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Ajánlás 

Ajánlás 

Nem lehet tartós békére, igazságosságra és az egJJének s a né
pek közti szolidaritásra épülő Európát létrehozni jézus Krisztl/s 
és Evangéliuma nélkü l, amely »lsten üdvösséget hozó ereje« 
(Róm 1,16). 

(II. János Pál pápa üzenete a fiatalokhoz, 1991) 
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Pápai Biblikus Bizottság 

SZENTÍRÁSMAGYARÁZAT AZ EGYHÁZBAN 

(Foly tat juk a szöveg közlését Székely István fordításában) 

B/ Szent írásmagyarázat az Egyház hagyományában 

Az Egyház, Isten népe meg van győződve arról , hogy a 
Szentírás megértésében és magyarázatában a Szentlélek segíti. 
J ézus első tanítványai jól tudták, hogy nem voltak k épesek a 
k apott ajándékot rögtön teljes gazdagságában felfogni. K i tartó
an folytatott közösségi életükben tapasztal ták meg a kinyilat
~oztatás ajándékának állandó mélyülését és bővülő megismer é
sét. Ebben felismerték - hatása és működése r évén - a Jézus ál
tal megígért »igazság Lelkét«. aki elvezeti őket az igazság teljes
ségére (Jn 16,12- 13). Így járja útját az Egyház is, Krisztus ígér e
tére támaszkodva: »S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a n e
vemben kü ld az Atya, megtanít benneteket mindenre, és esze
tekbe juttat mindent, amit mondtam n ektek" (Jn 14,26). 

l. A kánon k eletkezése 

A Szentlélek vezetésével és az átvett élő hagyomány fényé
b en az Egyház meghatározta azokat az írásokat, amelyeket 
Szen tírásnak kell tekin teni , abban az értelem ben , hogy »a 
Szentlélek sugalmazására vannak leírva . Isten tehát a szerző 

jük. és ilyen ekként kapta ő ket az Egyház« (Dei Verbum , l l), és 
tartalmazzák »azt az igazságot, amelyet Isten a mi üdvössé
günkre le akart íratni a szent iratokban,( (u.o.) . 

A Szentírás »kánonjának« rögzítése hosszú folyamat ered
ménye volt. Az Ószövetség közösségei (a különleges csoportok
tó!. például a prófétai köröktől és a papság környezetétől az 
egész n épig) a szövegek bizonyos csoport jaiban Isten szavát is
m erték fel , amely hitüket fel keltette és irányt szabott életüknek: 
e szövegeket - miként egy örökséget - hűséges kezekre bízták 
mcgőrzés és továbbadás céljából. Igy azok immár n em csupán 
cgycs szerzők ihle tc llségét fejez ték ki; Isten nép énel,; közös tu-

3 



Dokumentum 

lajdonává váltak. Ezeket a szen t szövegek et tiszteletben tartja 
az Újszövetség is , amely azokat értékes örökségként kapta a zsi
d ó néptől. »Szent iratokként« tiszteli őket (Róm 1,2) , »amit az Is
ten sugalmazott« (2 Tim 3,16; v ,ö, 2 Pét 1,20-21) és ami »n em 
veszítheti érvényét« (Jn 10,35). 

E zekhez a szövegekhez, amelyek az »Ószövetséget« alkotják 
(v ,ö, 2 Kor 3,14), hozzáfűzte az Egyház azokat az Írásokat, ame
lyekben felismerte az apostolok hiteles , a Szentlélek által szava
tolt tanúságát (v, ö, Lk 1,2; I Jn l, l-3 ; l Pét 1,12) mindarról, 
»mi mindent tett és tanított J ézus« (Csel l , l), és olvashatta azo
kat a tanításokat, amelyeket maguk az apostolok és más tanít
ványok alakítottak ki a hívők k özösségén ek létr eh ozására, Az 
Írások e második csoportjának később az »Újszövetség« n evet 
adták. 

Ebben a folyamatban sok tényező j átszott szer epet: az a bi 
zonyosság, hogy Jézus - és vele az apostolok - az Oszövetséget 
sugalmazott Írásk ént fogadták el , s hogy Jézus húsvéti miszté
riuma annak beteljesedését képezi; a meggyőződés, hogy az Új 
szövetség ír ásai végső fok on az apostoli igehirdetésből er edn el{ 
(ami n em okvetlenül azt jelenti. hogy valamennyit maguk az 
apostolok írták); az a tény, hogy ezek az Írások harmonikusak a 
hit szabályával és a k er esztény liturgiával , amely felhasználja 
őket; végül az a tapasztalat, hogy összhangban vannak §l. közös
ségek egyházi életével, és k épesel{ ezt az életet gyarapítani. 

Amikor az Egyház összeállí totta a Szentírás k ánonját, akkor 
egyú ttal felismerte és meghatározta saját mibenlétét, s így a 
Szentírás ettől fogva mintegy tükör, amelyben az Egyház ismé
telten ellenőrizhe ti önazonosságát, és az évszázad ok során új
ból hitelesítheti annak módját, ahogyan saját maga válaszol fo
lyamatosan az evangélium hívó szavára és annak továbbadásá t 
kívánó küld etésér e (v,ö, Dei Verbum, 7) , Ez a kán oni Írásoknak 
üdvösségközvetítő érték et ad és olyan helyet a teológiában, 
amely gyök eresen m egkül önbözteti őket más ős i szövegektől. 

