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Ajánlás 

Ajánlás 

A katolikus szentírásmagyarázatnak, - hogy meg
őrizze a kapcsolatot az Egyház hite és a Szentírás inspi
rációja között, - törekednie kell arra, hogy túllépjen a 
Biblia szövegeinek emberi vonatkozásain. Elsőrendűfel
adata és kötelessége a keresztény népet segíteni ab
ban. hogy a szövegekben világosabban megértse Isten 
szavát, azt jobban a magáévá tegye és teljesen közös
ségben éljen Istennel. Ennek természetes feltétele az, 
hogy maga a szentírásmagyarázó felismerje a szöve
gekben Isten szavát. Ez csak akkor lehetséges, ha tudo
mányos munkája buzgó lelki életben gyökerezik. { ... l 

A Szentlélek tanítása irántifogékonyság aforrása és 
erősítője egy további magatartásnak, az Egyházhoz va
ló hűségnek. mely elengedhetetlenül szükséges a szent
írásgyarázat megfelelő műveléséhez. A katolikus egze
gétában nem az az individualista ábrándkép él, amely 
azt sugallja, hogy a hívő közösségen kívül maradva job
ban megérthetjük a bibliai szövegeket. Ennek éppen az 
ellenkezője igaz. hiszen a szövegek { ... l a hívők közössé
gére. Krisztus Egyházára vannak bízva. hogy annak hi
tét táplálják s a közösséget a szeretetben való életre 
vezessék. E cél tiszteletbentartása teszi elfogadhatóvá a 
magyarázatot. 

Részlet II.János Pál pápa ünnepi beszédéböl , 
amelyet 1993.április 23-án a ProvIdentissimus Deus 

enciklika 100 éves és a Divino afflante Spiritu 
enciklika 50 éves jubileuma alkalmából mondott. 
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CSENDES PERCEK 

1. Kivetették a hálót, s alig bírták vÍ5zahúzni a tömér
dek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus kedvelt, így 
szólt Péterhez: Az Úr az! (Jn 21,6-7) Ennek a felkiáltásnak 
gyújtó hatása van. Péter nem csupán azért ugrik ki a bárká
ból, mert János látta az Urat, hanem mert ő maga is meglát
ja és kimondja: Igen, Ó az! Ó maga érez vonzódást Jézushoz. 

Ez az a pillanta a keresztény életnek, amelyhez az ú t egy 
pontján el kell érkeznünk. Talán korán, már gyermekkorban 
vagy a felnőtté-érés idején jutunk el ide, de egy bizonyos pil
lanatban feltétlenül. Nem történik ez villámcsapás-szerűen, 
de az út egy pontján észrevesszük, hogy saját ügyünkről van 
szó. Ez a saját döntésünk. A hit megvaUása, amelyet keresz
teléskor mások mondtak ki helyettünk, személyes vallomás
sá lesz, amely immár egészen a sajátunk. 

Ez az a döntő pillanat, amikor a keresztény erkölcsileg fel
nőtté válik; az az időpont, amelytől kezdve valóban van értel
me bűnről és kegyelemről beszélni. Előtte is vétkezünk 
ugyan, de vétkeink csupán tökéletlenségek, meggondolatlan
ságok, olyan bűnök, amelyeknél még nem vagyunk egészen 
tudatában annak, hogy választásról van szó, döntésről Isten 
mellett vagy Isten ellen. A bűnnel kapcsolatban teljes erköl
csi tudatra csak akkor ju tunk, amikor Isten t keresve és Is
ten hívására válaszolva átérezzük teljes felelősségünket. 

2. Jézus naponta újra megajándékoz bizalmával. Három 
dolog érdekli: 

- Először is a szeretetem. Azt kérdezi: Valóban a legfőbb ér
ték-e számodra a barátság, a szeretet, a hűség? Kész vagy-e 
ezekért az értékekért feláldozni saját érdekeidet. önzésedet, 
kedvtelésedet? 

- Másodszor azt kérdezi: Személyesen felém is irányul-e 
életedben ez a szeretet és barátság: az imában, az imádás-



Csendes percek 

ban, az Euchariszlia ünneplésében: abban, hogy gyakran 
gondolsz rám? 

- A harmadik kérdése: Adod -e életedben ezeket az értéke
ket másoknak is, bárányaimnak, azoknak, akiket szeretek? 

Ez tehát a szeretetre vonatkozó alapkérdés, amely felelős
ségvállalásra vezet. Jézus szeretetemet kérdezi, és ettól füg
gően bíz rám valakit. 

Jézus arra akar előkészíteni, hogy rámbíz valakit, legyen az 
a házasságban egyetlen személy. vagy legyen apostoli fel
adatként egy esoport, vagy legyenek azok az emberek, akik
kel a munkahelyemen naponta együttdolgozom, vagy legyen 
az az Istennek szen telt papi vagy szerzetesi életben az Úr 
nyájának egy része. 

Gyakran olvastam kérdőíveket, amelyek összeállítói azt ku
tatják, mennyire alkalmas valaki valamely egyházi hivatal el
látására. Kérdezik, hogy tud-e jól prédikálni, adminisztrálni, 
szervezni, tud-e úrrá lenni nehéz helyzeteken. De egyetlen 
kérdés sem vonatkozik a szeretetre! Az említett kérdőíveken 
még soha nem találkoztam ezzel a kérdéssel: Tudsz-e szeret
n i? O n 21, 13-1 7) 

Jézust viszont éppen ez a szeretet érdekli: Tudsz-e szeret
ni? Mivel Jézus jól tudja. mit miért tesz, kérdése azt jelenli, 
hogy ez a legfontosabb. ez a döntő kérdés az ember számára. 
Ettől függ nemcsak az ember. de az egyház sorsa is. Ez a lé
nyeges az egyház szervezetében és életében is. 

Nézzük meg egy kissé közelebbről. hogyan kérdezi meg Jé
zus Pétert a szeretetéről. Háromszorosan kérdezi. mintha azt 
mondaná: Ez a kérdés. más kérd ésem nines ... Ha ugyanis 
három különböző kérdést tenne fel - egyet a szeretetről. má
sikat a szervezőkészségről. harmadikat a böles tárgyalókész
ségről - azt mondhatnánk, hogy követclményrendszert állít 
[el. Ö azonban háromszor is pontosan ugyanazt a kérdést te
szi [cl. mcrt hangsúlyozni akarja. hogy csupán ez az egy 
számít. (Carlo M. Martini bíboros) 
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Kapcsolat 

Nem vagy világosság 
És sötétség se vagy. 
Nem látok semmit, 
Csak érzem jelen létedet. 
Nyilván minden vagJj, 
Sötétséget és világosságot 
Magadba foglaló. 
Azt mondtam, nem látlak? 
Nem ÍgJj van, hiszen 
Látlak, bár nem látok fén Y t, 
Látlak, bár nem látok sötétet. 
Látlak, de nem a szememmel. 
Látlak, de nem az értelmemrnel. 
Látlak, de nem a szívemmel. 
A bennem lévő lélek 
Az, aki lát Téged. 
Nincs alakod, tested, 
Mégis érzékelern jelenvalóságodat. 
Nézzük egJjmást, 
De nincsenek tekintetek, 
Melyek összekapcsolódnának. 
Beszélünk egJjmáshoz, 
De nincsenek szájak, 
Melyek szavakat formálnának. 
Nincs hangod, 
Mégis szólsz hozzám. 
Általad megismertem, 
HOglj a valóság sokkal tágabb, 
Mint amit az érzékszerveinkkel 
Megtapasztalhatunk belőle. 



Dokumentum 

Pápai Biblikus Bizottság 

SZENTÍRÁSMAGYARÁZAT AZ EGYHÁZBAN 

Előző számunkball kezdlUk el közölIli a Pápai BiblikllS B iwtt ság feni i c(
mú dokumenlumának szövegél. Ezl folyialjuk az alábbiakban . A fordflásl 
Székely Islváll kész(fel le. 

A Szentírás gondolatrendszertől függő megközelítése 

Valamely szöveg értelmezése mindig függ a szöveg olvasói
nak felfogásától és helyzetétől. A mindenkori olvasók egyes 
szempontoknak különös figyelmet szentelnek, másokat önkény
telenül elhanyagolnak. Ezért elkerülhetetlen, hogy az egzegéták 
munkájuk során a kor gondolkodásmódjának hatására újabb 
megállapításokra jussanak, amelyekre másoknak azelőtt alig 
terjedt ki a figyelmük. Ehhez azonban a megkülönböztetés ké
pességére is szükség van. Ma elsősorban a felszabadítási moz
galmak és a feminizmus kelti a legnagyobb figyelmet. 

Feminista megközelítés 

A feminista bibliai hermeneutika (szentírásmagyarázat) a 
XIX. század végén az Egyesült Államokban született, amikor a 
nők jogaiért folyó harc társadalmi-kulturális légkörében létre
hozták aBibliát felülvizsgáló bizottságot. Ez a bizottság kiadta 
A nő Bibliájá-t (The Woman's Bible) két kötetben (New York 
1885, 1898). Ez az irányzat századunk hetvenes évei óta, a női 
felszabadulási mozgalom révén Új erőre kapott és hatalmasra 
duzzadt, főként Észak Amerikában. Ha pontosak akarunk len
ni, különbséget kell tennünk többféle feminista szentírásma
gyarázati mód között, mert ezen a széles körön belül igen 
eltérően kezelik a Szen tírást. Egységük forrása a közös téma (a 
nő) és a kitűzött cél (a nő felszabadítása és a férfiéval azonos jo
gok megszerzése). 

Itt a feminista bibliamagyarázat három fő formáját említjük: 
a radikális, az új-ortodox és a kritikus irányzatot. 
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A radikális megközelítés teljesen elutasítja a Biblia tekinté
lyét. mivel azt állítja. hogy a Szentírást férfiak írták azzal a cél
lal. hogy biztosítsák a férfi uralmát a nő fölött (androcentriz
mus). 

Az új-ortodox magyarázat prófétai könyvként fogadja a Bibli
át. és készségesen alkalmazza abban, amiben a gyengék, s így 
egyúttal a nők pártját fogja; ez az irányelv mintegy kánon a ká
nonban, hogy rávilágítson mindarra, amit a Szentírás a nő fel
szabadítása és jogai érdekében mond. 

A kritikus forma kifinomult módszereket használ, és próbál
ja kideríteni a keresztény nő helyzetét valamint szerepét a Jé
zus-mozgalomban és a szentpáli egyházakban. E szerint ebben 
a korban már elismerték a nemek egyenjogúságát. de ezt az
után a már meglévő újszövetségi írásokban - éspedig csak jóval 
később - nagyrészt eltűntették, mert egyre jobban felülkereke
dett az apajogú rend és az androcen trizm us. 

A feminista szentírásmagyarázat nem dolgozott ki saját 
módszert. Az egzegézis szokásos módszereit használja, főkén t a 
történetkritikai módszert. De hozzátesz két ku tatási kritéri
umot. 

Az első a feminista kritérium. amely a nők felszabadítási 
mozgalmából ered és a felszabadítási teológia általánosabb vo
nalában halad. Ez a következő gyanúsítási hermeneutikát al
kalmazza: minthogy a történelmet rendszerint a győztesek írják 
meg. csak úgy tudhat juk meg az igazságot. ha nem hagyatko
zunk cgyszerűen a szövege kre , hanem azokban olyan jelzéseket 
keresünk. amelyek bepillantást engednek valami másba. 

A második kritérium szociológiai jellegű. A bibliai kor társa
dalmának ku ta tá sára támaszkodik. a társadalom rétegződésére. 
a nők helyzetére. 

Ami az újszövetségi szövegeket illeti. a kutatás végső célja 
nem az a nőkre vonatkozó felfogás. ami az Újszövetségben meg
jelenik. hanem a nők l. századbeli két eltérő helyzetének re
konstruálása: ezek egyike a zsidó és a görög-római világban 
szokásos helyzet. másika pedig az a gyökeresen új állapot. 
amely Jézus mozgalmában és a szentpáli egyházakban jött lét-
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re, ahol mindenki, férfiak és nők Jézus férfi- és női tanítványai
nak közösségét alkották, akik mind egyenlők voltak. E nézet 
alátámasztására a Gal 3,28 szövegére hivatkoznak. Arra törek
szenek, hogy a mai kor számára ismét felfedezzék azt, ami fe
ledésbe merült: a nő szerepét az ősegyházban. 

A feminista egzegézisnek számos pozitív mellékhatása van. 
Létrejötte óta a nők aktívabban vesznek részt az egzegétikai ku
tatásban. Gyakran a férfiaknál jobban sikerült észrevenniük a 
nők jelenlétét, jelentősségét és szerepét a Szentírásban, a ke
reszténység kezdeti történetében és az Egyházban. Annak a mo
dern kulturális látókörnek alapján, amely nagyobb figyelmet 
szentel a nő méltóságának és szerepének mind a társada
lomban, mind az Egyházban, új kérdéseket teszünk fel a bibliai 
szövegnek. Ezek új felfedezésekre adnak alkalmat. A női érzé
kenység talál és kijavít olyan elterjedt értelmezéseket, amelyek 
célzatosak és arra irányulnak, hogy igazolják a férfiak uralmát 
a nők felett. 

Ami az Ószövetséget illeti, különféle tanulmányok fáradoz
tak azon, hogy a benne található istenképet jobban megértsük. 
A Biblia Istene nem valamilyen patriarkális gondolkodásmód 
vetülete. Isten Atya, de egyú ttal a gyengédség és az anyai szere
tet Istene is. 

Attól függően, hogy a feminista egzegézis mennyire kötelezi 
el magát valamilyen programnak, ki van téve annak a kísértés
nek, hogy a Szentírás szövegeit célzatosan s így vitathatóan ma
gyarázza. Ekkor, hogy tételeit igazolja, jobb érvek hiányában 
gyakran kénytelen alkalmazni a hallgatáson alapuló bizonyítást 
(argumentum e silenti0). Ez, amint tudjuk. általában megen
gedhetetlen; arra semmiképpen nem alkalmas, hogy biztos kö
vetkeztetések alapjául szolgáljon. Másrészt az a próbálkozás, 
hogy a szövegekben felfedezett halvány jelzések segítségével re
konstruáljunk egy történelmi helyzetet , amelyet maguk a szöve
gek szükségképpen elfedtek volna, valójában már nem egze
gétikai feladat. Hiszen ez magának a sugalmazott szövegek tar
talmának eIu tasításához vezet, hogy helyette egy másikat, egy 
mesterséges feltételezést állítson előtérbe . 
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A feminista egzegézis felveti a hatalom kérdését az Egyház
ban . Amint tudjuk, ebben az ügyben eltérő véleményekkel talál
kozunk és viták folynak. E témakörben a feminista egzegézis 
csak akkor segíthet az Egyháznak, ha nem esik áldozatául 
ugyanannak a hibának, amely ellen harcba indult. A maga ré
széről sem szabad szeme elől tévesztenie az evangélium tanítá
sát a hatalomról mint szolgálatról, azt a tanítást, amit Jézus 
összes tanítványaihoz intézett, férfiakhoz és nőkhöz egyaránt. 

A fenti bekezdés szövegéről a bizottság szavazással döntött. 19 résztvevőből 11-
ell helyeselték, 4-en ellenezték aszöveget, 4 személy tartózkodott a szavazástól. 
A szöveg ellenzői kérték, hogy a szavaZlfs eredményét publikálják a szövegbeli. 
Ezt a bizottság magára vál/aná. 

