: iinnepelni annyit jelent, mint 
kilepni a megszokottb6l, megelni valarni rendkfviilit, kapcsolatba keriilni a 
termeszetfelettivel. - Fajtai: egyeni es kozossegi iinnepek; tarsadalmi es valla
si iinnepek. Az iinnep megnyilvanulasanak formaja es tartalma szoros egyseg
ben, kolcsonhatasban vannak egymassal. 

A zsid6 nep vallasi eletenek ritmusat a minden heten ismetlooo szombat
iinneples adta meg, melyben a teremtes hetedik napjat, az lsten nyugalmab6l 
val6 reszesedest es az Egyiptomb6l val6 szabadulast iinnepeltek. 

A keresztenyek kezdettol fogva az eukarisztikus lakomaban iinnepeltek Je
zus Krisztus aldozatat. Miutan a poganyokb6llett keresztenyek tObbsegbe ju
tottak, a kereszteny kozosseg elszakadt a zsid6 vallasgyakorlatt6l, es a 
szombat helyett a vasamap, Krisztus feltamactasanak napja lett szamukra a het 
iinnepnapjava. 

II. Hitvallasok 

A nazareti Jezusr6l sz616 igehirdetes alapja es kiindul6pontja a husveti ese
meny: a kozosseg tapasztalata arr6l, hogy Jezus feltamadt es el. Az osegyhaz 
ennek az oromhfrnek atadasat, tovabbadasat tekintette legfontosabb feladata
nak. Az apostolok es igehirdetok felismen!sei es tapasztalatai az un, hitvallas
formulakban maradtak rank, amelyek tomor osszefoglalasai a hit 
leglenyegesebb elemeinek. Ezeket a hitvallasokat az igehirdetok rendszeresen 
beleszottek tanftasukba, es a kozos iinnepe~en pedig a szertartasok ai!and6 al
kot6elemeive valtak. Az 1 Kor 15,3-5-ben Szent Pat arr61 tanuskodik, hogy 
amit mood, azt az egyhaz hivatalos hagyomanyab61 merfti. Az 1 Kor 15,14 
pedig a legosibb hitvallasformula, amely alapjat kepezte minden igehirdetes
nek. 

A hitvallas a hittartalomnak tetelekben val6 tobbe-kevesbe telje~ megfogal
mazasa. A hitvallas tartalma: Olyan felismeres lsten vilagar61, lstenr61 onma
gar61, melyet az Dr egyeseknek vagy egyes kozossegeknek adott megvi-
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lagftasok altai ad mindenki tudtara. Ezekben az egyhaz az iidvtortenet legfon
tosabb teteleit, mozzanatait foglalja ossze. A hitvallasok jelentosege igen 
nagy: meghatarozzak a kereszteny kozosseg hitet es eletet. Nem veletlen te
Mt, hogy a liturgiaban tag teret kapnak. 

Formai jellegzetessegiik a rovidseg, tomorseg; gyakran ritmikusak, vers
szen1ek, himnuszok vagy himnikus jellegiiek. Lehetnek: egytaguak (,Jezus az 
Dr [Kiiriosz]"), kettaguak (Jezus es az Atya megvallasa) es haromtaguak 
(,,Atya, Fiu es a Szentlelek", Mt 28,19). 

III. Hitvallasok es szimb6lumok 

Az ember sokfele m6don juttathatja kifejezesre meggy6z6deset: elsosorban 
tetteivel, szavaival, de kiil6nboz6 jelkepek, szimb6lumok segftsegevel is ma
sok tudomasara tudja adni hitet, hovatartozasat. Peldaul nemzeti jelkepek 
(zaszl6, cfmer) hasznalataval egy bizonyos nephez, orszaghoz val6 tartoza
sunkat fejezziik ki. 

A vallasos kozozossegeknek, vallasoknak is megvannak a maguk jelkepei, 
pl. a felhold, a David-csillag, a kereszt: 

({ mohamedan ¢ zsid6 t kereszteny 

Az elso szazadokban meg nem a kereszt volt a legelterjedtebb kereszteny 
jelkep. Kezdetben a fel-fellangol6 keresztenyiildozesek idejen az 6kereszte
nyek titkos ismertetojelkent, hitiik megvallasakent a halat es a horgonyt hasz
naltak. 

s lj_~~rt l 
~ 

A hal , mint Krisztus szimb6likus abrazolasa, a gorog ikhthiisz [l.x9U~ ] - hal 
- sz6b61 ered, mel yet az 6keresztenyek Jezus nevenek kezdobetiiibOI alkotott, 
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2. ora Bibliaiskola 

titkos rovidfteskent ertelmeztek: IeszU.sz Khrisztosz Theu Hiijosz Sz6ter = Je
zus Krisztus, lsten Fia, Megv<Ht6. 

A horgony a Zsid6khoz frt level alapjan valt a kereszteny hit allhatatossaga
nak es a feltamadas remenyenek jelkepeve (a Zsid 6,18-20 az Is ten fgeretebe 
vetett remenyt a lelek szilard horgonyanak nevezi, amely a Krisztusba vetett 
hit altai beteljesedesre vezet). 

Az elso szazadokt61 kezdve mind a mai napig gyakran hasznalt kereszteny 
szimb6lum meg az un. krisztogram, a Krisztus-monogram, amely Jezus 
Krisztus g6r6g nevenek, (Ieszusz Khrisztosz -
Jezus a Messias [Folkent]) kezdobetiiibol jott 
letre: 

I+ X P+t X+P 

A Krisztus-monogramhoz kapcsol6dik az is
mer! tortenet: Konstantin Csaszar almaban igere-
tet kapott, hogy: ,E jelben gyozni fogsz!" Kovette az intelmet: a don to, milvi
usi csata elott hadijelvenyeire, katonai vertjere, pajzsara ratette a ;(' Krisztus
monogramot, es 312-ben val6ban fenyes gyozelmet aratott Maxentius folott. 

A keresztenyseg legismertebb, legelterjedtebb jelkepe a kereszt, mely 
Krisztus kereszthalalat, a bun, a halal f616tti gyozelmet vagy magat Krisztust 
jelkepezi. Visel6je kinyilvanftja hittarsai es a kiilvilag fele, hogy Jezusban 
hisz es bfzik, az 6 kovetoje. A kereszt-szimb6lurnnak sokfele valtozata ismert: 

ES. T t + t X 
Y T -tt +$.+ 

7 • • 

1. Korksrs.ut[eredetlleg a napes a vllagossag jelkepe); Krlsztust, mint min
den feny forrasat jelkepezi; 2. Tsu-ksrs.ut[Ez 9,4: a szabadulas jelkepe); 3. Fii
les kere.ut [az osi Egylptomban az elet jele: felkelo nap es lefele a napsugar) 
kereszteny ertelmezese is van; 4. Gorog kereszt, gyakorl diszitoelem a keletl 
egyhazakban; 5. Latin kersszt, Krisztust jelkepezi; 6. Andr.is-kereszt, Andras 
apostol vertanus&ganak a jele; 7. Vi//.iskers.ut'[eletfa-jelkep), a gorog PSZI be-
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ture emlekeztet (psziikhe=lillek); igy lehel ra a pap a keresztvizre; 8. Kettos v. 
llposto/1 kllrtlszt (klsebb vizszintes ~ra a kereszt feliratat jelzl], ersekek, patrl
arkak, klvaltsagokkal felruhazott uralkod6k (Szt. Istvan) vlselhetlk; 9. Plip11/ kll
rllszt (a 3. vonal megkillonbozteteslll szolgal); 10. Ortodox k11r11szt (a ferde 
vonal Jilzus labtamasza) ; 11. TII/,DIIskllruzt[Merovlng uralkod6kn81]; 12. Jtlru
zulllml k11r11szt(a Szent Sir lovagjal vlseltitk]; az ot kereszt Krlsztus ot sebet jel
zl; 13. Mlilt11/ k11r11szt[a johann Ita lovagok Ill. a Mattal Lovagrend jelvenye), nyolc 
csucsa a Nyolc Boldogsagra utal. (vo. Verb8nyi-Arat6: Uturglkus lexlkon, Ec
clesia, Budapest, 121-132.o.) 