Helyesb(fés. Az előzőleg közölt részlet egyik II}ondata (JF 15, 4.0. 2. bekezdés 
utolsó mondata) helyes szövege a következő: 19;IJ alakul ki az az e9;IJélli értelme
zési mód, amely képtelen felismerni, hOgJJ az EgJJMi a Biblián alapszik: életét és ill
spirációit abbóf meriti . 

..... A feminista teológia említett törekvései mind az istenkérdésben fut
nak össze és érik el csúcspontjukat. [ .. ,l Ha az istenképben csak az egyik 
nem vonásai tükröződnek , akkor szükségképpen ennek a nemnek a tag
jai, a férfiak lesznek azok, akik a legközelebb állnak Istenhez, és a legjob
ban megértik lsten akaratát. Ezért a nő csak a férfin keresztül - aki 
közvetkenül imago Dei [Isten képmásal -, férjén mint »fején« keresztül 
tud kapcsolatba lépni Istennel. Szent Ágoston egész részletesen kifejti ezt 
a gondolatot a Szentháromságról írt könyvében (De Trinitate, XII , 7; 10). Az 
ószövetségi zsidó törvény mindenütt ezt a hierarchikus rendet tükrözi 
vissza: először lsten, aztán a férfi , végül a nő . De ez a rend lényeges teo
lógiai elv szerepét tölti be az Újszövetségben is. Szent Pál Gal 3,28 elle
nére megerősíti a patriarchális, hierarchikus rendet: »Tudnotok kell , hogy 
a férfú feje Krisztus, a nő feje a férfi , Krisztusnak feje pedig az lsten ... A 
férfi ne fedje be fejét, mert ő lsten képmása és dicsősége ; az asszony 
azonban a férfi dicsősége « (1 Kor 11,3.7). Ez a felfogás tagadja, hogy a 
nő lsten képmása, és hogy közvetlen kapcsolatba tud lépni vele. 

Ezért a feminista teológia ragaszkodik a Ter 1,27 és a Gal 3,28 új 
exegéziséhez; a bibliai istenképben női, anyai vonásokat keres, hogy fe
lülemelkedjék a férfijellegű istenképen; előnyben részesíti az olyan képe
ket, amelyek túllépnek a női-férfi vonások alkalmazásán ..... 

H.Pissarek-Hudelist, A feminista teológia, in : Mérleg 88/2, 142-143.0. 
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Kovács Gábor 

REINKARNÁCIÓ-HIT 
ÉS A BIBLIAI EMBERKÉP 

Reinkarnáció? 

A reinkarnáció indiai eredetű tanítása különböző változa
tokban azt az alapgondolatot ismétli, hogy az emberi lélek, mi
után a halálban elvált a testtől, nem semmisül meg, de nem is 
lép be okvetlenül egy végleges állapotba, hanem új testben újra
születik, reinkarnálódik. Az Amerikai Egyesült Államokban, de 
újabban Európában is növekvő tendenciát mutat a reinkarnáci
óban hívők száma. Újra és újra találkozunk azzal az állitással 
is, hogy az újratestesülés gondolata egyáltalán nem idegen a 
kereszténységtől, sőt a Bibliában is megtalálható. 

Ez az állítás a bibliai antropológia teljes figyelmen kivül ha
gyását jelenti; ha nem tudatos félrevezetés, akkor nagyfokú tá
jékozatlanságot takar . A reinkarnációs elmélet a lélek és a test 
lC12a egységét tételezifel. Szerinte a test nem részese az emberi 
önazonosságnak, hanem ugyanúgy levethetjük, mint egy ruhát, 
és helyette újat vehetünk magunkra. A Biblia emberképe C12on
ban gyökeresen más. Az Úristen megalkotta az embert a föld 
porából, és orrába lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élő
lénnyé (Ter 2,7). E szemlélet szerint az emberi lény szerves egy
ség, amely egyaránt magában foglalja a föld porát (fizikai-biO
lógiai szint) és Isten leheletét (szellemi-transcendens szint). A fi
zikai-biológiai szinten az embert nehéz megkülönböztetni az ál
latviIágtól; a Prédikátor megvallja teljes tudatlanságát: Az em
ber fiainak sorsa és az állatok sorsa egy és ugyanaz a sors ... Ki 
tudja, vajon az emberek fiainak éltető lehelete fölfelé száll-e, és 
vajon az állatok éltető lehelete lefelé, a földbe száll-e? (Préd 
3,19.21) Ugyanakkor ez az életre kelt marék por, a földet bené
pesítő élővilágnak ez a tagja a szellemi-transcendens szinten 
magával a határtalan Istennel áll kommunikációban: Én vagyok 
az Ur, a te Istened (Kiv 20,2); Mielőtt megalkottalak anyád mé
hében, már ismertelek (Jer 1,5); Neveden szólítalak: az enyém 
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vagy (Iz 43,1); Védelmezem, mert 
ismeri nevem. Ha hozzám fordul 
meghallgatom (Zsolt 91,15). Jézus 
minden elvont gondolatmenet 
mellőzésével az élő Istennel való 
kapcsolatból vezeti le a halál utá
ni életet: Isten nem a halottak Is
tene, hanem az élőké (Mt 22,32). 

Az emberi élőlény (héberül ne
jes, görögül pszükhé) tehát egyfe
lől halandó, másfelől halhatatlan. 
A Biblia a nejes-pszükhé szót, 
amelyet leggyakrabban léleknek 
adunk vissza, különböző jelentés
árnyalatokban használja. Néha 
azt jelöli vele, ami az emberben ki 
van szolgáltatva a pusztulásnak: 
az ember lélegző mivoltát, bioló
giai szintjét; ilyenkor azt olvas
suk, hogy a nejes meghal: Haljon 
meg az én lelkem a filiszteusokkal együtt! (Bír 16,30; v.ö. Szám 
23,10; Ez 13,19). [Az ilyen helyekre szeretnek hivatkozni Jeho
va tanúi). Máshol a Biblia szembeállítja a nejes-pszükhét a 
pusztulásra ítélt test sorsával: Ne féljetek azoktól, akik a testet 
megölik, a lelket azonban nem tudják megölni (Mt 16,25). A ne-
jes-pszükhé ilyenformán az em ber! egzisztencia paradox kettős
ségének, egyidejú földfelettiségének kifejezésévé válik; egyszerre 
mond immanenciát és transzcendenciát, halandóságot és hal
hatatlanságot. A kettő szintézisét ajöltámadás fogalmában ta
láljuk meg. Az Egyház hittételként vallja a lélek halhatat
lanságát (DS 1440), de hitünk tengelyében a holtakjöltámadá
sa áll: Elérkezik az óra, amikor a sírokban mindnyájan meghall
ják az Isten Fia szavát, és előjönnek. Akikjót tettek, azért, hogy 
jeltámadjanak az életre, akik gonoszat tettek. azért, hogy jeltá-
madjanak a kárhozatra (Jn 5,29). 

Ez azt jelenti, hogy a szerves egység, amit embernek hí
vunk, a maga egészében learatja az egyedül jó (Mk 10,18) Isten-
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hez való kapcsolatának gyümölcseit. Ez a beteljesedés vissza
vonhatatlan. végleges. Gyertek. Atyám áldottai. vegyétek birtok
ba a világ kezdetétől nektek készített országot... Távozzatok 
színem elől. ti átkozottak. az örök tűzre ... Ezek örök büntetésre 
mennek. az igazak meg örök életre (Mt 25.34.41.46). Az ember 
már halálával belép a boldogság vagy boldogtalanság végleges
ségébe: A koldus meghalt. és az angyalok Ábrahám kebelére vit
ték. Meghalt a gazdag ember is. és eltemették ... A pokolban 
kínjai köztfeltekintett ... Köztünk és köztetek nagy szakadék tá
tong. hogy akik innét át akarnának menni hozzátok, ne tudJa
nak. se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki (Lk 16.22-23.26). 

E véglegességben osztozik az ember fizikai-biológiai szint je 
is. amely olyan változáson megy keresztül a föltámadásban. 
mint a mag. amikor növény lesz belőle: Amit elvetsz. nem hajt 
csírát. hacsak el nem rothad. Amit elvetsz. még nem növény. az 
csak azután fejlődik, hanem puszta mag, például búzaszem 
vagy más egyéb. Isten testet ad neki tetszése szerint. minden 
magnak neki megfelelő testet (1 Kor 15.36-38). 

Az Újszövetség nyelvezete új lehetőséget talál az ember 
transzcendens, Istennel dialógusban álló dimenziójának kifeje
zésére a görög pneuma szóban, amelyet többnyire szintén lélek
nek fordítunk, vagy ha a pszükhétől meg akarjuk különböz
tetni, szellemnek. [Egyes szabadegyházaknak az a kísérlete, 
hogy mindig szellemnek adják vissza a pneuma szót. gyökérte
len a magyar nyelvben. és további fogalomzavarhoz vezet. J A 
pneuma az embert kimondottan a maga Istenre nyitottságában. 
a természetfölötti életre való alkalmasságában fejezi ki . Nem 
érthetünk egyet azokkal, akik a pneumát és a pszükhét az em
ber két külön metafizikai alkotórészének tekintik; az emberi lé
lek ilyen feladarabolását az Egyház már 870-ben elvetette (DS 
657), és most a Katolikus Egyház Katekizmusában újból elveti 
(367. sz.). A Szentírás nem elvont metafizikai összetevőkben 
gondolkodik, hanem élő dinamizmusokban. A pneuma az embe
ri lény fölfelé mutató dinamizmusa. nyitottsága a Határtalanra. 
Ennek a fogalomnak segítségével sikerül Szent Pálnak leírnia az 
ember biológiai szintjének részesedését a beteljesülés végleges-
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ségében: Érzéki testet (szóma pszükhikon) vetnek el - szel
lemi test (szóma pneumatikon) támadföl (l Kor 15,44). 

A szóma pneumatikon az ember fizikai-biológiai valóságá
nak a természetfólötti isteni érintés szintjére emelkedése, integ
rálódása abba a Szentlélektól létesített megújulásba, ami a 
megszentelő kegyelem, majd Isten színről-színre látása formájá
ban először az emberi lény világfólötti-szellemi szintjén jelentke
zett. A test is belép az üdvösségbe; ugyanígy az egzisztenciális 
csőd beteljesedésébe, a kárhozatba is. A teljes ember üdvözül és 
a teljes ember kárhozik el. 

Ratzinger alapos fejtegetései kimutatják, hogy a testtől meg
különböztetett halhatatlan lélek fogalma , úgy ahogy azt a kö
zépkori teológia kidolgozta, korántsem a platóni testbe bör
tönzött lélek pogány fogalmának átvétele, hanem sajátosan ke
resztény képződmény, amely nélkül lehetetlen kifejezni az evan
géliumnak az örök életre vonatkozó igazságait. l A keresztény 
értelemben vett lélek, miközben különbözik a testtől, utal arra, 
és vele alkot egy szubsztanciát, mint annak formája . A görög fi
lozófiából merített nyelvezeten keresztül bibliai igazságok szó
lalnak meg és öltenek szisztematikus formát. A platóni 
értelemben vett lélek vándorolhat, de a keresztény lélek komp
lementaritásban, szerves kö!csönösségben áll a testtel. A ke
resztény értelemben vett lelket másik testbe helyezni kép
telenség. Népszerű szinten ezt így lehet szemléltetni: Még a ci
pőjét se tudom viselni egy másik embernek - hogyan tudnám a 
testét? A test attól ez a test, hogy ennek az embernek a lelke 
nyomja rá személyazonosságának bélyegét. Egy embernek csak 
egy teste lehet. 

A halállal eldől az ember örök sorsa. Az ember számára az a 
rendelkezés, hogy egyszer haljon meg és u tána ítéletben legyen 
része (Zsid 9,27) . Nincs haladék, újrakezdés egy másik életben! 
A reinkarnáció hívei azzal érvelnek, hogy ez igazságtalanság 
volna, mert nem egyforma esélyekkel indultunk az életnek. A 
Biblia válasza: az ítélet mindenkit saját körülményei szerint 
mér meg. Aki sokat kapott, attól sokat követelnek (Lk 12,48) . 

1 Ratzinger. Eschatolologte (Pustet. Regensburg. 1978. 119·135.0.). 
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Célunk nem az, hogy saját erőnk
ből megszabadulva vágyainktól egy 
vágytalan Nirvánába jussunk, ha
nem Isten szabadon felajánlott 
szeretetének szabad elfogadása. Az 
emberi egzisztencia a lélekvándor
lás hitében egy személytelen tör
vény kérlelhetetlen mechanizmusa 
szerint bontakozik ki, a keresztény 
hit szerint a szeretet dialógusában. 
Nehéz elgondolni nagyobb különb
séget! Az ember örök sorsának ke
resztény értelmezését semmi sem 
szemlélteti olyan jól, mint a megté
rő gonosztevő sorsa a kereszten: 
Ma velem leszel a paradicsom ban 
(Lk 23,43). Nem a személytelen 
karma üdvözít, hanem a Szemé
lyes Irgalom elfogadása. 

Reinkarnáció? 

Halál utáni tisztulást a kereszténység is ismer; egyesek üd
vözülnek, de csak mintegy tűz által (1 Kor 3,15) . A tisztítótűz 
azonban nem újrakezdés, nem visszatérés egy másik testbe, ha
nem a lélek alkalmassá válása Isten színről-színre látására. A 
tisztítótűzben szenvedők már biztosan üdvözülnek. 

Az az újjászületés, amelyről Jézus beszél Nikodémusnak (Jn 
3,3-8), az összefüggés szerint nem testi, hanem lelki (8 .v.); nem 
újratestesülésről van szó, hanem a keresztség kegyelméről. 

Ugyanúgy nem lehet a lélekvándorlás érvének tekinteni, hogy 
Jézus azt mondja Keresztelő Szent Jánosról: Ha tudni akarjá
tok, ő Illés, akinek el kell jönnie (Mt 11,14). Jézus itt egy olyan 
próféciára utal, amely sokat foglalkoztatta a kortárs zsidóságot, 
s amelynek a lapján a Messiás érkezése előtt Illés visszatérését 
várták: Nézzétek, elküldöm nektek Illés projétát, mielőtt eIérkez
nék az én nagy ésjélelmetes napom. Ö újrajiaikjeléjordítja az 
apák szívét és apáikjelé afiak szívét, nehogy elmenjek és átok
kal sújtsam ajöldet (Mal 3.23-24) . 
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Jézus kij elen tése mítosztalanítja az Illés személyéhez fűződő 
várakozást, akiről 2 Kir 2, II alapján úgy képzelték, hogy élő 
testben ragadtatott az égbe. Jézus típus ként láttatja Illés prófé
ta alakját: Keresztelő Szent János személyében beteljesedett az 
előkép, ezért küszöbön áll a végső, messiási idő. De amikor Illés 
próféta megjelenik Jézus mellett (Mt 17,3; Mk 9,4k; Lk 9,30), 
egyik evangélista sem nevezi őt Jánosnak. A személyek ilyen 
összekeverése tökéletesen idegen a bibliai gondolkodástól. Csak 
a babonás Heródes Antipász fejében fordul meg, amikor híreket 
kap Jézusról: János támadt fel, akit lefejeztettem (Mk 6,16). De 
ez sem reinkarnációs gondolat, hiszen Jézus nem János halála 
után született, hogy az ő újratestesülésének lehetne gondolni. 

A reinkarnáció hívei elméletük megdönthetetlen bizo
nyítékának hirdetik a regressziós hipnózis t, melynek során állí
tólag felszínre hozhatók a kísérleti alany előző életének 
(életeinekI emlékei. Semmiképpen sem látható be azonban, ho
gyan lehetne igazolni azt, hogy egy tudatküszöb alól felbukkanó 
emlék valóban egy másik életből származik. Nem egyszer sike
rült is kimutatni, hogy az ilyen élményanyag a saját gyermek
kor elfelejtett emlékei közé tartozott. Azt sem szabad figyelmen 
kívül hagyni, hogy a fantázia boszorkánykonyhájában - mint 
azt álmaink világa sokszorosan bizonyítja - személyes életfosz
lányaink is képesek a legmeglepőbb alakot ölteni. És ha mégis 
a kísérleti alany saját életétől különböző élet emlékei jelennének 
meg a regressziós hipnózisban - nos, akkor mi bizonyítaná, 
hogy ezek csakugyan saját korábbi életének emlékei, és nem az 
ősök világából örökölt emlékek, a Jung-féle kollektív-tudattalan 
értelmében? Természetesen ez is kérdéses hipotézis; de a ke
reszténységtől nem idegen a gondolat, hogy életünk bizonyos 
elemei az ősöktől származnak (legszemléletesebben bizonyítja 
ezt az áteredő bűn tana). Mi jogosítja fel a regressziós hipnózis 
végzőjét, hogy a kísérleti alany fólbukkanó emlék- vagy fan tá
ziaanyagát annak saját előző életéből származónak minősítse? 
Maga a kísérlet semmiképpen; a probléma interpretációs jellegű . 

Amennyiben a kísérletet végző hisz vagy hinni vágyik a reinkar
nációban, bizonyítottnak fogja tekinteni azt, aminek bizo
nyítására ez a módszer elvileg alkalmatlan . 
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Sőt, tovább is mehetünk: mi garantálja, hogy a kísérletet 
végző (akár saját tudatos szándékán kívül is) nem szuggerálja a 
kísérleti alanynak a reinkarnációs anyag szállítását? A hipnózis 
állapota közismerten megnyitja az alanyt a szuggesztiónak. Mi 
garantálja, hogy a kísérleti alany - hogy a kísérletező kimon
dott, vagy ki nem mondott várakozásának megfeleljen - nem 
produkálja jóhiszeműen a várt anyago t? Mundus vult decipi (a 
világ azt akarja, hogy becsapják). Spiritizmussal kísérletező -
becsületes és nagy ellenőrző apparátussal dolgozó - úriembe
rekről tudjuk, hogy a csaló médium a legotrombább trükkökkel 
tudta az orruknál fogva vezetni őket. A kísérletezők bölcsek le
hetnek, de van bölcsesség, amely nem felülről származik, ha
nem földi, érzéki, sátáni (Jak 3,15). Kj garantálja, hogy a 
fölöttébb szuggesztibilissá [befolyásolhatóvá] vált kísérleti alany 
képeibc nem avatkozik be a Hazugság Atyja, aki szereti a vilá
gosság angyalának tettetni magát? Amikor a regressziós hipnó
zis egy személy fogantatása előtti [saját] időbe lép, eleve 
feltételezi, hogy (a keresztény hittel szöges ellentétben) volt ilyen 
idő, és ezzel végérvényesen átlép a tudomány területéről az ok
kultizmus területére. Az okkult törekvésekkel szemben a Biblia 
a leghatározottabban elítélő álláspontot foglal el (MTörv 18,9-
14), és ez az Újszövetségben is teljes érvényben van (Csel 
19,19). Figyeljük csak meg Pál apostol viselkedését a filippi jós
leánnyal szemben (Csel 16,16-19). Ez nem mond semmi rosszat 
vagy bűnöset; Pál a jelenség okkult jellegét utasítja vissza. Ha
sonló okokból veszélyes és megengedhetetlen manipulációnak 
tartom a regressziós hipnózis végzését is. 

A reinkarnáció a bibliai hittel és a józan antropológiával 
összeférhetetlen, kísérleti bizonyitékokkal elvileg nem igazolha
tó állítás. Ami az állítólagos tényeke t illeti: mundus vult decipi, 
és czt nemcsak a sátán tudja, hanem az újságírók is. Valaki 
olyan hírről számolt be, hogy egy újszülött (természetesen előző 
életéből származó) aranyfoggal jött a világra ... Ha ez így történt 
volna , érdekes esete volna pl. a fogkoronavándorlásnak (azt 
nem látom be, hogy a lélekvándorlásnak miért). De nem kívá
nom ellenőrizni a hír valódiságát. Látatlanban is meg tudok kü
lönböztetni egy újratestesült lelket egy újszülött kacsától. 
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Rajkai István 

LÉLEKVÁNDORLÁS HITE 
A SZENTÍRÁSBAN? 

Gyakran tapasztalom hívő katolikus értelmiségiek körében, mennyire 
nyitottak és fogékonyak a reinkarnációs elképzelések iránt. Az utóbbi 
időkben e témában Magyarországon megjelent számos könyvet olvasva 
lehetségesnek tartják, hogy azon emberek számára, akik az lsten által el
gondolt tökéletességet nem érik el , a tisztítótűz itt a földön, sorozatos újjá
születéseken keresztül valósul meg. A reinkarnációs elképzelések szó
szólói gyakran hivatkoznak a Szentírás egyes helyeire annak igazolása
ként, hogy tanításuk nem idegen a kereszténységtől , hiszen annak nyo
mai megtalálhatóak a Bibliában. 

Legtöbbször Keresztelő Szent János személyére hivatkoznak, akiben -
szerintük - maga Jézus is Illés próféta lelkének újbóli megtestesülését lát
ta, hiszen ezt mondta róla: S !Ja tudni akarjátok, ő Illés, akinek el kell jön
nie (Mt 11 , 14k) , a színeváltozás alkalmával pedig : Illés már eljött, de nem 
ismerték fel.. Ekkor a tanítványok megértettél(, !Jogy Keresztelő JánosrÓl 
beszéh nekik (Mt 17,10-13). Illés próféta a 2 Kir 2,1 - 18 tanúsága szerint 
nem halt meg, hanem tüzes szekéren elragadtatott a mennybe. Nincs 
okunk feltételezni, hogy az elbeszélést hagyományozói, leírói vagy akár 
maga Jézus ne szószerint értették volna. Márpedig ha Illés nem halt· meg, 
nem történhetett meg lelkének testétől való elválása sem, ami elengedhe
tetlen feltétele lenne annak, hogy egy másik testben újra megszülessen. 
Jézus szavai tehát nem Illés reinkarnációját erősítik meg. - Ha Máté 
evangélista a színeváltozás hegyén történteket valóban a lélekvándorlás 
fogalmai szerint gondolta el , akkor nem Illésnek kellene megjelennie Mó
zes és a megdicsőült Jézus mellett, hanem Keresztelő Jánosnak, ha ő 
lenne Illés lelkének legutóbbi reinkarnálódása. A lélek visszavándorlása 
egy 850 éwel korábban levetett testbe még a reinkarnáció hite szerint is 
elképzelhetetlen. 

Hogyan értsük ezek után Jézus szavait? A zsidóságban régóta él an
nak hite, hogy a végső időkben , a Messiás eljövetelekor Illés próféta lsten 
mellől visszajön a földre (Mal 3,23k, Sir 48,1- 12). Ezért hagynak üresen 
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ma is egy széket az asztal körül, vagy a zsinagógában a legnaQyobb ün
nepeken. A kereszténység viszont úgy értelmezi az ószövetségi Igéret be
teljesedését, hogy Illés előképe Jánosnak, vagyis a Keresztelő Illés 
prófétához hasonlóan nagy próféta, aki tanúságot tesz Jézusról, a Messi
ásról. 

A másik fontos bibliai hely a vakon született meggyógyításéilak elbe
szélése (Jn 9,1--41). Ebből sokan azt olvassák ki, hogya reinkarnációt 
legalább a tanítványok ismerték, ezért kérdezték meg Jézust: Mester, ki 
vétkezett, ez vagy a szüleI; hogy vakon született? (9, 1 k) . - Rabbinikus el
képzelés szerint az ember minden betegségét a bűn büntetéseként kapja 
Istentől. A szülői vétek miatti szenvedést maga a Biblia is ismeri (Kiv 
20,5) . KéSŐbbi rabbinikus fontolgatások szerint a gyermek már anyja mé
hében is vétkezhet, sőt , életében később elkövetendő bűne miatt lsten jÓ
előre , még születése előtt megbüntetheti 01ö. Strack- Billerbeck, Kom 
mentar zum N.T. aus Talmud und Midrasch, München, 1923, 1/527-
529.0.) A tanítványok kérdése mögött ez az okoskodás húzódhat meg, de 
nem lehetetlen egy korábbi élet feltételezése sem , hiszen alexandriai Filó 
(Kr.u. 25-50) műveiből tudjuk, hogy egyes zsidó gondolkodók a helleniz
mus hatására komolyan foglalkoztak a reinkarnáció lehetőségével. Azt ma 
már nem lehet tudni, hogy az ilyen elméletek mennyire voltak közismertek 
Jézus korában ; a döntő azonban Jézus válasza, amely a feltételezés leg
határozottabb visszautasítását tartalmazza:: Sem ez nem vétkezett, sem 
a szüleI; hanem az lsten tetteinek kell rajta nyilvánvalóvá válniuk (9,3k) . 

Egy további hivatkozási hely a Jakab levél egyik kifejezése: A nyelv az 
a tagunk, amely egész testünket beszennyezi, és egész életkörünket 
(trokhosz tész geneszeószj lángba borítja(3,6b) . A kifejezés, amely szó 
szerint ezt jelenti: keletkezések ill. születések körforgása, valóban hasonlít 
azokra a fogalmakra, amelyeket az indiai nyelvben gyakran használtak a 
reinkarnáció jelölésére. (A görög orfikus tanítás körében is ismert kifeje
zés volt, és az egymást követő újjászületések körforgását értették alatta.) 
A Jakab levél megírásának idejére azonban a kérdéses görög kifejezés 
eredeti jelentése megváltozott. Köznyelvi szólás lett belőle , amely kifejez
te az élet változékonyságát: az embernek hol jobban, hol rosszabbul ala
kul a sorsa. A rabbinikus irodalom is ebben az értelemben használja a 2. 
sz. közepén 01ö. Mussner, Der Jakobusbrief, HThKzNT, Freiburg 1964, 
XIII ,I,165. o.) Gyakran idézik Jézus és Mkodémus beszélgetését is (Jn 
3,5- 7) . Mint ahogyan az előző tanulmányban is szó esett erről , az újjászü
letés keresztény értelemben itt és most, jelenlegi életünkben történik , ami
kor az ember megtér, és semmi esetre sem a halálunk után. 
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Írásmagyarázat 

A Biblia tanítása ezen a téren teljesen egyértelmű és világos. Számta
lan helyen hangsúlyozza és feltételezi az emberi élet és a halál egyszeri
ségét: Halandók vagyunk, mint a víz, amelyet kIloccsant anak a földre és 
nem tudnak többé összegyújteni (2 Sám 14,14). Amint az ember számára 
az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg, és utána ítéletben legyen ré
sze, úgy Kosztus IS egyszer áldozta fel magát, hogy sokaknak búnét elve
gye (Zsid 9,27k) . Az egyszeri halál az Újszövetség felfogása szerint lsten 
végérvényes szeretetébe visz bennünket: Tudjuk ugyanis, hogy ha földi 
sátrunk összedől, Istentől kapunk lakást· örök otthont a mennyben, amit 
nem emberi kéz épített (2 Kor 5,1). Ezért buzdít olyan sokszor a Szentírás 
a jelen életünknek mint eQYszeri lehetőségnek a jó felhasználására: Bár
csak hallgatnátok ma az O szavára: ne keményítsétek meg a szíveteket .. 
(95 Zsolt 7) . Lelkesítsétek egymást minden nap, amíg a ma tart. .. (Zsid 
3,13b) . Használjátok fel az Időt .. (Ef 5,16; Kol 4,5) . Amíg tehát Időnk van, 
tegyünk jót mindenkivel .. (Gal 6,10). A dúsgazdag és a koldus Lázár pél
dabeszédében sincs lehetősége a pokolra jutott gazdagnak, hogya követ
kező életében jóvá tegye hibáit. 

A reinkarnáció hívei a karma [ _ lélek) szerepét és erőfeszítéseit tartják 
fontosnak ahhoz, hogy az ember elérhesse végső célját. A Szentírás ez
zel szemben az örök életet lsten ajándékaként mutatja be, amelyhez nem 
emberi teljesítményeink által, hanem lsten ingyenes kegyelme révén jut
hatunk. Ezért mondhatja a szőlősgazda : Én az utolsónak is annyit szánok, 
mint neked .. (Mt 20,14) , vagy Jézus a latornak: Bizony mondom neked, 
még ma velem leszel a paradicsomban (Lk 24,43) . 

A reinkarnáció-tan az emberi szenvedés miértjére azzal válaszol , hogy 
a lélek egy előző inkarnáció alkalmával vétkezett, ezért kell szenvednie. A 
Szentírás szerint is a bűn révén került a szenvedés a világba. Azt azon
ban határozottan tagadja, hogy az ember mindig személyes bűnei miatt 
szenvedne (Lk 13,2- 5; Jn 9,3) . Ugyanakkor megmutatja a szenvedés ér
telmét és szerepét a megváltás művében : Kiegészítem testemben azt, 
ami KrIsztus szenvedéséből hiányzik, az ő Testének, az Egyháznak javá
ra (Kol 1,24) . A hittel elfogadott szenvedés megtisztít: Tudjuk azt IS, hogy 
akIk Istent szeretik, azoknak minden ajavukra válik .. . (Róm 8,28) . 

A keresztény álláspont tehát egyértelmű : a reinkarnáció tana ellentét
ben áll a kinyilatkoztatással , a Biblia és az Egyház tanításával. Ha sok ke
resztény mégis szívesen elfogadná ezt az elméletet, bizonyára azért teszi , 
mert a reinkarnáció-tan szerint a sorozatos újjászületések során végül a 
legutolsó bűnös is üdvözülne és nem jutna senki az örök kárhozatra. 
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Vágvölgyi Éva 
Szövegelemző módszer 

Módszer 

Ez a módszer a szöveg belső összefüggéseinek feltárásában és 
ezek segítségéve I a szentíró tanításának jobb megértésében nyújt segít
séget. Az elemzés során egy táblázat megadott egységeinek »hálójába« 
fogjuk az adott szentírási részt és ez a háló fogja ki számunkra a szö
veg lényegét, tanítását, olyan szempontokra is rávilágítva, melyek a 
puszta szövegolvasás során elkerülik a figyelmünket. 

A szövegelemző módszer menete 

A módszerhez nem szükséges különösebb felkészültség, a csoport 
tagjai közül bárki vezetheti a közös munkát. Előre elkészítjük és min
denkinek kézbeadjuk a szükséges táblázatot (a fejlécet ld . a következő 
lap alján). A lépések: 
1. A vezető előre kiválasztja a megfelelő szentírási részt. 