D/ 6ravazlat 

1. Enektanulas: 
Eletiink legyen iinnep 

2. A.ttalanos bevezeto az iinneprol 
ld. Bevezetes, I. 

3. Asszociaci6s gyakorlat 
a. Meggyujtunk egy gyertyat es 

megbeszeljiik, mi jut esziinkbe a gyer
tyar61. 

b. Az iinnep atertekeli a targyakat. 
Mint val6sag, ugyanaz a gyertya, amit 
a pincebe viszek magammal, ha kial
szik a villany es ugyanaz a gyertya 
van a karacsonyfan, szamomra megis 
maskepp csillog. Mas erzeseket eb
reszt benniink a sziiletesnapi gyertya, 
es mast az, amit halottak napjan gyuj 
tunk a temetoben. A liturgiaban nyer 
leginkabb teret a targyaknak ez az at
ertekelodese, a szertartasban kapott 
szerepiik altai bizonyos jelen
testartalmak hozdoz6iva valnak. 

4. a./ Hitvallasformulak ismertetese, 
ld. Bevezetes, II. 
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hallas utan, enek- JerFiiz 11. sz. 
szoveg mindenki 33. o. - 10 perc 
kezeben 

a vezeto eloadasa, papfr 
egyeni jegyzeteles 20 perc 

csoportos megbe
szeles, mikozben 
valaki kiilonbozo 
szfnekkel es valto
zatos elrendezesben 
(ferden, fiiggolege
sen, stb.) felfrja a 
tablara a hallottakat 

tabla, kreta, 
vagy nagyme
retu papfr, 
rostir6n 
20 perc 

a vezeto eloactasa, 45 perc 
egyeni jegyzeteles 
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b/. A hittartalmak szimb6Iikus abrazo- a vezet6 eloadasa, tabla, kreta v. 
Iasa. Anyag es rajzok, !d. Bevezetes III. egyeni jegyzeteles karton, rost

ir6n; 10 perc 
c/ Hitvallas-szovegek (!d. B/ pont) ta

nulmanyozasa: 
Egy-egy hitvallas, himnusz lsten tit

kanak konkret megfogalmazasa. Megis 
az egyes formulakban mas-mas felisme
res kap hangsulyt. Nezziik meg, hogy a 
kivalaszott szentfrasi reszekben a hallot
tak koziil melyik hoi kap hangsulyt: 

csoportos munka: 
az egyes formulak 
kozos megbeszele
se, besorolasa. 

hitvallasfor
mulak gepelt 
szovegei; fr6-
szer 
55 perc 

- Jezus halala 
- engesztelo szerepe 
- feltamadasa 
- megdicsoiilese 

5. Elcsondesiiles 
Az Ef 2,14-16 felolvasasa utan a 

resztvevok egyeni imaban fogalmazzak 
meg felismereseiket, gondolataikat. 

kotetlen, spontan Iampaoltas, 
megnyilatkozasok gyertya, gyu

fa, 10 perc 

A Szent Jeromos Bibliatarsulat budapesti Kozpontjaban ,Eio 
lge" cimmel bibliaiskola miikOdik hitoktat6k es erdeklodok sza
mira. A biblia6rikon a szentirasi szovegek sokiranyu megkoze
litse es elemzese segiti a resztvevoket a Szentirasban val6 
elmelyillesben, valamint uj m6dszerek elsajatitasaban. A ityari 
sziinet utan szeptember 4-vel ujra megindulnak a biblia6rak, 
minden h6nap elsa hetfojen du. 5-7-ig. Az itt megtartott biblia6-
rik anyagat folyamatosan kozreadjuk a Jeromos fuzetek al,land6 
mellekletekent 

~· 
~ 

~ 

* ® 

I 
I 
~ % 
&. 

JAelen fiizetiink a masodi
1 

·~ 6rl~ukanfyagat'~~Olml ~· k f" I fl,· 
sorozatot szeretette a Jan J iizetW.u.. vas6ma •gye me- ·0 

be, abban a remenyben, hogy sok aktiv lelkipasztor es hitoktat6 r}. 
szamara segitseget fog jelenteni. &.: 

Budapest, 1993. julius ~ 
Szeretettel: Midling Andrea, Pant6 Eszter, Vagvolgyi Eva :!{ 

6~~~etok; Tarjanyi Bela szakmai ve.:.~~-x:,%,, .. :1 
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Liturgia 

Verbenyi Istvan 

LITURGIKUS KOZOSSEG AZ OSEGYHAZBAN 

Mindannyiunk szamara termeszetes, hogy liturgikus i.inneplese
inken a Szentfras egyes konyveibol olvasunk fel reszleteket, mert az ol
vasmanyok az iinnep szerves reszeit kepezik. Azt is termeszetesnek 
tartjuk, hogy liturgikus szovegeink (pl. konyorgesek, prefaciok) sza
mos szentfrasi gondola tot tartalmaznak, vagy esemenyeket beepitenek 
(pl. a husveti keresztvfzszentelesi imadsag). Arra azonban mar keves
be gondolunk, hogy sokszor maguk a szentfrasi szovegek is tartalmaz
nak utalasokat a liturgikus eletre. Persze, ez nem jelenti azt, hogy a 
Szentfrasban pontos liturgikus leirast, vagy szovegeket talalunk, mert 
a liturgia kialakulasanak korszakaban a lenyegi reszek kivetelevel mas 
meg nem volt rogzitve. 

Az ujszovetsegi konyvek vizsgalatanal a kovetkezo megallapitast 
tehetjuk a liturgikus kozossegekre vonatkozoan: Liturgikus kozosseg
rol az evangeliumok meg nem beszelnek. Beszelnek a ,Tizenkettorol", 
a hetvenket tanitvanyrol, az Ura~ kisero asszonyokrol, kisebb-nagyobb 
csoportokrol, esetleg tbmegrol. Erzekeltetik veli.ink, hogy itt meg nem 
lehet kozossegrol beszelni, csak a tObbe-kevesbe szimpatizansok, vagy 
esetleg kovetok tarsasagarol. 

Ezzel szemben az Ujszovetseg tobbi irata mar egeszen maskent 
beszel a Szentlelek eljovetele utan . 

Az oskereszteny kozosseg liturgikus eleterol az elso hiradast a 
Csel 2,42.46-47-ben talaljuk. A zsidok koziil megtert elso keresztenyck 
meg naponta eljarnak a jeruzsalemi templomba, a kenyertorest (Euka
riszti<it) azonban , hazankent" vegeztek. Ez nemcsak egy teny targy
szeri.i kozlese, hanem egy uj korszak kezdetet is jelentette. Ugyanis 
,orommel es tiszta szfvvel vettek magukhoz az etelt, dicsoitettek Is
tent, mert mindig csatlakoztak hozzajuk olyanok, akik hagytak, hogy 
megmentsek oket." A kenyertorest pedig az apostolok tanitasa es az 
imadsag kiserte. Lukacs nem sokkal kesobbs megismetli hiradasat 
(Csel 5,42) a nemreg sziiletett egyhaz liturgikus aktivitasarol a Temp
lomban, es a hazakban folyo tanitasrol. 

19 



Liturgia 

Anti6chiaban, ahol tObb pr6feta es tanft6 volt, liturgikus unnep
les kereteben teszik fel kezuket Palra es Barnabasra, es kuldik oket 
apostoli uljukra (13,1-3) . Troaszban azonban mar egy pogany eredetu 
kereszteny kozosseg liturgikus unneplesenek lehetunk tanui (20,6-12) . 
A kozosseg vasamap - a het elso napjan - egy hazban gyulik ossze, 
ahol Pal a kenyertores elott hosszan beszel nekik. 