2. Az elemzés megkezdése előtt valaki a csoportból hangosan felolvas
sa a kiválasztott szöveget. 

3. A csoport közösen feldolgozza aszöveget: 
· a. Mondatról mondatra haladva kitöltik a táblázat első négy oszlo

pát. 
· b. A táblázat első négy egységének kitöltése segítséget ad a követ
kező két oszlop kitöltésében. 

4. Ebben a lépésben az egyes egységeken belüli nagyobb összefüggések 
megállap,tása következik: 
· a . Hely: Milyen helyváltoztatások figyelhetők meg a szövegben és 

milyen irányulást mutatnak? 
· b. Idő: Milyen időegységet fog át a szöveg és van-e ennek jelentő

sége a mondanivaló szempontjából? 
c. Személyek: Kik a személyek és hogyan csoportosíthatók egymás
hoz való viszonyuk alapján? 

· d . Működés, cselek "Vés: Milyen cselekedeteket hajtanak végre az 
egyes szerep l ők, ezek milyen részletességgel vannak kifejtve, mit 
mutat ez számu nkra? 

· e. Ismétlések: Az i smétlődő motívumok a szentíró szándékára vilá
gítanak rá, mi az, amit hangsúlyozni akar? 
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Módszer 

. f. Feszültségek, ellentétek: A különböző irányulások közötti feszült
ségek, az egyes szereplők és csoportok közötti feszültségek megfi
gyelése a vázlat alapján. Az egyes cselekedetek vagy történések 
közti ellentéttel a szentíró milyen tanítást akar kiemelni számunk
ra? 

5. A szöveg részleteiben való elmélyiUés, a részletek közt mutatkozó 
összefüggések megismerése után a szövege t tartalmi szempont sze
rint osztják fel kisebb egysé~ekre a résztvevők. Kérjük, hogy adja
nak is címet nekik, melyek jol kifejezik az adott rész lényegét. Ezt a 
munkát párban vagy kiscsoportban ajánlatos végezni. 

6. Az eredmények összesítése után újra közösen, a vezető irányításá
val megkeresik a nagyobb tartalmi egységeket, melyből kiderül a 
szöveg felépítése . 

7. A vezető röviden összefoglalja az elemzés eredményeit, az adott 
szentírási részben közösen felismert tanítás lényegét. 

8. Rövid elcsendesiiLésben a vezető az elemzés során megismert taní
tást a mai életre, magunkra vonatkoztatva néhány kéráést tesz fel a 
résztvevőknek, melyekre mindenki önmagának válaszol. 

Gyakorlati tanácsok 1. A szöveg kiválasztása. A szövegelemző mód
szer szinte minden szentírási rész feldolgozására alkalmazható. 

2. Felkészülés. A vezető előre dolgozza fel a kiválasztott szöveget az 
szövegelemző módszerrel, ennek alapján tudja majd: 

a. esetleg kiegészíteni a közösen végzett munka eredményeit, 
b. összefoglalni a tanítás lényegét, 
c. előre elkészíteni az elcsöndesülésben felteendő kérdéseket. ' 

Nem hátrány, ha bizonyos szavaknak - például rokonértelmű sza-
vak előfordulásakor, ahol a fordító stilisztikai okokból szinonimákat 
használ - utána tud keresni az eredeti szövegben vagy a konkordanci
ában. Az egzegézishez hasznos segítséget jelenthet valamelyik szent
íráskommen tár. 

SZERKEZETI ELEMZÉS 

Hely Idéi Személyek Mlikiidés és lsmétlések Feszültség 
cselekvés és ellen tét 
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Bibliaiskola 

trő Ige 
BIBLIAISKOLA 
Szent Jeromos Bibliatársulat 

A MÁRK EVANGÉLIUM RÉSZEKRE BONTÁSA 

AI Alapgondolat 

6. óra 

Mostani vizsgálódásunk folyamán arra a kérdésre keresünk választ, hogy 
hogyan is teremtette meg Márk az Evangélium mufaj át. Az evangélista a ren
delkezésére álló szóbeli és írásbeli hagyománygyujteményt viszonylag változ
tatás nélkül fíízte össze, mint ahogy ezt már az előzőkben nyomon követtük 
(5 . óra, ld. JF 15.sz.). Ezért az így született írásmű szövegét tekintve nem egy
séges. Márk zsenialitása nem annyira az írásban, inkább a szerkesztésben mu
tatkozik meg. Alkotása a szövegek egyenetlensége ellenére egységes mu. Az 
evangélista ezzel egy új mufajt teremtett: Jézus Krisztus örömhírét a világ 
számára, az Evangéliumot. 

Közös munkánk során kettős feladattal kell megbírkóznunk: 
1. A Márk evangéliumban egybe dolgozott hagyományok áttekintése. 
2. A Márk evangélium szerkezete. 

BI Szentírási szöveg: Márk evangéliuma 

CI Bevezetés 

1. A Márk evangéliumban egybe dolgozott hagyományok áttekintése 

Márk evangéliumának a leghosszabb, összefüggő része a ·SzenvedéslÖrté
net, amely önálló egységet képez az evanagéliumon belü!. Az írásmunek kö
rülbelül egynegyedét teszi ki. A terjedelem már önmagában is jelzés 
számunkra a Szenvedéstörténet fontosságát illetően. Az evangélium megírása 
előtti időszakból írásban ránk maradt hitvallás formulák mutatják, hogy mi
lyen központi szerepe volt Jézus halálának és feltámadásának a születőben lé
vő Egyház hitében és életében. A Szenvedéstörténet az, amely választ ad arra 
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6. óra Bibliaiskola 

az alapvető fontosságú kérdésre, hogy »Miért kellett a Messiásnak szenved
nie?«. Tulajdonképpen az egész Márk evangélium is erre a kérdésre adott vá
lasz. Egy német teológus szellemes megfogalmazásában Márk evangéliuma 
nem egyéb, mint egy Szenvedéstörténet hosszú bevezetővel. Mint egy vörös 
fonal húzódik végig az egész Evangéliumon a Jézus szenvedésére való utalá
sok sora. Már a Mk 3,6-ban megjelenik az első határozat Jézus ellen: »Erre a 
farizeusok kimentek és tanakodni kezdtek a Heródes-pártiakkal, hogyan 0-

kozhatnák vesztét.« 

Mint ahogy a mágnes köré a vasreszelék, úgy rendeződnek Márk evangéliu
mában a Jézus nyilvános működéséről szóló szóbeli és írásbeli hagyományok 
a Szenvedéstörténet központi magja köré. 

Az evangélista a Szenvedéstörténethez fűzi hozzá a *Jeruzsálemi vitabe
szédek kis gyüjteményét a farizeusokkal, a Heródes-pártiakkal, a szaddúceu
sokkal és írástudókkal. Ez az egység megvilágítja a kiélesedő konfliktust, és 
előkészíti az utolsó, nagy összeütközést, mely Jézus halálához vezet. 

Szintén a Szenvedéstörténethez kapcsolja Márk a * Végido"'kről szóló beszé
det (Mk 13). Ez a beszéd az őskeresztény közösség számára is hordoz aktuális 
választ, pl. arra a kérdésre, hogy miért késik a parúzia, vagyis az Úr második 
eljövetele, és hangsúlyozza a keresztények éberségének fontosságát. A végi
dőkre vonatkozó, eszkatalógikus teológiai tanítás nem szokatlan, a páli leve
lekben is több helyen előfordul. 

A * Tanító beszédek (katekétikai) gyűjteménye közvetlenül a Szenvedéstör
ténet előtt kapott helyet (Mk 10). Jézus övéit földi működése végén, a szen
vedés előtti napokban részesíti tanításban arról, hogy mit kell vállalnia annak, 
aki őt követi. 

A *Csodák kis blokkjától a Mk 9-ben és Mk lO-ben itt most eltekintünk. 
A következő egység a *Kenyérszaporílás (Mk 6-8). Az Evangélium két 

eseményről számol be, melyek a pogánymisszió felé való nyitás irányába mu
tatnak, és beszámolnak arról, hogy Jézus milyen kapcsolatban volt a zsidók
kal és a pogányokkal. 

A második lépésben az evangélium első részét tanulmányozz uk. 
Márk a két hagyományt, a *Keresztelő Jánosról szóló anyagot és *Jézus 

nyilvános működésének kezdetének leírását nagyon markánsan megkülön
bözteti egymástól (Mk 1) Már itt az elején megnyilvánul Márk egyéni stílusa 
abban, hogy mindjárt kezdetben, ebben az első részben röviden összefoglalást 
ad Jézus kilétéről és szerepéről az üdvtörténetben. Mint egy nyitánnyal vezeti 
be az elkövetkezőket, melyeket evangéliumában majd bővebben ki fog fejte-
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ni. Ez az egység, Jézus nyilvános működésének kezdete a * KafarlUlumi IUlp
pal zárul és a *Gaűleai vilabeszédek követik (Mk 2,15-3,6). 

További hagyományegységek még a *Példabeszédek (Mk 4) és a *Csodák 
gyűjteménye (Mk 4,35 - 5,43). Márk evangéliumában a csodák szerepét a 
gyakoriságuk mutatja, egyedül nála találunk tizenhat csodát. 

A * Szenvedés többszöri megjövendölése is nagyon fontos Márknak. Ez az, 
ami elvezeti az olvasót a Szenvedéstörténethez, és érzékelteti a mindjobban 
elmélyülő drámai ellentétet. Nem sokkal a *szenvedés első megjövendölése 
előtt (Mk 8,31) kezdi Jézus a tanítványok számára kinyilvánítani magát (Mk 
8, 27). Péter vallomása az első valódi tanuságtétel Jézus Messiás-voltáról. Er
re a vallomásra válaszol a szenvedés első megjövendölése, mintegy helyreiga
zítva, korrigálva a hamis messiásképet. A rendkívül kemény visszautasítás 
(»Takarodj előlem, sátán!«) mutatja, hogy milyen nagy a kísértés arra, hogy 
hamis elvárásokat támasszanak a Messiással kapcsolatban (vö.Lk 4,1-13). 

A *szenvedés második megjövendölése is a tanítványok értetlenségével ke
rül ellentétbe (Mk 9,31). 

A *szenvedés harmadik megjövendölése (Mk 10,33) a Szenvedéstörténet 
rövid leírása. Az evangélista mintegy a tanítványoknak szóló tanításhoz fűzi 
hozzá. Itt a legerősebb a tanítványok értetlensége, itt a legnyilvánvalóbb az 
ellentét, hogy Jézus szolgálattal, szenvedéssel, a megaláztatás útján fog hata
lomra jutni és uralkodni. 

Márk a különböző hagyományokat egybefűz te evangéliumában: úgy illesz
tette őket egymáshoz, mint ahogy kövekből házat épít az ember. De hogya 
kövek együtt maradjanak, kötőanyag is kell. Ez a kötőanyag volt az evangé
lista szerkesztő munkája. Ezeket a hagyományegységeket lazán fűzte egymás
hoz, a hagyomány egységeit gyakran csak egy kötőszóval kapcsolta össze, pl. 
és, akkor, ezután, amikor, egyszer, később, máskor, majd, egyik szombaton. 

Azért ezeket a nagyobb hagyományegységeket Márk természetesen nem 
hagyta egészen megmunkálatlanul, mint ahogy azt a Mk 4,lO-12-ben is lát
hattuk. Időközben ugyanis a keresztény közösségek élethelyzete, körülményei 
megváltoztak ahhoz képest, amikor Jézus köztük élt és tanított. Az Evangéli
um írója a közben felmerült problémákra és kérdésekre is választ, útmutatást 
akart adni. Munkáját egyfajta »újraolvasáshoz« hasonlíthat j uk: miközben »01-

vassa" az összegyűjtött hagyományanyagot, saját értelmezésében adja tovább. 
Nem Jézus életrajzát akarta megírni: a sokrétű hagyományanyagot egy idő
rendi és földrajzi keretbe összefogva fejti ki saját mondanivalóját. Márk evan
géliuma »hithirdetés történet formájában és fordítva" (F. Porsch). 
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1. sz. melléklet: a hagyomány egységei (I Márk szerkesztői szövege) 

A Keresztelő 
és Jézus 
1,2-15 

világoskék 

I 
Példabeszédek I 

4,2-10.19-20.26-33 
~ 

sárga 

piros piros 

Szenvedés 

11,1-23 
....... ;.; ...... -.-:-: .... --:: ;-:-;.;.;-: .. ;.:.:.:-::;-; ......... . 

a kafarnaumi 
nap 

1,21-39 

sötétkék 

Galileai 
vitabeszéd 

2,15-36 

narancs 

I 
L-

__ Cs_O_d_á_k_'_--, I Kenyérszaporítás I 
4,35-5,43 6,34-8,9 

zöld lila 

Tanító-katekétikai ~ I gyűjtemény . 

10,2-12.17-27.35-45 1O,33k 

szürke piros 

piros narancs mogyorószín piros 

2. A Márk evangélium szerkezete 

A Márk evangélium szerkezetének, tagolásának nyomonkövetésére számta
lan szempont kínálkozik, mi ezekből hármat emelünk ki. A szöveg tagolása, 
részekre bontása 

al az események helyszíne alapján 
bl a dráma! kifejlet szempontjából 
cl a személyek és csoportok közti kapcsolat alapján 
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a/ Az események helyszíne alapján 
Az evangélium első kilenc fejezetében Jézus főként Galileában tartózkodik: 

először csak Kafarnaumban és környékén, majd egyre tágabb körben mozog. 
Aztán Fülöp Cézáreájából jövet (Mk 8 vége) keresztülvág Galileán (9,30). A 
Mk lO-el kezdődően már útban van Jeruzsálem felé. A Jeruzsálembe vezető 
úton - erről rövid közjáték formájában számol be az Evangélium - Jézus a 
vele tartó tanítványokat tanítja. Majd megérkezünk Jézus életének másik nagy 
színhelyére: Jeruzsálembe. Kimagasló és egyedülálló helyez, Jézus szenvedé
sének és halálának színtere. Az Evangélium befejezésében a tanítványok 
megkapják küldetésüket: menjenek Gallileába, onnan fog útjára indulni a ke
resztény közösség. 

b/ A drámai kifejlet szempontjából 
Ebből a szempontból az Evangélium két világosan elkülönülő részre oszlik. 

Az első részben - Péter vallomásáig Fülöp Cézáreájában - az emberek megta
pasztalhatják Jézus nyilvános működését, tanítását, és tetteit látva feItehetik a 
kérdéseiket: Kicsoda Jézus? Miféle tekintéllyel rendelkezik? 

A Mk 8,27-ben, - a vallomás után, amelyet Péter mond ki a tanítványok ne
vében, - Jézus olyannak mutatkozik, mint aki nem a csodálatos tettek véghez
vitelében, hanem az emberek szolgálatában látja küldetése teljesítését. Ebben 
a második szakaszban a tanítványok értetIensége folyamatosan szemben áll 
Jézussal, aki egyre világosabban felismeri és egyre következetesebben a ma
gáénak tudja a szenvedés útját, egészen a haláláig. Az események sodrában ez 
folyamatosan növeli a drámai feszültséget. 

c/ A személyek és csoportok közöui kapcsolatok vonatkozásásban 
Jézus és tanítványai szinte kezdettől fogva szemben állnak ellenfeleikkel 

(vö. Mk 2,23-27). A kérdező, ámuldozó tömeg eleinte semlegesen áll közöt
tük, de előbb-utóbb döntésre kényszerül. A második részben (a Mk 6-tól kez
dődően) egyre növekszik a szakadék a szenvedés felé vezető úton egyre 
határozottabban kitartó Jézus és az ezt elfogadni képtelen tanítványok között. 
A szembenállásból adódó feszültség a Mk IQ-ben éri el tetőpontját, amikor 
Jézus harmadszor és a legrészletesebben jövendöli meg szenvedésé t és há
romszoros nyomatékkal beszél a szolgálatról. A harmadik részben (Mk 11-
től) Jézus és tanítványai - immár Jeruzsálemben - még egyszer szemben 
találják magukat ellenfeleikkel. Ekkor azonban a tanítványok elmenekülnek, 
és a szembenállás az egyedül ott maradó Jézus hallgatásában és halálában fe-

jeződik ki. 2. sz. melléklet (a kÖv .. oldalon): Tagolás 
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Bibliaiskola 6. óra 

Figyelemre méltó, hogy mindhárom megközelítésben különleges szerepet 
játszik a Péter-vallomás és a szenvedésnek ezzel összefüggő első megjöven
dölése. Ez olyan fordulópont, amely megnyilvánul mind az út, mind a drámai 
kifejlet, mind pedig a kapcsolatok szövevényének vizsgálata során. 

Dl Óravázlat 

Feladat Módszer 

1. Énektanulás: »Ne félj, ne ag- kotta a kézben (eset-
gódj« c. ének leg több szólamban 

is megtaníthatjuk) 

2. Az Alapgondolat alapján röviden 
bevezet jük az óra témáját, majd a 
Márk evangéliumban egybe dolgozott 
hagyományegységeket csoportmun
kában próbáljuk felfedezni. A kiosz
tott papírokon csak a megfelelő 

egységek evangéliumi helyét tűntet

jük fel; a résztvevők próbálják meg
felelő névvel ellátni az adott hagyo
mányegységek »tégláit«. Ezt követi 
az összesítés és az értékelés, melynek 
során a vezető röviden előadja a Be
vezetésben írtakat, majd a résztvevők 
munkája mellé kihelyezi a színes pa
pírokból elkészített »téglákat«, ha
gyományegységeket (1. sz. mel
léklet), és felépíti belőlük az Evangé
liumot. 

N4-es fehér papíro
kon a hagyomá
nyegységek, de csak 
a szentírási hely le
gyen rajtuk feltűntet
ve. Kiscsoportos 
munka. 
Kiértékeléskor a ve
zető rövid magyará
zata, és az előre 
elkészített, különbö
ző színű hagyo
mányegységek a cso
portok munkájához -
alá- vagy 
föléhelyezése, így 
az egyezések és a 
különbségek jobban 
látszanak. 

3. Az Evangélium szerkezetének A táblázat kitöltése 
vizsgálata a Bevezetésben megadott kiscsoportos munká-
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Eszközök, 
időbeosztás 

Énekelj az Úr
nak c. gyűjte
mény, 258. sz. 
10 perc 

Újszövetségi 
szentírás 
Ahánycso
port, annyi so
rozat N4-es 
fehér lap a 
megfelelő 

szentírási he
Iyekkel 
színes, előre 
elkészített la
pok 
ceruza, 
ragasztó 
30 perc cso
portmunka 

20 perc ösz
szegzés 

Új szöve tsé gi 
szentírás 



6. óra 

három szempont alapján. Néhány be
vezető gondolat után a résztvevők 

megkapják a ki töltendő táblázatot, 
mely csak a fejlécet, a fejezetbeosztást 
és az alcímeket tartalmazza (2. sz. mel
léklet). Kiscsoportos munkában meg
beszélik és a megfelelő helyre beírják 
az adott szempont szerinti szövegtago
lódást. A csoportmunka összegzése so
rán a vezető az előre elkészített, meg
felelő méretű táblázatot elhelyezi a 
csoportok által kitöltött táblázatok mel
lé, és a Bevezetésben megadott szem
pontok alapján rövid qlagyarázatot, 
indoklást fűz hozzá. Ha az idő rövidsé
ge vagy más ok miatt nem tudják 
mindhárom táblázatot csoportmunká
ban feldolgozni , akkor a végén, a veze
tő mondja el azt, amire nem jutott idő . 

4. Befejező ének és ima 

ban. Összegzés 
és a vezető által 
előre elkészített 
táblázattal való 
egyeztetés, rö
vid magyarázat. 

BibUaiskola 

táblázatok 
ceruza 

közös ima, ének szöveg mint fent 

,A Szent Jeromos Bibliatársulat budapesti Központjában i( 

"Elő Ige" címmel bibliaiskola múködik hitoktatók és érdeklődők 
részvételével. Az órákat - a nyári szünet kivételével - minden hó
nap első hétfőjén du. 5-7-ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folya
matosan közreadjuk a Jeromos füzetek állandó mellékleteként. 
Jelen füzetünk a hatodik óra anyagát tartalmazza. 

A sorozatot szeretettel ajánljuk füzetünk Olvasóinak figyelmé
be, abban a reményben, hogy sok aktív lelkipásztor és hitoktató 
számára segítséget fog jelenteni. 

Budapest, 1994. július. 
Szeretettel: Gelley Anna, Pantó Eszter, Vágvölgyi Éva 

óravezetők; Tarjányi Béla szakmai vezető 

0- - --" 
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Archeológia 

Gyürki László 

AZ ÖRDÖGTŐL MEGSZÁLLOTT EMBER 
MEGGYÓGYÍTÁSA 

ÉS AZ ARCHEOLÓGIA 

A Genezáreti tó keleti partján - Kurszi vidékén - a munká
sok 1970-ben ú tépítés közben kemény kövekbe ü tköztek, ame
lyek egy kapu alapjai voltak. Ez a kapu egy bazaltkőből épült 
ú tra nyíl t. Természe tesen azonnal értesítették a régészeket, 
akik azu tán szakszerűen fóltárták az egész területet. A feltárás 
r ól szóló beszámoló érdekes fényt vet az evangéliumok egyik 
csoda-elbeszélésére. továbbá megold egy szövegkritikai problé
mát is. 

Kurszi helység a Genezáreti tó keleti síkságán található, 
amelyet Gálaád magaslatának meredek sziklafala határol. Ezt 
ma Golán fensíknak nevezik. A Kurszi név egy kis halászkikötőt 
jelölt a tó partján . amely mindezideig ismeretlen volt a r égészek 
számára. Kora a cseréplelelek alapján a Kr. u. első századra te
hető . Pár méterrel ettől egy r égi épület maradványai is ezt e ne
vet viselik. és ezen romok feltárását szeretnénk most ismertetni. 

Bizánci kolostor és templom Kursziban - A feltárt terüle
tet nagy vonásokban így írhat juk le. A feltárás során nyilvánva
lóvá vált. hogy egy szent h elyről van szó. A terület 90 cm-es 
fallal volt körülvéve (143x123 m területet foglal el) . A szent te 
rületre egye tlen kapun lehetett beju tn i. Ez a kapu a fal nyugati 
oldalán található, a Genezáreti tóra néz és egy őrtorony is véd
te. Az udvar közepén emelt épülethez 5 m széles és 50 m h osz
szú szépen kövezett ú t vezetett. A r égészek azonnal felismerték 
egy bizánci korból való szen tély alapjait, amelyet kolostor vett 
k örül. 

A bizánci kor jól ismert hagyománya szerint először az átri
umba lépünk . amely szabad ég alatti udvar . négy oszlopcsar
nokkai körülvéve. Az átrium alatt egy nagy ciszterna található. 
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amelyben 500 m 3 vizet lehet tárolni. Az átrium mögött egy há
romhajós kis templom volt. A központi hajó 7,65 m széles és 24 
m hosszú. Ez a hajó apszisban végződött, ahol egy püspöki tró
nus nyomai is fólfedezhetők. Az oltár alatt szentek maradványa
it őrző ereklyetartó volt. A hajó padlózatát nagyon szép mozaik 
borította: a kerületnél geometriai rajzok, középen pedig növényi 
motívumok. A képrombolók sajnálatos módon megrongálták 
őket. Az apszis északi sarkán ál egy négyszögletes sekrestye, a 
déli oldalnál pedig egy ugyanekkora terem, amely a keresztelő 
kápolna szerepét töltötte be. Nagyon régi és ritka a felirata: 
phosztisztérion (megvilágosítás). A keresztség értelmére utal, 
amely bemenetel Krisztus világosságába. Az egyik sarokban 
megtalálták a keresztelő medencét is. Felirata szerint 585-ből 
való, Mauritius császár idejéből. A templom déli oldalán lévő kis 
kápolna kriptájában a régészek több mint 30 férfi csontvázát 
találták m eg. Kétségkívül a kolostor szerzeteseit temették ide. 

Végül a hegy meredek lejtőjén, néhány méterre a kolostor
tól, egy kis kápolna maradványai is előkerültek. Két egymás 
mellé helyezett teraszból áll. A keleti 1,80 m-rel magasabban 
van, mint a nyugati. Ez utóbbi négyszög alakú (8,25 m az olda
la) és egy nagy kőblokkot vesz körül, amely 7 m magas. A má
sik terasz kis apszisban végződik, egy természetes barlangból 
lett kialakítva. Padlóján ugyanolyan típusú mozaikokat találtak, 
mint az alul lévő templomban. A falak mellett lévő padok azt bi
zonyítják, hogy egy kis imateremről van szó. 

Cserépleletek, feliratok és az építési stílus alapján 5-6. szá
zadra tehető az épület-együ ttes. A 7. században az egészet le
rombolták , minden valószínűség szerint a perzsák. Ezután a 
helyelhagyatottá. lakatlanná vált egészen napjainkig. 

A kolostor-templomhoz fűződő esemény - Milyen ese
ményre emlékeztet a templom és a kolostor a sziklás lejtő lábá
nál? A régi zarándok iratok Kursziba, vagy Khorsziába helyezik 
a Máté evangéliuma szerint két. Márk és Lukács szerint pedig 
egy ördögtől megszállott ember gyógyítását (Mt 8,28-34; Mk 
5,1-20; Lk 8,26-39). A gonosz lélektől gyötört ember a hegyoldal 
sírbolt jaiban és a hegyekben tanyázott, folyton kiabált és kö-
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vekkel verte magát (Mk 5,5). A go
nosz lelkek kérésére Jézus megen
gedte. hogy egy sertéskondába men
jenek, amely azu tán a hegyoldal ból 
a tóba rohant és a VÍzbe fulladt. 

Szent Márk és Lukács az ese
ményt Geraszába helyezi. Ez a város 
ismert volt Transzjordánia fennsík
ján , több km távolságra a Genezáre
ti tótóI. Szent Máté Gadara városát 
nevezi meg. amely kétségkívül köze
lebb van a tóhoz. min t Gerasza, de 
még mindig elég távol van ahhoz, 
hogy megfeleljen a csodaelbeszélés részletei nek. 

Archeológia 

Origenész 250 körül ezt írta: Gergesza, a gerazénusok fóld
je. régi város. egészen közel a tóhoz. Ennek a vidékén mutatják 
a hegy meredek lejtőjét, ahonnan az ördögtől megszállott ser
téskonda a vizbe rohant. A név eléggé elformátlanodott a Khor
szia névre. Ezen a néven említik a zsidó szövegek is a 3-5. 
században. 

A feltárás alapján így lehet összegezni az eredményeket: 
Origenész leírása megfelel az evangéliumi elbeszélés részletei
nek. Ezenkívül, a bizánci kor zarándokai is a tó partjára helyez
ték ennek a gyógyításnak a helyét és nem a távolabbi 
Geraszába, vagy Gadarába. Most pedig, a romok feltárása után 
megállapíthatjuk. hogy ezek a szent helyek ezt az evangéliumi 
emléket őrzik. A kis kápolna a hegy oldalában a barlang előtt 
kétségtelenül arra a helyre emlékeztet, ahol Jézus találkozott az 
ördögtől megszállott emberrel. A síkságon lévő kolostorban a 
körülzárt területen a zarándokok megpihenhettek és lehetősé
get találtak az imádságra és elmélkedésre. 

Külön említésre méltó, hogy az archeológiai leletek egy szö
vegkritikai problémát is megoldanak: Jézus nem Geraszában, 
sem Gadarában gyógyította meg az ördögtől megszállott embert. 
hanem Gergeszában. amelyet a Khorszia - Kurszi - név rejt ma
gában. 
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SZENTFÖLDI HÍREK 

Tekercs hadművelet A közelmúltban - Amir Drori-nak, az Izraeli 
Régészeti Főhatóság igazgatójának vezetésével - 16 régész-csoport 
kezdett alapos kutatásba, hogy a Júda sivatagjában esetleg még fellel
hető emlékeket, iratokat összegyűjtsék. 

A múlt év őszén egy Jerikó-környéki barlangban 12 papírlap töre
dékét találták meg. Ezek nem vallási tartalmúak, de betekintést nyújta
nak a Kr.u. 2. század-végi zsidó menekültek gazdasági körülményeibe 
(pl. egy adóslevél is van köztük). Ugyanott egy kánaánita harcos 5000 
éves csontvázát ásták ki. Más helyeken különféle tárgyak kerültek elő 
a történelemelőtti időktől az iszlám korszakig terjedő múl tból. Egyik 
helyen egy zsidó imakendő-darabra bukkantak, az előírás szerinti bí
borlila rojtokkal. Kumránban ősi datolyaprést találtak; feltevések sze
rint az ezzel kipréselt szirup az a méz, amelyre a Biblia hivatkozik 
("tejjel-mézzel folyó ország"). Idén januárban Jerikó közelében arany
ékszereket és pénzérméket ásott ki az egyik csoport, köztük egy után
zat ezüst-dínárt. 

A munkában palesztínok is résztvesznek (16 tudós és 200 mun
kás), de az akció mégis vitát keltett. A zsidók szeretnék az összes lele
teket a magukénak tekinteni, a palesztínok viszont ezt úgy tekintik, 
mint annak a vidéknek a kifosztását, amely az autonómia-tárgyalások 
során az ő területük lesz. A kutatás vezetői viszont azt hangoztatják, 
hogy régóta tervezett kutatásról van szó, amely csak pénzhiány miatt 
indult meg ilyen későn (közvetlenül a terület átadása előtt). 

Perzsa tömegmészárlás 1380 éve Jeruzsálemben az Óvárostól 
nem messze, a MamilIa városrészben építkezés földmunkái közben ta
valy egy földalatti üregben csontvázak ezreire bukkantak. Kiderült, 
hogy a perzsák által 614-ben megölt keresztények egy csoportjának tit
kos temetési helyét találták meg. 

A perzsa hódítók az addigi keresztény uralom gyökeres felszámo
lására 30-60000 keresztényt öltek meg, közülük közel 25 ezret a Mamil
Ia negyedben . ~gy TimóteLl~ nevli kere~ztényt köteleztek a holttestek 
eltávolítására. O nagy részüket a siviltagbil szállította, de a feljegyzé-
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sek szerint sikerült több ezret a város mellett a mamillai barlangban el
rejtenie. Ezeket fedezték most fel, amit a csontok közt talált pénzér
mék, továbbá a barlang falába karcolt keresztek és görögnyelvű 
feliratok is igazolnak. 