A korintusi egyhaz tagjai a poganysagb61 tertek meg. Nekik nyil
van boseges ismereteik voltak a kul6nb6z6 pogany kultuszokr61, sot 
egeszen biztos, hogy volt koztuk ,miszteriumba beavatott" is. Ezert az 
apostol liturgikus utasitasokat ad reszletes magyarcizatokkal. Az elso 
levelben irja: ,Amikor egybegyultok, akinek csak van dicsofto eneke, 
tanitasa vagy kinyilatkoztatasa, nyelvadomanya vagy magyarazata, az 
mind epulesetekre szolgaljon" (14,26-29) . E fejezetben egyebkent is Jat
hat6k a legfontosabb liturgikus elemek, amelyeket Pal fontosnak tart. 
A miszteriumvallasok miatt nagyon pontosan beszel a Szentlelek teve
kenysegerol, es mindent ertelmileg is tisztazni pr6bal. A 24. vers sze
rint hitetlen es be nero avatott is jelen lehetett. 

A levellegfontosabb resze a 10. fejezet. Az eukarisztikus lakomat 
szembeallilja a pogany aldozattal, az eletet a halallal. Elokeszitesul es 
nyomatek kedveert az 6szovetsegi peldakat emliti, kifejezve, hogy 
mennyire mas es tokeletesebb Krisztus aldozata . Nero lehet reszesulni 
az Dr lakomajab61 es a satan lakomajab61. 

A 11 . fejezetben az Eukarisztia alapitasanak elbeszelese elott is
tentiszteleti eloirasokat mond el a level szerzoje: a ferfiak fedetlen fo
vel, az asszonyok bek6t6tt fejjel imadkozzanak, es a k6z6ssegben ne 
beszeljenek (14,35) . 

Az eukarisztikus lakomat es a k6z6nseges etkezest .nehanyan 
osszetevesztettek Korintusban . Az apostol - ertheto m6don - nagyon 
kemenyen kel az Eukarisztia melt6 unneplesenek vedelmere es utas i
tasainak azzal is nyomatekot ad, hogy szemelyesen is lesz meg mon
danival6ja. 

A liturgikus kozosseg tokeletes megval6sulasa a Jelenesek kony
veben olvashat6 a mennyei liturgiar61. Az oskeresztenyek ebben a va
rakozasban eltek, s nero volt veletlen liturgikus imajuk, felkialtasuk: 
, Maran atha!- Jojj el, Urunk!" (1 Kor 16,22) . 
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EUROPA TANUL LATIN-AMERIKAT6L 

Az 1992. evi ausztriai lelkipasztori tala.Ikoz6 Europa ujraevange
lizalasaval foglalkozott, s ezen beliil kiilon figyelmet szentelt- tobb la
tin-amerikai eload6 resztvetelevel - azoknak a tapasztalatoknak, 
amelyeket a Latin-Amerikaban kialakult celok es m6dszerek mutatnak 
(a szegenyek gondjainak eloterbe helyezese, baziskozossegek, csopor
tos bibliaolvasas, felszabaditas teol6giaja) . A kovetkezokben kivonato
san ismerteljiik nehany eloadas gondola tat. 

Ivo Lorscheiter braziliai piispok kiemelte a baziskozossegek don
to szerepet. Osszejoveteleik az egyiittes ima, a Szentiras-olvasas, a hit
oktatas, valamint az aktua.Iis emberi es egyhazi problemak kozos 
megoldasanak alkalmai . Ezek II . Janos Pal papa szerint egy uj tarsada
lom hatasos kiindul6ponljait alkoljak. Braziliaban a plebania voltakep
pen , a kozossegek kozossege". A baziskozossegek igen j6l szolgaljak a 
hit es az elet egyseget. Kozelhozzak a Bibliat az egesz nephez; a kozos 
Szentiras-olvasas a katolikus Latin-Amerika egyik legszebb jelensege. 
A baziskozossegek a piispokok teljes tamogatasat elvezik. Beloliik 
szarmazik a papi hivatasok lenyegesen megnott tomege. - A braziliai 
egyhaz fontos jellemzoje meg a ,szegenyek oldalan alias", ami jelenti 
tobbek kozt maganak az egyhaznak a tudatos szegenyseget, a szege
nyekkel val6 egyiittmunkalkodast, a fenyuzo j6leti tarsadalom helyett 
a val6di ertekek celul-tuzeset, a gazdagok szemteletenek atalakitasat. 
Tovabbra is jelentos szerepe van a helyes elvi alapon all6 felszabaditas 
teol6giajanak is. 

A talalkoz6 zar6eloadasat Ferdinand Kerstiens nemetorszagi pie
banos tartotta a , partneri alapu" lelkipasztorkodasr61. Ide tartozik, 
hogy alapvetoen megvaltozott a kapcsolatunk az egykor misszi6s te
riiletnek tekintett orszagokkal. J6val tobb szerep var az Egyhazban a 
vilagiakra . Partneri viszonyt kell kialakitanunk a szegenyekkel es az 
elnyomottakkal, az egyszeru hfvokkel, sot a j6ratorekvo megtevedtek
kel is. Az alapkerdes itt az: biztosan j6l tudom-e magam, hogy mi a he
! yes ill. sziikseges, vagy azt sokkal inkabb koz6sen (parbeszed, a masik 
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meghallgatasa utjan) talaljuk meg? Ez az ut6bbi mod,- amelyik bfzik a 
Szentlelekben, - at kell, hogy alakitsa az Egyhazat! 

Ket referatum is foglalkozott a bibliaolvasassal. Haidi Jarschel 
braziliai evangelikus lelkeszno hangsulyozta a Biblia fontos szerepet 
Latin-Amerikaban: az onismeretnek es a helyzet, kornyezet megisme
resenek, a hitben es a szeretetben val6 osszefogasnak, a kozosseg torte
neti tovabbelesenek az eszkoze. Ne feljiink att61, hogy mindenki a sajat 
elethelyzetebol indul ki, es erre keresi a Szentfras valaszait. Az eddig 
targyilagosnak tartott, tanult emberek sokszor akaratlanul is a gazda
gok szemevel olvastak es magyaraztak az Isten Szavat. Az el6ad6 a 
szamunkra szokatlanul reszletes gazdasagi, tarsadalmi es politikai 
helyzetelemzes hive, az ideol6giai es vallasi, valamint a ferfi-noi nezo
pont mellett. Idezte Carlos Mesters velemenyet: resziinkre a Biblia 
multbeli ertelmenel fontosabb azt meghallani, amit rna mood a kozos
segnek a Szentlelek. igy lesz a Szentiras az elet es a kozosseg konyve. 

Horst Goldstein, a berlini ferences misszi6s-kozpont vezetoje, aki 
het evig Braziliaban miikodott, eloszor konkret biblikus osszejovetel 
lefolyasat, tematikajat mutatta be (Le a hatalmasokkal! - a Magnificat 
kapcsan). Kiemelte, hogy a szegenyek (a pueblai piispoki konferencia 
szerint Isten kedvenc gyermekei) helyesen erzik, hogy illetekesek a 
Szentirast ertelmezni; fgy evangelizal6 erot kepviselnek. Segftenek a 
szoveg ertelmet folfedni. (1980-ban a papa kijelentette, hogy a Szent
fras teljes ertelmezeset meg nem meritettiik ki.) A ,felszabadit6" bib
liaertelmezes tobb uj, egyidejiileg alkalmazand6 nezopontot kfnal 
(megtestesiiles, kozosseg, politika, remeny) . Pr6baljuk megerteni Isten 
terveit, amelyek eltemek a mienktol! Ketsegtelen, hogy a Szentiras ko
zossegi olvasasanak megvilagft6 hatasa es szentsegi ereje nagyobb. 
Kapcsoljuk ossze a Bibliat az elettel es eletiinket a Bibliaval! A donto 
nem az, hogy a biblia6ran az eletbol vagy a szovegbol indulunk-e ki. A 
kiil0nb0z6 nezopontok es feldolgozasi m6dszerek gazdagftjak egy
mast. Az eload6 ismet II . Janos Pal papat idezte arra vonatkoz6an, 
hogy apr6 egzegetikai reszleteknel fontosabb a vallasi iizenet lenyege
nek hatasos kozlese, ami mindig megteresre, az oromhirre, az egyen es 
a kozosseg megvaltoztatasara, Isten kozossegebe val6 meghivasra vo-
natkozik. (Szekely Istvan] 
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INNEN-ONNAN 

JERUZSALEM: Biblia-toredek a Kr.e. 7. szcizadb61 A jeruzsale
mi Hinnom-volgyben nemregiben minden eddiginel regebbi Biblia-to
redekre bukkantak. A megtalalt ket kis eziistb61 kesziilt lemezdarab a 
Szamok konyvenek nehany sorat tartalmazza. A vesetet foltehet6en 
valamikor a Kr.e. 7. szazadban keszithettek, vagyis negyszaz evvel ko
rabban, mint az eddig ismert legregibb bibliai sz6vegemlekiinket, a 
Holt-tengeri tekercseket. Ezek legosibb darabjai ugyanis a Kr.e. 3. sza
zadb6l val6k. Az eziistlemezeken az aroni aldas nehany sora olvasha
t6 a Szam 6,24-26-bol, es val6sziniileg amulett volt. Gabriel Barkai, a 
tel- avivi egyetem regesze bukkant ra ezekre az ertekes leletekre az el
s6 Templom idejebol szarmaz6 csaladi sirbolt feltarasa kozben . 

Vak ferfi lett a "Biblia mestere" - A legut6bbi, 5. nemzetkozi 
Biblia-versenyen Aharon Ben Sosam, a 43 eves nemlat6 tanit6 lett a 
gyoztes 90 ponttal, es igy a "Biblia mestere" megtisztel6 cim tulajdo
nosa. Mindossze ket ponttal elozte meg a braziliai Francisco Evas de 
Ponto urat. Az izraeli televizi6 segitsegevel milli6k kiserhettek figye
lemmel a versenyt, melynek soran kideriilt, ki ismeri a vilagon a leg
jobban az 6sz6vetseget. A 35 orszagb61 6sszesereglett versenyzok 
legtobbike gyakorlatilag kiviilr61 tudja a Biblia legregibb konyveinek 
szoveget. 

PERU: 11 ev alatt elkesziilt a Szentiras kecsua nyelvii forditasa 
El6sz6r olvashaljak a perui kecsua indianok anyanyelviikon a teljes 
Szentirast. 1987 vegere kesziilt el a Biblia ajmara nyelvu forditasa, 
mostant6l viszont a masik legnagyobb szamban beszelt indian nyel
ven is kaphat6. Mindket nyelvet kozel negy milli6an beszelik a perui 
Andokban. A szentirasforditasnak nagy erteke van az emberi kultura 
szempontjab61 is. E nepek koreben egeszen 1968-ig csak spanyolul ta
nitottak az iskolakban . . A bennsziil6tt indianok nyelven eddig meg 
konyvet nem adtak ki. Igy a Biblia lett az els6 nagyobb vallalkozas, 
amely egyuttal az indianok kulturalis identitasat is hivatott erositeni. 

A forditas helyi erok bevonasaval, a bibliatarsasagok tam ogata
saval 11 evig tartott. (1991-es adatok szerint a teljes Szentiras t 322, az 
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Ujszovetseget pedig 758 nyelvre forditottak le eddig. Tovabbi 898 
nyelven jelentek meg egyes szentirasi konyvek. A legtobb bibliafordf
tas afrikai orszagok nyelvein szi.iletett: eddig 56f> helyi nyelven jelent 
meg valamelyik konyv a Konyvek konyvebol. Azsia (490 nyelvvel) a 
masodik, az amerikai kontinens pedig 411 forditassal a harmadik he
lyen all . Eddig harom mesterseges nyelven jelent meg szent
frasforditas, kozti.ik az egyik az eszperant6.) 

PAPUA-UJGUINEA: A Biblia mentette meg negy "haj6torott" 
~letet - Az Ausztraliai Bibliatarsasag szinte hihetetlennek tiino esetrol 
tud6sit: negy ferfi indult ejszakai halaszatra motorcs,6nakon Apia szi
geterol, amely 2000 km-re eszakra fekszik Papua-Ujguineat6l. Csak 
egy kis doboz csaletket es egy i.iveg vizet vittek magukkal. A sikertelen 
halaszat utan epp hazafele akartak venni uijukat, amikor a cs6nak mo
torja vegleg folmondta a szolgalatot. Raadasul a hirtelen tamadt eros 
szel is egyre tavolabb sodorta oket a partt6l, a Csendes ocean belso, ke
reskedelmi haj6utakt6l tavol es6 reszeire . Szorult helyzeti.ikben sokat 
imadkoztak, vallasos enekeket enekeltek, es egy oreg Bibliab6l olvas
tak fel, melynek lapjait jobb elelem hfjan kesobb enni kezdtek. fgy ha
ny6dtak nehany napon at a nyflt tengeren, ereji.ikben j6cskan 
megfogyatkozva, nehanyan eszmeleti.iket is elvesztve, mig vegi.il az 
ausztraliai tengereszet egyik repi.iloje, amely keresesi.ikre indult, f61 
nem fedezte oket. Lino Lea, az egyik halasz meggy6z6dessel nyilat
kozta, szerinte maga az Isten ki.ildte arrafele a repi.il6gepet. 

NEMETORSZAG: Guiness rekord -57 perc alatt irtak le kezzel 
a Biblia lapjait - 1988 juniusaban vilagcsucsot allftott fel 1050 fiatal, 
akik Waldenbuchban tobbedmagukkal jottek ossze a Hetedik Nap Ad
ventista Egyhazanak talalkoz6jara . 57 perc alatt frtak le kezzel a Biblia 
teljes szoveget (1209 oldal). E teljesftmenyi.iket a Guiness evkonyv is 
megemlftette. A kezzel frt lapokat bekotottek es nemreg adtak at kiallf
tasra a stuttgarti Nemet Bibliatarsasagnak. 

HELSINKI: 350 eves a finn Biblia- Finnorszag az elmult evben 
kettos evfordul6r61 emlekezett meg: 350 evvel ezel6tt jelent meg az el
s6 finn nyelvii Biblia es 75 evvel ezelott nyerte vissza a finn nep fi.ig
getlenseget. Mindket esemeny nagy mertekben hozzajarult a finn 
nemzeti ontudat kialakulasahoz ill. elmelyitesehez, ezert mindket ese
menyr61 nagyszabasu i.innepsorozattal emlekeztek meg. 
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A Biblia finn nyelvii kiadasa jelento
sen segitette a nemzeti irodalmi nyelv ki
alakulasat. Az elso teljes kiadas 1642-ben 
jelent meg. Az akkori forditasra leginkabb 
a Michael Agricola (1509-1557) altai mar 
1548-ban kiadott Ujszovetseg gyakorolt 
hatast. 6 kesobb a Zsoltarok konyvet es a 
pr6fetak konyveit is leforditotta. Agricola 
mestermuve szinte mindegyik kes6bbi for
ditas peldakepe lett, noha nyelvezete az 
akkori egyik finn nyelvjaras szabalyait ko
vette. Bizonyara nem veletlen, hogy ebb6l 
alakult ki a finn irodalmi nyelv. 

Az evfordul6ra uj bibliaforditas je
lent meg, amelyen a tobb tagb6l all6 oku
menikus munkacsoport tizenot even at dolgozott. 