Az ügy vitát keltett, mert rögtön a felfedezés után az ortodox zsi
dók tartottak igényt a csontokra (hogy saját szertartásuk szerint temes
sék el őket), mondván, hogy biztosan zsidó ősök maradványaiv. A 
régészeti hatóság - meggyőződvén arról, hogy keresztényekről van 
szó - titokban kiemeltette a maradványokat s a görög ortodox egyház
nak akarta átadni. Végül a vallásügyi minisztérium - miután egy éven 
át hiába tárgyalt a két igénylőveI - egy meg nem nevezett semleges he
lyen temette el a csontokat; most úgy látszik, hogy korábbi nyilatkoza
taik ellenére sem a zsidók, sem az ortodox keresztények nem indítanak 
pert a minisztérium ellen . 

Ekron város romjai Az 1948-ban alapított Revadim kibbuc egyik 
lakója már az első években felhívta a figyelmet egy romokat rejtő 
dombra (ún. tell-re). Ezt csak a közelmúltban tárta fel egy amerikai és 
izraeli régészekből álló csoport. Kiderült, hogy a Tel-Mikne névre ke
resztelt romváros a Bibliából is ismert Ekronnal, a Filisztea északi hatá
rán fekvő ősi várossal azonos. A város már a Kr.e. 15. században is 
létezett, és békében élő kánaáni nép lakta. 200 évvel később azonban a 
filiszteusok meghódították. A zsidók sokáig nem tudták elfoglalni, bár 
Júda földje Ekron határáig terjedt (ld . Józs 13,3; 15,11; Bír 1,18); Sámuel 
idejében a filiszteusok Ekronba vitték a zsákmányul ejtett szövetség lá
dáját (1 Sám 8,10). Dávid és Salamon korában a filiszteusok a zsidók 
uralma alá kerültek, majd egy ideig felváltva Egyiptom, Asszíria il\. Jú 
da fennhatósága alá, végül a 8. századtól hosszabb ideiKAsszíria alatt
valói lettek. A nagy kultúrájú gazdag város - amint Amosz próféta 
megjövendölte (Ám 1,8) - Kr.e. 603-ban az Egyiptom és Babilon közti 
háborúban elpusztult. A filiszteusok királyságának Nebukadnezár ve
tett véget: királyukat és a nép nagy részét Babilonba száműzte. A most 
feltárt város erődítményekből, lakónegyedből , előkelők villáiból és 
ipari zónából állt. Különösen jelentős volt a fém-, a textilfestő- és az 
olivaolajipar. A leletek közt olajprések is vannak; a virágzás éveiben az 
Asszír birodalom a mai Izrael területén termelt és Ekronban préselt 
olajból évente mintegy 1000 tonnát exportált. 
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Rövid hírek A Galileai 
tó déli csücskében, a Jordán 
völgyében fekvő Menhaemya 
községi tanácsa elhatározta, 
hogya kedvező természe ti 
adottságok felhasználásával 
parkot létesít, amely az Éden
kert, a Paradicsom rekonst
mkciója lesz. (A Babiloni 
Talmud szerint az Éden ettől 
délre, Bet-Seán közelében te
rült el.) Azt remélik, hogya 
létesítmény t évente közel 
egymillió túrista fogja felke-
resni. Mesterséges szigetet, vad-gyümölcsös erdőt, múzeumot, környe
zetvédelmi központot, üdülőfalut és szállodákat is terveznek. -

Haifa közelében a tengerben egy késői bronzkori hajó roncsait fe
dezték fel. A hajó sok bronztömböt is szállított fegyverek és szer
számok gyártásához. - Az Arava-völgyben (a Holt tengertől kb. 70 
km-rel délre), az Ezekiel könyvében (47,19) szereplő Tamár feltételezett 
helyén, egy oltárt és néhány rituális tárgyat találtak, amelyek az első 
templom idejéből származnak. - Szép mozaikpadlókat fedeztek fel 
Názárettől északra Szeforiszban, amely a rómaiak korában Galilea fő
városa vol t. - A GóZán fennsíkon a legújabb ásatások kereken 50 telepü
lés romjait tárták fel. Keresztény és zsidó jelképek sok helyen együtt 
ford ulnak elő; ez is igazolja, hogy a jeruzsálemi zsidó-keresztény kö
zösség 68-ban a város elpusztítása elől oda menekült, s leszármazotta
ik később is ott éltek. - Megnyitották a látogatók számára az 1980-as 
évek elején Ma'aleh Adumim-ban Ueruzsálemtől keletre a Jerikóba ve
zető út közelében) feltárt és részben helyreállított monostort, amely az 
5. században élt Szent Mártíriusz remetebarZangja helyén épült. Igen 
látványosak a színes mozaikpadlók és a sok használati eszköz. - Jeru
zsálemben a keresztények nemrég kaptak engedélyt egy építkezések 
során most feItárt régi sírban nyugvó vezeklő fiatal (kb . 25 éves) szer
zetes újratemetésére, aki eredetileg a testére csavart kb. 6 kg-os láncok
kal együtt feküdt a sírjában. 

Az izraeli Holyland újság 1994/1-2. sz. alapján összeállította Székely István. 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 

~ Kérdés: Árnyalták-€ tudásunkat az újabban előkerült apokrífek? Hová 
tegyük Hénokot? (Hamvas Bélánál olvastam róla.) Tényleg van ilyen 
könyv, vagy ez már csak emléke egy apokríf, szent és titkos őstudás
nak? 

Válasz: Az apokrífek világa régóta ismert a Biblia kutatói előtt. Szövegei
ket kiadták, le[ordították, értelmezték, magyarázták. A Vanyó László pro
fesszor által szerkesztett Ókeresztény írók fordításai között is sok érdekes 
szövegemléket találhatunk. Az apokrífek fontos, bizonyító erejű írások a ká
noni iratok mellett még akkor is, ha feldolgozásuk során megannyi meseszerű 
részlettel, legalábbis nem ún. történeti adattal találkozunk. Az apokrífek nem 
jelentenek szenzációt. A Makkabeus könyvek pl. a zsidóság és a protestáns 
egyházak számára apokrífek, de nem a katolikus egyház számára. Hénoch 
apokalipszisének magyar fordítását, amely nemrégen újra megjelent, igen ér
dekes előszó vezeti be. Nem hagyományosan katolikus vagy protestáns, vagy 
éppen zsidó bibliamagyarázat. Hamvas Béla csodálatos kultúrfilozófiai böl
csességgel, szinte belső elragadtatással írja műveit, amelyeknek nagy szug
gesztív ereje van - mély reflexiók egy műhöz. Mondhatnánk, szinte egy, a 
homokból előbukkant ókori váza maradványait, darabjait rakja lélekkel egy
gyé. Természetesen ez is hozzátartozik a bibliamagyarázathoz, azt árnyaltab
bá teszi, mégsem helyettesíti azt, vagy teszi éppen fölöslegessé, ha az néha 
talán száraznak is tűnik . Mindkettőnek megvan a maga szerepe és küldetése. 

(Szécsi József világi teológus válasza) 

~ Kérdés: Melyek a fő kérdései a mai katolikus bibliakutatásnak? Milyen 
források állnak rendelkezésre? VárhatÓ-€ fontos új eredmény, vagy 
csak finomító, elmélyítő részletek? 

Válasz: A mai bibliakutatást elsősorban az alábbi kérdések foglalkoztat
ják: 

1. Tisztázni a Bibliában leírt események történeti hitelességét, a rendelke
zésünkre álló források segítségéve I a lehető legpontosabban megismerni azo
kat az eseményeket, amelyek során a kinyilatkoztató Isten kapcsolatot 
teremtett az emberiséggel. Források: a Biblia szövege, archeológiai leletek, 
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Biblián kívüli írott emlékek (pl. feliratok, apokrífok, egyéb írásos leletek Kö
zel-Kelet különböző helyeiről (Egyiptom, Asszíria, Babilónia, Ugarit, Edfu, 
Kumrán, stb.) [történetkritikai módszer] . 

2. Feltárni a Biblia teljes szövegében azt a tanítást Uelentést), amelyet Is
ten sugalmazása nyomán a szent írók a korabeli olvasók számára ki akartak 
fejezni. Ezért tanulmányozni kell a bibliai és rokon nyelveket, a kor kulturá
lis, társadalmi, politikai és vallási viszonyait, a tudomány és filozófia korabeli 
szintjét. Az a tanítás, amit a szent szerzők ki akartak fejezni, csak a fentiek fi
gyelembevételével érthető igazán [segédtudományok]. 

3. Tanulmányozni a tanítás (retorika) korabeli formáit [retorikai elemzés], 
a szóbeli és írásos elbeszélés módjait és szokásait az adott népeknél és a Bib
liában [narratív elemzés], feltámi a bibliai korok emberének ill. a bibliai szö
vegek fogalmi szintjét és rendszerét [szemiotika], végül pedig a szóbeli 
emlékek áthagyományozásának valamint az írott szövegek át- és egybeszer
kesztésének módjai t és szabályai t [hagyomány történet, szerkesztéstörténet ]. 

A fenti célok, módszerek és eszközök ma általánosan jellemzöek mind a 
katolikus, mind a (mérvadó) protestáns bibliakutatásra; a kutatás eredményei, 
a kutatók megállapításai és szövegértelmezései természetesen lehetnek külön
bözők. 

A különbségek abból adódnak, hogy sok kutató sajátos céllal és érdeklő
déssei közelít a szent szövegekhez. A bibliai szövegek értelmezése során van
nak, akik a./ elsősorban az egyház hagyományos magyarázatát részesítik 
előnyben [kánonkritika], b./ a zsidó teológiai hagyományokat tekintik legfőbb 
magyarázó elvnek [összehasonlító valláskritika ], c./ a szövegeknekaz embe
rekre és társadalmakra gyakorolt hatását kutatják [hatástörténet-kutatás J, d ./ a 
társadalmi viszonyok [szociológiai értelmezés], e. / az ún. kulturális antropo
lógia [antropológiai értelmezés l, vagy éppen LI a lélektan ill. a mélylélektan 
[lélektani értel mezés j rényében vizsgálják a Bibliát. A bibliaolvasó közösség 
ill. réteg mai társadalmi problémáira keres választ a szent iratokban g./ a fel
szabadítási teológia szentírásmagyarázata és h./ a kminista szentírásmagya
rázat. Szinte minden l'enti célt és értelmezésmódot tévesnek bélyegez i./ a 
rundamentalista szentírásmagyarázat, mely minden esetben a szent szövegek 
betű s;terinti éneiméhez ragaszkodik. 

A rentiekröl bővebbet ld. a Pápai Bibliku, Bizottság dokumentumában, 
melyet Füzetünk 15. számától rolytatásokban közlünk. 

(Tarjányi Béla egyetemi tanár válasza) 
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Rajkai István 

A VILÁG BIBLIAMÚZEUMAI (2 ) 

Hollandia: Szabadtéri Szentföld Múzeum (folytatás) 

Körülbelül félúton, a fák hűvös árnyékában padok hívják megpi
henni és elcsendesedni a múzeum látogatóit. A helyet kőfal veszi kö
rül, rajta a Hegyi beszéd jelenetei domborműveken. Ezért is nevezik a 
múzeum e részét a Hegyi beszéd helyének (v.ö. térkép JerFüz. 15. sz. 
24. old.). Ez a hely különösen is alkalmas arra, hogy elmélkedéssel 
vagy csendes imával elmélyedjünk Krisztus tanításában . 

Az úton továbbhaladva kicsiny halászfaluhoz érünk, amelyet a 
80-as években építettek a galileai halászfalvak mintájára. 

A Galileai tó édes vize igen gazdag jóízű, finom halakban. A hal a 
környéken élő emberek számára ősidők óta a legfőbb megélhetési for
rást is jelentette. A vidék már az ókorban híres volt fejlett halászatáról 
és halkereskedelméről. Mivel igen közel feküdt a legforgalmasabb ró
mai utakhoz, innen látták el szinte egész Palesztína piacait friss hallal. 

A tó vizében Jézus korában is élő, nagyszámú halfaj közül három
féle érdemel említést. Az egyik a harcsa, amely pikkely nélküli hal, 
ezért a zsidó törvények szerint tisztátalan: A vízben élő állatok közül bár
melyiket megehetitek, ha uszonya van és pikkelyes. Amelyiknek nincs uszonya 
s nem pikkelyes, ~zt nem szabad megennetek; ezeket tartsátok tisztátalannak. 
(MTötv 14,9k). Igyaharcsát nem volt szabad fogyasztani. A vízben vi
szonylag nagy számban éltek pontyfélék is, ám az itt honos kis méretű 
fajták nem hoztak sok pénzt a konyhára. Húsa és nagysága miatt leg
inkább a tilápiát halászták, amit később szentpéter-halnak is neveztek, 
mert a hagyomány szerint Péter apostol ennek a halnak a s3ájában ta
lálta meg a templomadó összegét, az egy sztatért (Mt 17,27). Gyors 
szaporodása és az új körülményekhez való rugalmas alhlmazkodása 
miatt ma a fejlődő országokban nagy szá mban tenyésztik, ahol az álla
ti fehérje hiánya különösen a gyermekek fejlődésében igen súlyos be
tegségeket idézhet elő. - A halászfalu egyik épületében található a 
Nemzetközi Tilápia Alapítvány, amely évek óta fáradozik azon, hogy 
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a harmadik világ legszegényebb 
országaiban meghonosítsa e hal
fajtát. Teszi mindezt bibliai lelkü
lettel: Éheztem és ennem adtatok, 
szomjaztam és innom adtatok ... (Mt 
25,35). 

A halászfalut elhagyva rövid 
gyaloglás után (vagy kisvasúton) 
a keleti városba jutunk. A város 
mai arculata hosszú évtizedek ál
landó bővítő munkájának gyü
mölcseként alakult ki. Egyes 
épületei (így Pilátus palotája és a 
Szinédrium) már a világháború t 
megelőző években itt álltak, míg a 
Szentföld asszír, görög és római 
kultúráját bemutató épületegyüt
teseit jórészt később, a békeidőben húzták föl, amikor a múzeumjelleg 
vált hangsúlyossá. 

A szűk kapun áthaladva tágas téren találja magát az ember, ahon
nan keskenyedő utca vezet tovább. Ez a városrész a hellénista idők 
nagyvárosi hangulatát igyekszik visszaad ni. 

Közel-Kelet országai a Kr.e. 3. évszázadban görög befolyás alá ke
rültek. Az uralkodók gyakran a görög hódítók köréből kerültek trónra, 
és hamar érzékelhetővé vált a görög kultúra befolyása. A görög nyel
vet Szicíliától Perzsiáig, a Balkántól Egyiptomig mindenütt megértet
ték. Bár a hellénizálódott Kelet a Kr. előtti 1. században római uralom 
alá került, a görög kultúra hatása mindenütt érezhető maradt. A görög 
nyelv lehetővé tette a különböző vallási- és eszmerendszerek gyors 
megismerését. Az Ószövetség görög nyelvű fordítása, a Szeptuaginta 
is ekkor készült el. 