Innen-onnan 

ALBANIA tobb mint harmincezer Ujszovetseget kap Az Oszt
rak Katolikus Bibliakozpont (Bibelwerk) a Kozep-eur6pai Bibliatarsu
latok Munkakozossegevel es a Konig biboros altal1990-ben letrehozott 
Bibliatarsulattal (Verein Biblia) kozosen nagyszabasu akci6ba kez
dett. Segitsegiikkel a kosov6i es a hazajukban el6 albanok osszesen 
30.000 db Ujszovetsegi Szentirast kapnak alban nyelven. A nyomdai 
koltsegek egy reszet az osztrak katolikusok alljak. A szentirasok szet
osztasaban a becsi szekhelyu Karitasz segit, ami a Kis-JugoszJaviaban 
dul6 haboru miatt korantsem konnyu. Az els6 ketezer darab Ujszovet
seget maga Konig biboros adta at tavaly ev vegen az albanoknak. Ter
vezik a teljes alban nyelvu Biblia miel6bbi kiadasat is. 

SZLOV AKIA: A zsid6-kereszteny parbeszed segitese - Ho
gyan kovethetnek Isten parancsait a torvenytisztel6 zsid6k a T6ra (1-5. 
M6z) nelkiil? Sok kozep-keleteur6pai zsid6 kozosseg szamara hiany
zik a Biblia, mindenekel6tt a bibliai torvenygyujtemeny, M6zes ot 
konyve. Nemregiben a Verein Biblia a szlovakiai zsid6 kozossegeknek 
T6rat es zsid6 imakonyveket adomanyozott. Nem sokkal utana Len
gyelorszag kovetkezett. A Iengyel zsid6 kozossegek nemcsak heber 
nyelvu Bibliat es imakonyvet kaptak, hanem Iengyel nyelvu liturgikus 
szertartaskonyvet is. 
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Egy eves az ujraalapitott Szlovak Bibliat.irsasag - 180 evvel 
ezel6tt alapitottak meg el6szor a Szlovakiai Bibliatarsasagot, kizar6lag 
evangelikusok. A katolikusokkal val6 egyuttes munka akkoriban el
kepzelhetetlen volt. 1992 majusaban azonban kozos er6vel ujra alapf
tottak a Tarsasagot, amely fgy okumenikus szfnezetet kapott. Elnoke a 
pozsonyi szeminarium rektora, Vladimir Fil6 segedpuspok lett. 

Az egykori Cseh es Szlovak Koztarsasagban, Pragaban mindjart 
a rendszervaltozas utan, 1991 okt6ber 27-en letrehoztak a Katolikus 
Bibliatarsulatot. Vezet6je a Budweisi Egyetem ujonnan alapitott teol6-
giai karan az 6szovetsegi Tanszek vezet6 professzora, Karel Floss
mann lett. A ket orszag szetvalasa utan azonban szuksegesse valt, 
hogy eszaki szomszedunknal, Szlo-
v ill ab an is I e trej b jj b n a bib li a a p OS- [jjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiii;;;;;;;;;o;;;;o;;;;;ru 

tolsagot szervez6 es iranyit6 intez- SzomOaton ofyano!( 
meny. [Rajkai Istvan] vag:;unt_ mint fia. nem 

vo[na semminl0_ nem vof
nana!( ciijain!( sem azon 
f(jvii[, fwg:; fitezziinf0. 
azaz igazi eroinRgt mu
k;gatessii!( - imMK:gz
zunt tanuijunt_ eg:;unt_ 
ig:;unt_ ineRgijiinl0_ sze
ressiinR:, [Erich Fromm] 
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Anneliese Hecht 

.,LASS- HALLGASS- SZERESS!" 
Eletiink kerdese a Szentirashoz 

Ez a m6dszer segfteni akar abban, hogy a cso
port szemelyes tapasztalatait lsten szemszogebol 
lassa - es ennek megfeleloen cselekedjek. Feltete
lez bizonyos bibliai jartassagot, a Szentfras altala
nos (,normalis") ismeretet, amely segft abban, 
hogy a csoporttagok szemelyes tapasztalatait az 
Igenek, Isten akaratanak fenyeben lassuk, ertel
mezziik es ertsiik, s fgy lsten akarata szerint csele
kedhessiink. 

M6dszer 

' Mas hasonl6 m6dszerek: az un. ,Amosz-programok" (a nev 
Amosz pr6feta szocialis mondanival6jara uta!), az ,eletiink tiikre" 
vagy pedig az , lsten hozzasz61 mindennapjainkhoz". 

N A m6dszer lenyege 

-A kiindul6pont nem valamelyik bibliai szoveg, hanem a csoport
tagok szemelyes (mindennapi) tapasztalata . 

- Ezeket a tapasztalatokat kolcsonosen atgondoljak es elemzik. 

- A tapasztalatokat kapcsolatba hozzak Isten akarataval, ahogyan a 
Szentfrasban megjelenik. 

A beszelgetes a ,lass- hallgass - szeress" harom lepesere tagol6dik. 

B/ A megbeszeles lefolyasa 

Odvozles es ima vagy enek utan a beszelgetes vezetoje rovid taje
koztatast ad a m6dszerr61 es a celr61. Ezt koveti az elso lepes: 

a / LASS: tapasztalat mindennapi eletiinkb61 
Minden csoporttag konnyen fel tudja idezni a kozelmultb61 egy

egy olyan tapasztalatat, amely a szamara jelentos volt. Lehet ez pl. va
lamilyen esemeny a munkahelyen, a csaladban, a szomszedsagban 
vagy a (plebaniai) kozosseg ill. a tarsadalom nyilvanos eleteben. Fon-
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M6dszer 

tos, hogy olyan esemeny legyen, amelynek az elmond6 resztvevoje 
vagy erintettje (volt). Ezutan az ismertetett esemenyek egyiket ldva
lasztjak a megbeszeles temajaul es a kozos , akci6" alapjaul. A megbe
szelest a kovetkez6 kerdesek segithetik: 

- Mi tortent pontosan? Ismerjiik-e az osszes tenyeket? Megtudha
tunk r6la tobbet is? 
- Miert tortent? Mik voltak az okok? 
- Mit gondol minderrol On, vagy hogy erzi magat az esemeny ko-
vetkezteben? 

b / HALLGASS arra, amit Isten mond nekiink 
A vezet6 keri a resztvev6klet, hogy 3-5 perces csendes imaban ter

jesszek Isten ele a hallottakat, es keressek az 6 akaratat. (Meg kell pr6-
balniok, hogy ez alatt az ido alatt tegyek felre az esemenyre vonatkoz6 
saja t gondolataikat es erzeseiket.) 

Ez utan a csend utan a resztvevok pr6balnak mondani emlekezet
bol egy-egy olyan szentfrasi iget vagy szovegreszt, amelyben veleme
nyiik szerint benne lehet lsten valasza a vazolt helyzetre, vagy ami 
velemenyiik szerint kapcsolatban all vele. Ha senldnek sem jut eszebe 

ilyen ige vagy szovegresz, akkor egy szentfrasi 
konkordancia segitsegevel talalhatjak meg azo
kat a helyeket, amelyek az ismertetett tapasz
talatokra jellemz6 fo fogalmakat (kulcsszava
kat) tartalmazzak. 

Most errol a bibliai reszrol (reszekrol) kez
denek beszelgetest, amelynek m6dszere kiilon
bozo lehet, a csoport osszetetele ill . a 
resztvev6k ismeretei es kepessegei szerint . 
Egyebkent a szentfrasi konkordancia minden 
esetben hasznos segito lehet a felismert valasz 
ldegeszftese es leheto legsokoldalubb korbeja
rasa erdekeben. 

c/ SZERESS: cselekedj a kozossegben 
A szeretet itt mindenek elott egy kozossegkent val6 segit6, valto

zast hoz6 cselekvest jelent. Ehhez egyidejuleg kozcs ,akci6tervet" kell 
ldalakitani es elfogadni. A resztvevok kerdezzek meg magukt61: mi az, 

28 



amit nekunk, mint kozossegnek eb
ben a helyzetben Isten akarata sze
rint tennunk kell. Erdemes figyelni 
arra, hogy ne csak a j6szandek ki
nyilvanftasanal vagy a terveknel 
maradjanak meg. Ezert igen fontos 
egyertelmuen tisztazni azt is ponto
san, hogy kinek mit kell tennie es 
mikor. 

Konnyen megeshet, hogy nem 
mindenki ert egyet a helyzet meg
iteleseben es a szukseges cselekves
ben. Ekkor folytatni kell a kozos 
imat es gondolkodast mindaddig, 
amig a csoport a konkret esetben 
nem latja vilagosan az Isten akara
tat. 

C/ Erh~keles 

M6dszer 

a / Elonyok: A Bibliat szoros kapcsolatba hozzuk sajat eletunkkel. 
A m6dszer kival6an alkalmas a kozos bibliaolvasas mas m6dszereinek 
a kiegeszftesere is, amelyeknel inkabb a szoveg all eloterben. Fokent 
bennunket, eur6paiakat, akik gyakran inkabb ,okos beszedekkel re
meke!Unk", osztonozhet arra, hogy mindennapjainkat a Bibliara ala
pozva keresztenykent tudatosan alakitsuk es ezaltal megvaltoztassuk 
a vilagot. 

b / Hatranyok: Neha kenyszerkent erezheti egy csoport, hogy Isten 
akaratat mindenkeppen felismerje, es azutan egy tortenest tulsagosan 
is hamar vagy fe!Uletesen Isten akaratakent ertelmezzen. A resztve
vokre nem ritkan nyomas nehezedik, hogy a csoportnak , Isten akara
tab61" engedelmeskedjenek. 

Emellett az a veszely is fonnall, hogy a bibliai szovegreszeket onke
nyesesen kiragadjuk osszefliggesukbol. A Szentfras bizonyos ismerete 
kell ahhoz, hogy a resztvevok megtalaljak es helyesen ertelmezzek a 
gondolkodast elobbrevivo helyeket . Gyakorlas szukseges a bevezeto 
helyze telemzeshez is. (Fordftotta: Szekely Istvan] 
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Kis Jeromos 

Pant6 Eszter 

Termenyes mise 

, Tarts towibba unnepet arataskor 
annak a termesnek a zsengejevel, 
amelyet az altalad bevetett szant6-
fold adott, es az ev vegen a szii.ret 
unnepet, amikor a termest betakari
tod a mezorol. " (Kiv 23,16) - ,Ami
kor elerkezik az aratas, akkor 
aratastok elso kevejet vigyetek a 
papnak. 6 felajanlja az Urnak a be
mutatas szertartasaval, hogy kedvesse tegyen titeket." (Lev 23,10) 

Augusztus utols6 vasarnapja van. Ket fiam izgatottan kesziilodik. Gyorsan 
jottiink, fgy amikor megerkeziink a templomba, megj6 ot perc van a szentmi

se kezdeteig. Terdhajtasuk kicsit iigyetlen, de 
nagyon iinnepelyes es meg fel sem allnak, mi
kor szemiik mar az oltar elott dfszelgo kosarka
ikat kutatja. Milyen lett tegnap 6ta a kikan
dikal6 cekla, a kiskert legszebben mosolyg6 
paradicsoma, legzsengebb karalabeja, a legna
gyobb zo ldpaprika (meg eleg kicsik voltak), a 
legszebb rnintazatu cukkfni, a legfeherebb vira
gu karfiol? Megnyugodva latjak, hogy a kert
ben tegnap oly felto gonddal k(valasztott, 
leszedett, kosarba rendezett, s a templomba el

hozott termenyek a kedvesnoverek fzleses elrendezeseben varjak, hogy elkez
dodjek az idei termesert halat ad6 szentmise, csaladi sz6hasznalatunkban egy
szeruen csak ,termenyes mise". Amfg varunk, van ido megnezni azt is, hogy 
masok milyen termeseket hoztak: az oltart alma, szolo, korte, barack es szilva 
is dfszfti. Paradicsom piroslik a h6sos zoldpaprikak mellett, majd uborka, 6ri
asi juliskabab-hiivelyek, a vazaban pedig most erett kalaszok ekeskednek. A 
kaposztak es a dinnyek az ol tar elott, a foldon iilnek, kukoricacsovek arany
sarga szemei virftanak mellettiik. Nagy kosar all kozepen, az oltar elott: tok, 
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patiszon, hagyma, fodros levelli salata, zold
bors6 es ftirtos paradicsom erkezett benne. s 
a nagy mellett ketoldalt ott a ket kicsi kosar
ka. Ezekre mindig vissza-visszaternek a ki
csiny fiuszemek, hisz ezeknek a ki sem 
latsz6 titkait mi is tudjuk: a melyen mogyor6 
lapul, di6, sot egy-ket elkesett malnaszem. 

Csengosz6. Felallunk. Elkezdodik a ,termenyes mise" ... 

Kis Jeromos 

!den immar otodszor keszulunk a halaadasnak erre a gyermekszfvhez oly 
kozel all6, kezzelfoghat6 unnepere. Gabor negy, Adam harom evesen hozta 
eloszor megrakott kosarkajat a templomba. Az6ta a ,termenyes mise" elma
radhatatlan esemenye eletunknek, sot, az egesz nyarat beragyogja a keszulet. 
A juniusi zoldbors6b61 es cseresznyebol is felre szeretnek rakni a legszebbe
ket, hogy majd azt vigyuk az Ur Jezusnak. 

Tavasszal a fiuk mar teljesen onall6an fogtak munkahoz kiskertjukben. 
Asojukkal, kapajukkal, gereblyejukkel keszftettek elo a veteshez a foldet. Lel
kesen tervezgettek, hogy hova, milyen magok keruljenek. Mikozben a veto
magos zacsk6k kozott valogattak, beszelgetesuk egy foszlanya megutotte a 
ftilemet: ,Es ezekbol a magokb61 fog majd kikelni a legszebb repa, amit majd 
elviszek a termenyes misere, es akkor Jezus majd nagyon fog orulni ." 

Hltt van pifadui az dreg Cimuck;g 6dcsi. Otvenfiat ivve[ ezewtt paraszt
gyeret voft, is a gom6Myu 'Teriz csaf;__ egyenrufuifwz ak;grt jef.esegu[ menni. Ci
muck;g erre vasutas fett, rrui.!hdz6sap/(j.6an jdrt, f;__is666 e0aptd( mert a 
vagonok;gt wpf;gita, is rajtak;gptti.R:_ Most a vdros6a ment, is 6anf;__aftiszt fett. 
Cimuck;g a tisztvisewf;__asztafait fdnyitogatta, is e!l!f ii6 mUfva itt is rajtak;gp
tti.f;__is e0aptdR:_ Jl fenyf;grszaf;__ef;__Rgr ~vetf;__ezett e[ Sirds6 is temet66r fett, a si
ro/i:J6[ is e[wpta a virdgok;gt is a cserepe~t, is sof;__6orravai6t l(gpott. Cimucf;__dif;__ 
minien nap k;ftszer ettef;__fiU.st, 'Teriz dtven iiveg savanyu papri/(j.t is /(j.posztdt 
tett e[, Cimuck;g peiig a temeto Rg.pusdnaf;__azt monita, sose 6dntam meg, !iogy 
megnosii[tem, senRJ o[yan savanyU.sdgot nem tui csindfni. Teriz megliaft, is Ci
muc/(j.t a temet666f is e0aptd( mert a sirf;_rreszte~t tiizewnef;__efatfta. J{dzmes
ter fett, is fiatvandt centi /iosszu, liarminciit centi szif.es is (iknc centi mify 
fd.adt k;fszitett, megtMtdtte fd!4ie[, ofJ66er6en 6U.Zdt vetett. 'l(egge[ RJnizett az 
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Kis Jeromos 