A hellénista nagyvárosban egyik oldalukon nyitott üzletek és mű
helyek váltják egymást. A zöldség- és gyümölcsbolt tarka, élénk színű
re festett falai mellett az olajkereskedő nem kevésbé érdekes háza áll . 
Mellettük a pék üzlete, mely a nagyvárosból sosem hiányozhatott. A 
vagyonosabb réteg ugyanis nem otthon sütötte meg a mindennapi ke-
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nyerét, megengedhette magának, hogyapékségben készült változatos 
kenyérfajtákból válogathasson. Tudomásunk van arról, hogy káposz
ta- ill. szőlőlevéllel ízesített kenyeret is sü töttek. A péküzlet mellett egy 
római korból származó étterem mása áll, ahol a vendég egyszeru me
leg ételt és italokat kérhetett. Az ilyen vendéglők jórészt a legforgalma
sabb városi utcákon álltak. A falakat egyszeru római házakra jellemző 
freskók díszítik. Ma is be lehet térn i ide néhány jó falato t enni. Az ét
lap a közel-keleti ételek színes választékával csalogat, sőt, némelyik ál
lítólag több évszázados receptre megy vissza. 

Az üzletekkel szemközt a kelmefestő műhelye áll. A kereskedők 
hozta, a birodalom sok helyéről származó ruha- és lakástextilanyagot 
itt lehetett be- ill. átfestetni. Az utca különleges színfollja az egyiptomi 
gabonakereskedés. Akkoriban Egyiptom Közel-Kelet egyik legna
gyobb gabonatermelő helyének számított. A bőséges termést hozó 
évek begyűjtött magvait nagy silókban raktározták el, hogy elég tarta
lék búza maradjon inséges időkre. A raktárak feltöltése után még min
dig maradt elégséges gabona, amit a környező országok piacain magas 
áron pénzzé tudtak tenni. 

A múzeum érdekes színfollja a görög lakóház. Eredetije a Kr.e. 2. 
századból származik, de a római időkben is kedvelték a hasonló meg
oldást. A görögök kezdetben nem sokat törődtek lakóházaik ~pítészeti 
kialakításával. E házak anyaga általában vályogtégla volt. Am annál 
pazarlóbban, nagy szaktudással emelték középületeiket, főleg templo
maikat, amelyekben a honpolgári büszkeség és a vallásos érzület egya
ránt kifejezésre juthatott. A középületek hatalmas kőtömbjeit a 
bányákból szekéren szállították az építkezés színhelyére, ahol kötelek 
és csigák segítségével emelték fel, majd emelőrudakkal tették végleges 
helyükre. 

A görög lakóház különös ismertetője az oszlopokkal körülvett bel
ső udvar (perisztülion), ahonnan a ház lakóhelyiségei nyílnak. A leg
több e stílusban épült ház emeletes, így tehát a múzeum is. Az emeleti 
szobákat 1992-ben rendezték be, ahol ma többek között Athén egy ré
szének modellje látható a ~antheonnal, a Pallasz Athéné tiszteletére 
emelt templommal együtt. Erdekes ábrák, makettek és használati tár
gyak tanúskodnak a hellénista idők emberének életmódjáról. 
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.9l torvaj (vö. Jn 8,1-11) 

JI vŰÚJmoson zse6to[vajt fogtak:. Tafán fiuszonöt éves fefietett a 
fiatafember, /(j./(szeme voft és faR.9szőRg fiaja. X.ét férfi erősen fogta, a 
f(gr6en á[[ó nő/(visítoztat renáőrért /(íáftva. Tagaáásró[ szó sem [efie
tett, tö66en is [áttát amint a n!jitott szat!jor6a 6efen!júft. JI [ánnára a 
vezető megá[fította a VŰÚJmost, kjn!jitotta az ajtót. JI so/(aáafom fe
szá[ft, a tettest a járá ára fiurcoftát 

Történetesen éppen ott á[ftJézus, és éráe/(főáve nézte a jitafem6ert. 
'Eg!j vasutas, akj mostanáig fogta, oáarángattaJézusfioz. Jlz em6eret 
a tanúf( és a 6ámészj(gáóf( f(grü[á[ftáf( ŐRgt. JI vasutasnaf( eszé6e ju
tott, fiog!j néfián!j évvef ezefőtt /(is Rgrtjé6óf effoptáf(a csereszn!jét, és 
most úg!j érezte, fiog!j ez /(is n!jomoruft torvaj al(gr a g!jümöfcs eftufaj
áonítója is fefie te tt. JI fiaragtó[ remegve szóft Jézusfioz: "'Ezt a gaz
embert zse6to[vaj[áson értüf( a vŰÚJmoson. Sza6aá-e átaáni a 
renáőrnet fie?" Jézus 6ó[intott: «Persze" - monáta. - «'És azt javas[om 
ne/(Jet fiog!j az fiívjon f(gzüfetef(renáőrt, akj sofia sem fopott semmit." 
JI tömeg fe(zúáuft . "?rút /(j.pzef ez ró[unR.!" - ri/(ácsofta eg!j ráncos arcú 
iáőse66 nő. 

Jézus nem sof;gt törőáött a feffiá6oroáott embere/(Rgf. 'Eg!j paá Vo ft 
a f(gzef6w, oáafépett és feüft. JI csőáüfet, a I(grosuft, a to[vajt fogó fér
fiat az iáős nő és a sof(szájtátó nem tágított. Jézus ránézett az iáős 
nőre, akj a [egfiangosa66 voft a g!jüfef(ezet6en, és rajzofgatni /(ezáett a 
föfáre a zse6é6óf dóvett /([étávaf. Jlz eg!jenese/(ne/( és a gör6éf(nef( 
ug!jan nem voft rajz formája, áe az öregasszon!j eg!jszercsaf(áermeáun 
efcsenáeseáett. JI rajz6ó[ eg!jszercsaf( eg!j teásf;gnna rajzofóáott kj a 
szeme efŐtt. Persze, tavaf!j ű!jenj(gr, ami/(gr megfiait a szomszéá6an 
magán!josan éfő öreg, ő azt monáta a feftározó/(Jtat fiog!j 6izon!j az az 
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övé Vo ft, még a fuizfefügyewt is 
tanúl(j.nt líozta, némi /(észpénz
zef támogatva anna/(em!é/(ezetét. 
;;tz úfós néni [assan líátráini /(ez
áett, és rrwst a nagyszájú vasutas 
mereát rá az á6rára. Ó egy csőfo
gót [átott, amit nemrég a rafJár-
6ó[ úgy Iíozott Ri, Iíogy éppen 
senfj sem figyeft oáa. «:Hát.. . az 
is ... ami az ái[amé, az is számit 
... ?" yonáofatai áaáogtat áe 
nem szóft semmit, csa/( efengeáte 
a szőf;g., I(j.RJzemú to[vajt, sar
/(gnforáuft és efment. 

5l /(jrosuftnat a jiatafasz-

Kis Jeromos 

szonyna/(meg az á6ráró[ az jutott az eszé6e, Iíogy éve/(óta augusztus 
végén az iroáá6ó[ Iíorája líaza a gyeref;g./(ne/(az is/(g[á6a szüRJéges pa
pírlío[mit, ceruzákg..t, vonafzót. Lelíajtotta a fejét, és csenáesen efináuft 
a vűfamos feré. ts a K:grü[á[[ó/(K:gzü[ mináen/(ine/(eszé6e jutott vafa.
mi. 5l /(isiparosna/(az aáócsafás, a gyári mun/(ásna/(a fuswan javított 
autóafkg..trész, a téesztagna/( a RifizetetCen /(u/(grica, a teniszpárya 
gonáno/(jna/(az efsi/(/(asztott párya6ér .. . 

Lassanl(j.nt eÚJszÚJtt a so/(aáafom. Jézus fefnézett a jiatafem6erre. 
'Te/(intete szorrwrú voft, a to[vajé is. JI csenáet Jézus törte meg: «Menj, 
és tö66é ne teáá!" 51 torvaj efsomforááit. 5l vű[arrws már /(grá66an ef
ment, a renáőrautó peáig e/(/(gr érf;g.zett. 5l renáőr /(iszáift a /(gcswó[, 
megá[ft Jézus me[fett. 'l{ézté/(a rajzot. Mivef a renáőr semmiféfe értef
met nem [átott 6enne, megvonta a vái[át, visszaüft a /(gcswa. 

;;tz eső csenáesen ef/(ezáett esni, és efrrwsta a járááró[ a rajzot. 
(Baithazár Zsolt : Az ötödik evangélium) 
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~náfíogyó fiittantfÍbor 

Június 20-án táborba indultunk hitoktatóinkkal. Ez a tábor már a résztvevők 
összetételében is rendhagyó volt , mert a fele 12-16 év közötti gyerek, a másik fele 
pedig az alsó tagozat 2. osztályát végezte az idén. Eddigi táborozásaink során a 
felnőttek gondoskodtak étkezésünkről , mi mindig csak a terített asztalhoz ültünk 
le. Most viszont a közös főzés, mosogatás is rendhagyóvá tette együttlétünket! 

A tábor vezetője Györgyi néni volt , aki a Szent Jeromos Bibliatársulat oszlopos 
tagja, jobb ill. bal kezeként Klári néni és Ildikó néni funkcionált. Erdélyi vendége
ket is vártunk , ám ők különféle nehézségek miatt nem érkeztek meg. A nagyok 
egy része tagja a Györgyi néni vezette Szent Jeromos ifjúsági biblikus csoport
nak. Az ő segítségükkel ismerkedtünk meg a táborban néhány érdekes bibliaolva
sási, feldolgozási módszerrel , többek közt a Hétlépés és a Blúdes módszerrel. Ez 
nagyon nagy élmény1 nyújtott mindannyiunk számára, mert tÖbbség ünk csak ott
hon, magában olvasgatta eddig a Szentírást. Most megtanultuk, hogyan oszthat
juk meg egymással gondolatainkat! Tetszettek nekünk ezek a módszerek, eddig 
el sem tudtuk képzelni , hogy a közös bibliaolvasás milyen szép és tanulságos le
het! A foglalkozásokon a nagyobb, 12-16 év közöttiek vettek részt, a kicsik ezalatt 
rajzversenyen küzdöttek elmélyültlen, tábori élményeiket és a természet szépsé
geit megörökítve. Minden nap igeliturgiát tartottunk , ahol a közös ének is nagy él
mény1 jelentett. A pici k is élvezettel tanulták a Boda Marcsu és Barkóczy Eszter 
gitárjátékával kísért énekeket. A másodikos Halas Kitti a délelőtti rajzverseny után 
megköszönte a Jóistennek a színeket, mert ettől sokkal szebb a világ! 

A táborban őrangyalok is tevékenykedtek. Mindenkinek volt egy védence, akire 
különös figyelmet fordított, és apró meglepetésekkel halmozta el. Az esték nagyon 
vidáman teltek, a jó hangulatot fokozták a furfangos vetélkedők, játékok is. Estén
ként a fürdőszoba birtoklásáért foly1 a küzdelem . (Györgyi néni szerint a lányok 
fürdése idején a falu összes kutyája vonyított. Szerintünk ebben a holdtölte is köz
rejátszott!) 

Közben volt egy születésnapi buli is, mert Kalmár Judit 13 éves, Györgyi néni 
Lucája pedig 12 éves lett. Csaba később balesetet szenvedett (no, nem az esti 
mese közbeni) . Állapota olyan súlyos volt, hogy a hitoktatók konzíliumra gyülekez
tek. Ildikó néni Murphy törvénye értelmében közölte, hogy Csaba térde eltört, mert 
táborban, orvostól távol, nincs az a fiútérd, ami el ne törne. Csaba térdét meg kell 
röntgeneztetni! - szólt. De némi borogatás (Iejegelt üdítő ital és egy kék, kutyás 
mintájú konyharuha) reggelre tökéletesen meggyógyította. (Orvosok figyelmébe 
ajánljuk a módszert I) 

Egy hét után lélekben gazdagodva, jó ételtől és még jobb nevetésektől testben 
is gyarapodva zártuk táborunkat. Szeptem bertől rendszeresen találkozunk a 
Györgyi néni vezette ifjúsági bibliaórákon. Hálásak vagyunk hitoktatóink odaadó 
munkájáért , és Bors LásZló plébános atyának, aki a plébániát rendelkezésünkre 
bocsájtotta. Reméljük , mi is örömet szereztünk neki, hiszen elmondása szerint ez 
egy igazi keresztény tábor volt. 
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Társulatunk 

Megfíívó 
ft. Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk min

den tagját szeretettel meghívom a Szent Jeromos Bibliatár
sulat 1994. évi 

renáes /(jJzgyűfésére 
8 melyet 1993. okt. 1-jén de. 10 órától tartunk a budapesti 

Patrona Hungariae Gimnázium ( Bp. IX. ker. Knézits u. 9-
13.) dísztermében. Mivel távolabb élő Tagtársaink többsége 
a közgyűlésre várhatóan nem tud eljönni, lehetséges, hogy 
az okt. 1-jén 10 órára meghirdetett közgyűlés nem lesz ha
tározatképes. Ezért az 1994. évi rendes közgyűlés második 
időpont ja: 1994. okt. 1-jén de. fél 11, ugyancsak a Patrona 
Hungariae Gimnáziumban. (Ez a második közgyűlés a 
résztvevők számától függetlenül határozatképes.) A köz
gyűlés előtt 9 órakor közös szentmisén adunk hálát Isten
nek a kapott jótéteményekért. 

S zeretettel várjuk minden kedves társulati Tagtársunkat 
B udapest, 1994. júl. 9. 

Tarjányi Béla ügyv. elnök 

.: ........ : ••••• ,'o ..... ~:: ............. ,.............. .. ....... . •• 0.0 . •• •••• •• • •• •• 0.0,'0 

A bibliaapostolság hírei 

Nagy örömmel adunk hírt arról, hogy Jakubinyi György érsek úr 
kezdeményezésére, Nagy József plébános fáradozá sa nyomán, május 
]Q-én megalakult Erdélyben a Katolikus Magyar Bibliatársulat. Az 
al,akuló ülést Jakubinxi érsek úr nyitotta meg egy rövid elmélkedéssel 
(Am 8,12: Keresik az Ur szavát, de meg nem találják). Ezután Nagy Jó
zsef atya ismertette a kidolgozott alapszabály-tervezetet. Miután ezt 
egyhangúan elfogad ták, sor került a ti sz tségv i se l ők megválasztására 
(elnök: Nagy József) . Az alakuló ülés után az alapítók átvonultak az il
letékes állami hivatalba (Törvényszék), ahol hivatalosa n bejegyezték a 
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társulatot. A hivatalos aktusok befejezése után a résztvevők a szeminá
riumban közös ebéddel ünnepelték meg ezt az örvendetes eseményt. 
Az alakuló ülésen Társulatunkat továbbképzési munkacsoportunk 
tagja, Marincsák László g.k. parókus képviselte. Kifejezte a Középeu
rópai Régió Központi Irodájának, valamint a Katolikus Bibliaszövetség 
világszervezetének jókívánatait, Társulatunk vezetősége és tagsága ne
vében pedig biztosította támogatásunkról az új magyar bibliatársula
tot. 

Az utóbbi időben más környező országokban is megalakultak a 
Szentíráson alapuló apostoli (lelkipásztori, evangelizáló) munka intéz
ményei. Szlovákiában 1993 júniusában alakult meg hivatalosan a bib
liaközpont a szepességi Svit községben; a Szepességi Egyházmegye 
szemináriuma - ahol a Kassai és a Rozsnyói Püspökség kispapjai is ta
nulnak - eddig is fő helye volt a Szentíráson alapuló tudományos, is
meretterjesztő és lelkipásztori munkának. Szlovéniában 1993 októ
berében alakították meg a Katolikus Bibliaközpontot Ljubjana szék
hellyel; nagy reményeket fűznek a már eddig is fennállt ökumenikus 
együttműködéshez. Lengyelországban a püspöki konferencia elhatá
rozta bibliaközpont felállítását; idén ősszel az Oppelni Egyházmegye 
biblikus lelkipásztori hetet szervez. 