egre. 'J{em fesz es6, rrwntfta. ;<I_ vetist aggMva 
vizsgafta. (jyengen csirdzott. 'llegiif megjott az 
es6. 'Tavasszaf a 6riza /ii.rtefen nyUCni f(ezaett, 
es6t renaesen Rgpott, junius6an virdgzott, aztan 
megsargu!t. Cim.ucK;g 6dcsi a f(aidszt tapogatta. 
'Tavafy otvenegy k:jJ6 6rizdja termett. jJ_ termes az 
iien Kjse66 fesz. O{{Ova{ aratott, a f(aidszt ossze
f:.§tozte, aztan fi.U.SVer6vef l(jcsepefte. 6tne9!Jei 
kj£6. 'Efig )6 termes. ;<I_ fMaet ujra fMszantotta, 
megtrfigydzta, 6 ofJ66er6en, mi/(gr az ii6 es6re 
df{t, ismit vetett. J6 vo{t a termes? /(jraezte a fo
szeres. Jo66 is fefietett vo{na, szo{t Cim.ucRg, ae a szarazsdg miatt a szemef;,_ap
rof;,_maraita(_ Zse6e66{ tiz szemet vett ew, 6 megmutatta. 'J{em, a vet6 nem 
Vo{t 9!JOTTWS. ;<I_ /(gn/(gfyt meg a mufi.art Kjszeate, szep 6riza vo{t, az uavaron ott 
fengeiezett. 'Taid.n jov6re. Cim.ucK;g a {dia me/li iift 6 nizte. ;<I_ mag szep soryd6-
van fi.ajtott. :Ho9!J Q.{[ a 6riza? /(jraezte a 6or6efy. Cim.ucK;g nefi.a igazdn aggMott, 
ae na9!J 6aj nem fett, sot az iien e9!J f(iW 6 fi.armincot aeK;g termett. 

Mit af;szr ezze( a Cim.uck:jvaf? /(jriem.. 'J(eraeset, sz6{t 6, nem egeszen er
tem.. 'Ez a Cim.ucK;g a zsak:Ji.tai6a futott paraszt 6 to{vaj. ;<I_pr6 piszl(gs fopdsof( 
6 6rizaszentimenta{izm..us /@veri./@, fa!s 6 rif:jt6. Trsztd6an van on azza( fi.ogy 
Cim.ucK;g 6riza(didja mit jefent? 'Tuiom, sz6fof(en unottan, a maga 6U.Za{didja 
minaenk;jnef(megvan, 6 erre i!fi.f(megfi.atMni. in, rrwnata 'Bormester, meg is va
gyof( fi.atva. 'Ennef( az em6ernef( sajdt /ii.6djd66( igy rrwnaom, sajdt fi.i6djd66{ 
sem..mije sem marait, csaf(a 6U.Zaraaa. ;<I_ f:.§nnyfacsar6 e66en az, fi.ogy sajdt /ii.6d
jd66{. in, fofytatta 'Bormester, magamat e66en mefyen erintve taUifom. 'E!fuse
rdft sors. Szi.tment. 'Ereietifeg sem fefietett va!a.mi k;jtun6 anyag, ae efmd{{ott. 
Sajdt /ii.6djd66f. 'De a 6riza{dia megmarait. :Hagyja a66a, rrwnaom in, nem f og 
vefe megriK;gtni. '!len to{vaj, sirra6UJ, asztafi to{vaj, /(gmisz es afacsony d{fat, nem 
tui mdst, mint fi.U.St za6dfni 6 savanyu paprik:jt. 'J{a igen, sz6{ erre 6, fi.a erti, 
af;,_l(gr Ug!J is j6. Cim.ucK;g is en vagyok;._ a fopott sir/@resztek,_/@{ 6 a k:jposztdva( 
a vasutassapk:jvaf 6 a 6rizdvaf. ;<I_z efetszentseg utof.s6 szif:Jdjdt nem l(gmeaidz
ta ef. jJ_ fitert vaUJ fi.azuiozds6an 6 6unozes6en 6 fdefem6en es za6dids6an 
egyetfen szif:Jdt si~riift megmenteni. Lefiet e666{ uj efet? Mit gonaof? 'Ez az en 
l(jra6em is, fefiet egyetfen Kjs megmentett szifJd66{ uj triz?" 

Hamvas Bela: Kameval(reszle/j 
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Tarsulatunk 

9vfegliivd 

A Bibliatarsulat vezetosege neveben Tarsula
tunk minden tagjat szeretettel meghivom a Szent 
Jeromos Bibliatarsulat 1993. evi 

renaes Rgzgyiifisere 
amefyet 1993. szept. 25-en ae.10 drdtd[ tartunt 

a 6uaapesti Patrona !Jlungariae fjimndzium 
{ 'Bp. IX. f@r, 1(ni.zits u. 9-13} aisztenne6en. 

f<A ivel tavolabb elo Tagtarsaink tobbsege a koz
gyulesre varhat6an nem tud eljonni, lehetseges, 
hogy a szept. 25-en 1 o 6rara meghirdetett kozgyu
les nem lesz hatarozatkepes. Ezert az 1993. evi 
rendes kozgyules masodik idopontja: 1993. szept. 
25-en de. fel 11, ugyancsak a Patron a Hungariae 
Gimnaziumban. (Ez a masodik kozgyules a reszt
vevok szamat61 fuggetlenul hatarozatkepes.) 

liz. kozgyules elott 9 6rakor kozos szentmisen 
adunk hal at lstennek a kapott j6tetemlmyekert. 

S zeretettel varjuk a kozgyulesre minden kedves 
tarsulati Tagtarsunkat 

B udapest, 1993. jul. 9. 
...-- I I 
;w;·~ ~-r iJd... 

Tarjanyi Bela 
ugyvezet6 elnbk 
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Tarsulatunk 

Tarsulatunk eletebol 

Koordinatoraink a kiilOnbozo egyhazmegyekben eredmenyes mun
kat vegeznek. Fecsett marc. 5-en Cziglanyi Zsolt koordinator es Jaromi 
Gyorgyi tarskoordinator, Mayer Mihaly megyespuspok ur es Andrtisfalvy 
Bertalan miniszter ur vednoksege alatt, j6tt!k~nysigi hangversenyt ren
deztek, s ennek eredmenyekent 1000 db Ujszovetsegi szentirist es 
50 db teljes Bibliit szillitottunk ki a hatiron hlli magyarok szimira. 
- Dr. Varadi J6zsef es Polgari Ferenc koordinatoraink vezetesevel az 
egri foegyhazmegyeben is megtartottak az egyhazmegyei csoport ala
kula iileset. Vacott igen nepszeriiek a Katona Istvan piispok ur es Ba
n6 Georgina tars-koordinator vezetesevel tartott havi osszejovetelek. 

Tarsulatunk kiadasaban megjelent a Stuttgarti Kiskommentir elso 
kotete, az 1. es 2. Tesszaloniki levelek magyarazata, melyet evente 2-4 
tovabbi kotet fog kovetni az Ujszovetseg keletkezesi sorrendjeben . 

Programjaink: Elo Ige Bibliaiskola- szeptembertol minden h6nap 
elso es masodik hetfojen 5-7-ig a Bibliakozpontban. Biblia6ra-vezet6-
kepz6 - Leanyfalu, 1993. nov. 5-7-ig Gelentkezni a kovetkezore lehet: 
1994. tavaszan) - ]eromos estek - okt6bertol a h6nap masodik szerda
jan, este 1&-20-ig (okt6berben dr. Rozsa Huba, az Oszovetseg profesz
szora tart eloadast). 

Tagsagunk egy kis csoportja minden masodik heten [az ev paros pentekein 
du. 5-6-ig a Bibliakozpontban] if1Ul6rtit tart, hogy Is ten a!dasat kiesdje mun
kankhoz, es imaiba foglalja minden egyes tarsulati Tagunk, J6tevonl\ es Olva
s6nk szemelyes problemait, gondjait. Kerjiik, a tavolb61 is kapcsol6djanak be 
ebbe a kozos imaba. -A kozos ima erejet Tarsulatunk eleteben kezzelfoghat6-
an tapasztaljuk. Az alakulas 6ta eltelt ido alatt 6vatos remenyeinket messze 
tulhaladva sok segftseget kaptunk, es sok minden! tehettiink a Szentfras-koz
pontu kereszteny elet terjedese, fejlodese erdekeben. 

Az a ttimogat6 egtjuttmiikodes, amely megnyilvtinul Ttirsulatunk tagjai es 
JUzetunk Olvas6i reszer6l levelek, javaslatok, kritiktik, ketkezi segitseg, ima, 
tagdij, adomany es meg sok mas formtiban - igen nagy orommel toft el, es ez
uton is szeretnbn mindezt a magam es mindannyiunk neveben szivb6l meg
koszonni! 

'.Mintfen 'Iagttirsun/(!;tal(i.s O(vasdn/(!;tal(~ffemes nytiri pilieni.st kfvtin 
aSzerl(esztosig is a 'Bw(iakjzpont munl(g.ttirsai nevi6en: 

Tarjanyi Bela 

34 



Ajanlatunk 

UJDONSAG! 

KOMMENTARSOROZAT AZ VJSZOVETSEGHEZ! 

J1. nagysif:;grii STUTTGART! KISKOMMENT AR 
21 f@tete fofyamatosan megjefenii('Ttirsufatunl(f(jatftisaoan. 

'irtif:;g a rovUfsig, a tuaomtinyos afapossdg 
is a 6i!Jfil(us-fe[/(jptisztori, af(Juafizti{O 6ed[[{tottsdg. 

Egyediil6116an kezdvezmenyes elofizetesi lehetoseg! 
Jl./(j megrenaefi a sorozatot, 

is 'Ttirsufatunf(Jz.a/(6efizet 480,- !ft adomtinyt, annal( 
ajtinaeR§a adjul((meg/(iifdjii/Q a mtir megjefent K:§tetet 
{1-2. 'Tessz), is egy even 6efii[ a K:§vetf:;gz6 K:ft K:§tetet 

('l(of-'Ejez; !fifippi-![ifem). 
J1. tovti66i K:§tetel(tirti66[ petfig riszii/(Je 

10% engetfminyt adunRJ 

KIADV ANYAINK: 

~ Otto Knoch, 1. es 2. Tesszaloniki level, ford. Tarjanyi Bela, 
STUTGAR11 KISKOMMENTAR 12 (Sz. J . Bt.) Ara: 220,- Ft 

~ Ujszovetsegi szentiras, ford . Bekes G. - Dalos P., 12. , javi
tott kiadas (Bences Kiad6- Sz. J . Bt.) Ara: 155,- Ft [akci6!] 

~ Jezus nyomaban - bibliai album, I. resz, 144 szines, b era
gaszthat6 keppel , Ara: 250,- Ft 

~ Vagvolgyi Eva, Az aranyvirag - mesek kicsiknek es nagyok
nak, (Sz. J. Bt. 1992) Ara: 145,- Ft 
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Ajanlatunk 

+Szilagyi n6verek : BIBLIAI OLVASOKONYV .A" [6-9 eves hal
lassertilt gyerekeknek) (Sz. J. Bt., 1993) Ara: 158,-

+ Szilagyi n6verek : BIBLIAI OLVASOKONYV ,.B" [nagyobb hal
lassertilt gyermekeknek) (Sz. J. Bt, 1993) Ara: 198,-

Konyvszolg8J.at 

+Rozsa Huba: OSZOVETSEGI EXEGEZIS 2. [Udvossegkozveti
t6k az 6sz.-ben- bevezetes) (Budapest, 1993) Ara: 180,-

+ Rozsa Huba: UDVOSSEGKOZVETiT6K AZ OSZOVETSEG
BEN 1. - A KIRALY! MESSIAS (Budapest, 1993) Ara: 180,-

+ J . Kodell .: EVANGELIUM SZENT LUKACS SZERINT [Szegedi 
Bibliakommentar 3.) (Bences-Korda, 1993.) Ara: 180,-

+ L. Goppelt: AZ UJSZOVETSEG THEOL6GIAJA 1-2. kotet (Re
formatus Zsinati lroda, 1992) Ara: 400,-

+ Karasszon Dezs6: BIBLW HEBER OLVAS6- ES GYAKORLO
KONYV; KIS ARAM NYELVTAN (Ref. Teologia, 1992) Ara: 60,-

•) UJSZOVETSEGI JELENETEK PLAKATON [ 1 csomag 41 db 
95x70 cm-es nagysagu, egyenkent 6-8 feher-fekete szinu k epi 
(Gy6r Sandor ev. lelkesz kiad .) Ara: 1.400,-

.:. ZSIDO KANTORMUvESZET MAGYARORSZAGON [Bibliai es 
tinnepi zsido enekek- lemezen es kazettan] (Budapest, 1993) 
Ara: 350,-

<• Lipp Laszlo : A VASARNAP UZENETE [a Radio Vasarnapi U.j 
sag c. musoraban elhangzott elmelkedesek 2 kazettan] (Bp. 
1993) (Ar helyett 993 ,- Ft adomany az eptil6 gazdagreti temp
lorn tamogatasara) . 

•> Farkasfalvy D.: TESTTE VALT sz6 [Janos evangelium ma
gyarazata] 1-3. k. (Prugg, 1986-89) Ara kotetenkent: 180,-

•> Farkasfalvy D. : A ROMAI LEvEL (Prugg, 1983) Ara: 180,-

+ Jakubiny i Gyorgy-Baternay Agota: MINDEN HlABAVALOSAG 
[Prectikator konyvenek magy.J (Prugg. 1988) Ara: 180,-

•!- G . Kroll: JEZUS NYOMABAN (Szt. I. T ., 1993) Ara: 2 .500,-
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Stuttgarti Kiskomment6r 

Ujszovetseg 21 kotetben 
A sorozat koteteinek attekintese: 

1. kotet 8. kotet 15. kotet 
'.Meinrad Lim!Jeck:_ Jaco6 '](remer 'l?.Ju!olf :Hoppe 

Mate evangelluma 2. Korintusl level Jakab levele 

2. kotet 9. kotet 16. kotet 
'.Meinrad Lim!Jeck:_ 'Wafter 'l<Ju[f Paufa-Jltngefik:g. 

Mark evangeliuma Galata level Seetfuiler 
1. es 2. Peter level 

3. kotet 1 o. kotet Judas levele 

Paui-<jerfum{ '.Miiff.er 'f?...uaolf :Hoppe 
17. kotet Lukacs Efezusi level 

evangeliuma Kolosszei level 'Wofjgart!j '13aur 
1., 2. es 3. 

4. kotet 11 . kotet Janos level 

'Tef~Porscli 'Bern liar a '.Mayer 
18. kotet Janos Filippi level 

evangelluma Fllemon level :Heinz <j iesen 
Janos Jelenesei 

12. kotet 
5. kotet Otto Xnocli 19. kotet 

'l(faus 'l(fiescli 1. es 2. Paufa-Jltngefik:g. 
Az Apostolok Tes~z~IQ!ll~lle~el Seetfuiler 
cselekedetei Mutat6k 

13. kotet 
'llao '13orse 20. kotet 

6. kotet 1. es 2. Pauf-<jerliara '.Miiffer 
'.Micfiae[ Tfreo6 aU Tim6teus level Bevezetes 

R6mallevel Titusz level az Ujszovetsegbe 

7. kotet 14. kotet 21 . kotet 
'Franz Josef 'Franz Lau6 Vieter Ze[[er 
Ort~mper Zsld61evel A Beszedforras 

1. Korlntusi level magyarazata 



Verbum Domini 

40Ft Eves hozzajarulas: 160Ft (+ postakoltseg) 

egy ertekes sorozat elsa kotete ... 

manet in aeternum 
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