Ausztriában nagy érdeklődéssel kísért sajtókonferenciát tartottak a 
Pápai Biblikus Bizottság múlt év végén megjelent Szentírásmagyará
zat az Egyházban CÍmű dokumentumáról. A konferenciát Helmut 
Kr ii tzi püspök vezette, Jacob Kremer és Gottfried Vanoni professzor 
közreműködésével. A sajtóközlemények kiemelik, hogy az iránymuta
tó megnyilatkozás további bátorítást jelent a katolikus bibliatudósok 
számára; hangsúlyozzák kedvező hatását az ökumenikus együttműkö
désre és a zsidósággal való párbeszédre. Jelentősnek ítélik a történeti
kritikai módszer ajánlását (annak korlátait is megjelölve), s hogy 
emellett más korszerű módszerek is helyet kapnak a szentíráskutatás
ban . Fontos az állásfoglalás a fundamentalizmussal szemben, amely 
jámbor, de megtévesztő magyarázatokkal szolgál. 

Vietnamban egy tudós csoport 22 éve dolgozik a Szentírás eredeti
ból való fordításán. Nemrégen elkészült az Újszövetség (magyaráza
tokkal együtt); az idén szeretnék kiadni ebből az első 30000 példányt. 
Az érdeklődés igen nagy; remélik, megkapják a szükséges állami enge-
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délyt. A csop,ort tovább dolgozik a teljes Biblia fordításán . Ho Si Minh 
város érseke új hivatali épületében kicsiny, de jól felszerelt helyisége
ket biztosított a fordítás és a kiadás munkájához. Az Újszövetség ki
nyomtatásával egyidejűleg a fordító csoport szeretné megrendezni A 
Biblia Heté-t is. 

TárSlllatllnk éLetében példamutató kezdeményezés volt a Győri 
Egyházmegye Jeromos-csoportjainak budapesti látogatása a Pün
kösd előtti szombaton. Egyautóbusznyi lelkes érdeklődő, köztük gye
rekek is, - Wolf Pál Péter egyházmegyei koordinátor, jánossomorjai 
plébános vezetésével, - látogatást tett a Dohány utcai zsinagógában, 
majd a szalézi ek Don Bosco Házában élvezhették Tarjányi Ferenc atya 
vendégszeretetét és bemutatóját. Ezt követte Bibliaközpontunk megis
merése, előadással, énektanulással és pihentető beszélgetéssel, játék
kal. Végül a Szent István Bazilikában mondtak zsolozsmát, majd részt
vettek a Iitánián és a szentmisén. - Társulatunk szombathelyi csoport
ja Dr. Karácsony Mária fáradozása nyomán máju s 7-én ünnepi össze
jövetelt tartott, amelyre vendégeket is hívott. Dr. SiII Ferenc Aba 
ferences házfőnök házigazdai köszöntése után a Kanizsai Dorottya 
Gimnázium zenekera és énekesei adtak elő Vivaldi, Esterházy Pál és 
Mozart-műveket (Rózsa Ferenc karnagy vezetésével); utána Gyürki 
László kanonok, szombathelyi egyházmegyei koordinátorunk foglalta 
össze a helyi csoport eddigi történetét, majd Tarjányi Béla professzor 
tartott előadást Jézus új országa címmel. Társulatunk céljairól és mun
kájáról Székely Jstván beszélt, utána pedig a Szentföldet bemutató ki
állítás megtekintésére, i smerkedő beszélgetésre, kiadványaink megis
merésére és vásárlására volt lehetőség. - Itt javítunk ki egy sajnálatos 
hibát: A JerFüz 15. szá mában leírt márc.12-i bemutatkozás nem Salgó
tarjánban, hanem Balassagyarmaton volt, az ottani Egyházközségi 
Megújulási Mozgalom és a Varga András káplán atya vezetésével mű
ködő Jeromos-csoport rendezésében. - Társulatunk is rész tvett az Esz
tergom-Budapesti Főegyházmegye családi napján (majálisán), 
amelyet Máriaremetén rendeztek Pünkösdhétfőn . A Szent Jeromos 
Bibliatársulat sá trát az egész nap folyamán sűrűn látogatták az érdek
l ődők és főleg a vállalkozó szellemű fiatalok. Sokan vettek részt a vál
tozatos játékokban, vetélkedésekben, s közben gyarapodhattak a 
Szentírás ismeretében és szeretetében, találkozhattak rokon érdekJődé
sű társakkal. A különféle műsorok, játékok Vágvölgyi Éva és Rajkai 
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István munkatársunk találékonyságát, hozzáértését és vezetőkészségét 
dicsérik. A foglalkozásokat Székely István és a továbbképzési munka
csoport tagjai vezették. - A budapesti Jeromos-esték előadója április
ban Ternyák Csa!:>a püspök atya volt (Hagyomány és Biblia), májusban 
pedig Brückner Akos Előd O.Cist. plébános atya (Szentírás a családban 
és az egyházközségben). Mindkét alkalommal nagy volt az érdeklő
dés. A májusi összejövetel meglepetése volt a Központunkkal szom
szédos üres helyiségek birtokbavétele, amelyeket - a tagság és 
támoga tóink áldozatos anyagi segítségével - éppen a megelőző napon 
tudtunk hivatalosan átvenni. 

Az Esz tergom-Budapesti Főegyházmegye Budapesten kívüli része
inek társu lati koordinátora, dr. Beer Miklós pilismaróti plébános nagy 
lekötöttségére való tekintettel kérte e feladattól való mentesítését. Ed
digi segítségéért köszönetet mondva, az ő javaslata alapján dr. Kalo
csai József tardosi plébánost kértük fel koordinátorként; ő vállalta és 
Paskai bíboros úr jóváhagyásával már el is kezdte ezt a munkát. 

A Magyar Szentföld hírei Már hírt adtunk arról, hogy Társulatunk 
keretében megalakult a Magyar Szentföld Baráti Köre. A felhívás nyo
mán újabb jelentkezők kapcsolódtak be a munkába. és sokan küldtek 
információkat, emlékeket. A Kör tagjai és számos érdeklődő május 27-
én látogatást tett az 50 évvel ezelőtt virágzó intézmény helyén, hogy 
emlékezzék a múltra és képet alkosson a teendőkről. 

Rajzpályázat eredményhirdetése Mosonmagyaróváron Május 27-
én kora déltután a Magyaróvári Keresztény Általános Iskolában nagy
számú résztvevő jelenlétében került sor a Szent Jeromos Bibliatársulat 
Cyőregyházmegyei Központja által kezdeményezett é~ az említett i~
kola által meghirdetett rajzpályázat (illusztrációk Jézus példabeszédei
hez) ünnepélyes eredményhirdetésére. 

Az iskola folyosóján csillogó szemmel ~(lrakoztak a pályázat ifjú 
résztvevői 7 éves kortól 16 évesig, szüleik és tanáraik társaságában. A 
folyosó falait hosszan borították a színpompás festmények, ceruza- és 
krétarajzok, tanúsítva készítóik nagy átélését, a Biblia iránti szeretetét. 

A többszáz pályamú legtöbbje a rendezú magyaróvá:i iskolából ér
kezett, de sokan pályáztak a Cyl)ri Prohász ka Ottokár Altaláno~ Isko
lából , va lamint Sopron, Kapuvár é:-. számos má~ helység iskoláiból. A 
3 korcsoportbúl (isszesen tízen kaptak d íja t. Kiizü I ü k legtöbben az i r-
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galmas szamaritánus történetét választották témájuknak, de a Magve
tőt, a Jó Pásztort és a megátkozott fügefát is sokan lerajzolták. Külön 
emlíljük a szép üvegablak-festményeket, amelyek a nyári tábor üveg
festményeinek próbaképei . A díjnyertesek résztvesznek a hansági tá
bor során a Hansági Kápolna üvegablakainak kifestésében Matusz 
Péter rajztanár úr vezetésével. 

Az ünnepélyt Thiesz Józsefné igazgatónő nyitotta meg, majd egy 
gimnazista lány szavalt részleteket Gárdonyi Géza verseiből. Ezután 
Wolf Pál Péter jánossomorjai plébános, Társulatunk egyházmegyei 
kordinátora szólt a gyerekekhez. Megdicsérte buzgó résztvételüket. El
mondta, hogy milyen nagy hiány van hazánkban jó templomi festők
ben. Remélhető, hogy az itteni kis művészek közül lesz olyan, aki 
hivatásának válaszlja a templomi festészetet. A nyertesek neveit az 
igazgatónő olvasta föl, és a rajztanár úr adta át az értékes könyvjutal
makat. A felemelő ünnepség agapéval ért véget. (Szeleczky Szilárd) 

Sződ-Csörög: Szent Jeromos búcsú A Váci egyházmegye területén 
egy csöppnyi - 1200 lelket számoló településen, Sződ-Csörög-ben ká
polna épül. Kápolna Istennek a falu szélén zöldellő rét közepén, örök
zöld fenyvess"e\ körülvéve. S lassan tör az ég felé, az Örök Ige felé, és 
központ lesz. A Magasság és Mélység találkozóhelye. 

Hogyan is kezdődött? Éveken át, hónapról-hónapra összegyűltek a 
csörögi hívek, hogy 
imába foglalják kéré
süket, álmukat: egy 
kis templomot a szá
mukra oly kedves te
lepülésen . Az ima 
meghallgatásra talál , 
az álom lassanként 
valóság lesz. A Sződi 
MgTSZ jóvoltából Ge
deon József sződ-csö
rogl plébánosnak 
sikerült a falu szélén 
telket vásárolnia, majd 
1992-ben megind ulha-
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tott az építkezés. A kápolna tervezője Holnapi Dénes építészmérnök, 
ma premontrei szerzetes. Művészeti irányítója, pártfogója Pálos Fri
gyes hatvani prépost, művészettörténész. A külső homloka naszálykő, 
tetőszerkezete vörösfenyő, - erős, időt álló anyagok hirdetik: nem csak 
ma, de holnap is létezünk. A kápolna védőszentjei: Szent Jeromos bib
liafordító, Szent Kristóf, az utazók védőszen~e, és Boldog Vác remete, 
a megbékélés embere. A hívek az alapkőletétel óta (1992) minden hó
napban imára, misére gyűlnek össze a kápolnakertben. A kertben, ahol 
a plébános tábori misét tart, a gyerekek karácsonykor, hú své tkor misz
tériumjátékot adnak elő. 

S miközben gyorsa n telnek a napok, hónapok, a faragott kövek is 
megtalálják lassan a helyüket . A tet6szerkezetet a Gödi Piarista Szak
munkásiskola növendékei készítették el Kovács Gyula ácsmester segít
ségével, és ez év április 14-én helikopterterre l szá llították a helyszínre 
és helyezték a falak fölé . A templom azóta is épül. A hívek várják, 
hogy megszülessék a találkozás szen t helye: hogy itt találkozhasson 
testvér a testvérrel, ember az Istennel. 

Az épülő templom Szent Jeromos búcsúját ez évben is a helyszínen 
tar~ák szeptember utolsó vasárnapján. Adományokat örömmel fogad
nak, hogy mielőbb sikerüljön befejezni (cím: Gedeon József, 2134 Sződ, 
Plébánia; szia sz. OTP 768-01169-4) . [Turányik Agnes beszámolója] 

Tagságunk egy kis csoportja minden második héten [az év páratlan pénte
kein du. 5-6-ig aBibliaközpontban l imaórállarl, hogy Isten áldását kiesdje 
munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, Jótevőnk és 
Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük , a távolból IS kapcso
lódjanak be ebbe a közös imába. - A közös ima erejét TársulatuRk életében 
kézzelfoghatóan tapasztaljuk. Az alakulás óta eltelt idő ala II óvatos reménye
inket mCSS7e túlhaladva sok segítséget kaptunk, és sok mindent tehellünk a 
Szentírás-központú keresztény élet te~edése, fejlődése érdekében. 

Az a támoga tó cgyiittmüködés, amely megnyilvánul Társulatunk Tagjai és 
fiizetiink Olvasói részéröl- lc-velek, javaslatok, kritikák, kétkezi segítség, ima, 
tagdíj, adomány és még sok más fonnálJan, - igen nah'Y örömmel tölt cl, és ez
úton is szeretném mindezt a magam és mindannyiunk nc-vébcn szívböl meg
köszön n i f 

'Mináen Tagtársunl0atés O[vasónl0atf;g[femes nyári piknést /(jván 
aSzerf;gsztóség és a 'BwfioJ:gzpont mun!(g.társai nevé6en: Tarjányi Béla 
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KOMMEN TÁRSOROZA T AZ ÚJSZÖVETSÉGHEZ! 

Jt nagysiRg.rű STUTTGARTI KISKOMMENT ÁR 
21 /(JJ tete jofyafTUltosan megje [e n if('Társ u[at unf(f(iaáásá6 an. 

'ÉrtéRg. a rövi.áség, a tuáományos a[aposság 
és a 6iMif(us-[e[/(jpász tori, af(Juafizá[ó 6eáf[ítottság. 

Előnyös megrendelési lehetőség! 
Jt/(j megrenáefi a sorozatot, annaf(mináen /(JJtet árá6ó[ 

10 % engeáményt aáunRJ 

KIADVÁNYAINK: 

* Otto Knoeh , 1. és 2. Tesszaloniki levél, for d . Tarjányi Béla, 
STUTTGARTI KISKOMMENTÁR 12 (Szt. J . Bt.) Ára : 220 ,- Ft 

* W. Rad i , Galata levél, STUTTGARTI KISKOMMENTÁR 9 
Most jelent meg! (Szt. J . B t.) Ára: 230 ,- Ft 

* B . Mayer , Filippi és Filemon-levél, ST. KISKOMMENTÁR 
1 l, Most jelent meg! (Szt. J . Bt.) Ára: 240 ,- Ft 

* A. Heeh t. Közös utunk a Bibliához [a közös bibliaolvasás 
m ódszer ei] Megjelenés előtt (Szt. J . B L) Ára: kb . 200, - Ft 

* Újszövetségi szentírás, ford . Békés G. - Dalos P., 12., javí
tott kiadás (Bencés Kiad ó - Szt. J. B L) Ára: 280 ,- Ft 

* Jézus nyomában - bibliai album, I. r ész , 144 színes , ber a
gasz th a tó képpel. Ára : 250. - Ft ( 10 db-tól: 200 . - Ft) 

* Vág\ 'ö1gyi Éva. Az aranyvirág - mesék k icsiknek és nagyok
na k (Szt. J . Bt. 1992). Ára : 180.- Ft 

* BIBLIAI OLVASÓKÖNYV ,.A .. , ,.B« [hallássérült vagy értelmi 
fogya ték os gyermekek számára] Ára : 158,- il l. 198,- F t 
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Isten Szava 

Eves hozzajllrulas: 160Ft (+ postakoltseg) 

Ero, feny, beke, 
6rom. 

Ero fenye 

Feny bekeje 

Beke orome. 

Ero bekeje 

6romfenye 

Beke ereje. 

Fenyorome 
6rom bekeje 

Bekefenye. 

Feny ereje 

Ero orome 
Beke. 

[Hawa] 

orokre megmarad 
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