Bár az utóbbiak is fényt vethetnek hitünk k ezdeteir e, mégsem 
r endelkeznek soha a Szentírás tekintélyével, amelyet kánoni s 
így a keresztény hit értelmezésében alapvető l{önyvnek tartunk. 
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2. Az egyházatyák írásmagyarázata 

Kezdettől fogva meggyőződés volt, hogy ugyanaz a Szentlé
lek, aki az újszövetségi szerzőket az üdvösség hírének leírására 
k észtette (Dei Verbum,7; 18), állandóan segíti az Egyházat is a 
bibliai szerzők sugalmazott Írásainák értelmezésében (v.ö. Iré
neusz: Adv. Haer. 3,24, l; 3 , l, l; 4,33,8; Origenész: De Princ. 
2,7,2; Tertullianus: De Praescr. 22). 

Az egyházatyák, akiknek különleges szerepük volt a kánon 
létr ejöttének folyamatában , hasonlóan meghatározó személyek 
annak az élő hagyománynak a keletkezésében, amely állandóan 
kíséri és vezeti az Egyházat a Szentírás olvasásában és magya
rázatában (ld . Providentissimus Deus , EB I 10-Il l ; Divino Aj
flante Spiritu , 28-30, EB 554; Dei Verbum . 23; peB, Instructio 
de historica evangeliorum veritate, l). A nagy hagyományon be
lül az egyházatyák az írásmagyarázathoz azzal járultak hozzá , 
hogy a teljes Szentírás alapján kidolgozták az Egyház tanító ha
gyományának formáját adó fő irányokat, és elindítottak egy 
gyümölcsöző teológiai gondolkodást. amely mindmáig a hívek 
oktatására és szellemi táplálékául szolgál. 

Az egyházatyáknál fontos helyet foglal el a Szentírás olvasá
sa és magyarázata. Ezt tanúsítják azok a műveik, amelyek köz
vetlen ül az Írások megértését szolgálják . különösen a homíliák 
és a kommentárok, de a vitairatok és a teológiai művek is. ame
lyek fő érveit a szentírási hivatkozások képezik . 

A Bibliát általában a templomban olvassák. a liturgia kere
tében . Ezért az atyák magyarázó előadásai mindig teológiai. lel
kipásztori és kegyelemeszközi jellegűek . s a közösségeket. vala
mint az egyes hívőket szolgálják. 

Az egyházatyák szemében a Biblia elsősorban Isten könyve . 
egyetlen Szerző egyedülál ló műve . Ezáltal azonban az emberi 
szerzőket semmiképpen nem tekintik passzív eszközöknek. Sőt. 
képesek arra is. hogy az egyik vagy másik könyvnek önmagá
ban is saját célt tulajdonítsanak. Nézőpont juknak megfelelően 

azonban csak k evés figyelmet fordítanak a kinyilatkoztatás tör
téneti fejlődésére. Számos egyházatya a Logos - t. Isten Igéjét 
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mondja az Ószövetség szerzőj ének is, s ezért az a meggyőződé 
se, hogy az egész Szentírásnak krisztológiai jelentése van . 

Az antióchiai iskola néhány egzegétájának ( elsősorban Mop
szuesztiai Teodornak) kivételével az atyák jogosnak érzik, hogy 
egy mondatot lUragadjanak a maga összefüggéséből és abban 
(így kiem elve, a környezettől függetlenül is) Isten által kjnyilat
koztatott igazságot lássanak. Nem vonakodnak attól, hogy a 
zSidól<kal szemben való hitvédelem vagy más teológusokkal 
folytatott viták során ilyen jellegű értelmezésekre támaszkodja
nak. 

Mivel az atyáknak elsősorban az volt fontos, hogy a Biblia 
üzene téből testvéreikkel egységben éljenek, gyakran megeléged 
tek a saját környezetül<ben használatos bibliai szöveggel. Orige
n ész módszertanilag a h éber Bibliát használta, és ezt elsősor

ban azért tartotta h elyesn ek. hogy a zsidókkal szemben olyan 
szövcgek alapján érvelj en , amelyeket ő k is elfogadhattak J er o
most. a hebraica veritas [»héber igazság«1 meghirdetőj ét különc
nek tartották 

Az atyák többé-kevésbé gyakran allegorikus módszert hasz
ná ltak, hogy elhárítsák azt a m egütközést, amit a Biblia némely 
r észlete k el thetett egyes k er esztényekben és a k er eszténység 
pogány ellenfeleiben . D e így is csak igen ritkán adták fel a szö
vegek szó szerinti jelentését és történeti vonatkozását. Az atyák
nak az allegóriára való hajlama általában több . mint a pogány 
szerzők allegorikus módszeréhez való alkalmazkodás. 

Az allegória használatának oka az a meggyőződés is, hogy a 
Bibliát , Isten I<önyvét Ö adta népén ek , az Egyháznak Ezért an
nak egyetlen r észét sem hanyagolhat juk cl, m ondván. hogy el
avult vagy véglegesen érvénytelen né vált. Isten egy mindig id ő
szerű üzenetet küld k er esztény népének. Az atyák bibliamagya
rázata ikban gyakran k everik egymással a tipológiai l és az alle
gorikus értelmezések et. s ezek majdnem kibogozhatatlanul egy 
m ásba fon ód na k. Ennek mindig lelkipásztori és pedagógiai oka 
van , mert mindazt, amit m egírtak . a mi okulásunkra írták m eg 
(v.ö. l Kor 10,11). 

1 Tlpológlaj értelem = á tvit t. á ltalán ()sít ó. e lőképi ,'nelem . A f()rd . 
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Abban a meggyőződésben , hogy Isten könyvéről, tehát egy 
kimeríthetetlen könyvről van szó, az atyák úgy gondolják, hogy 
magyarázhatnak egyes részeket valamely m eghatározott allego
rikus módszerrel, de mindenkinek szabad más magyarázatot 
javasolni, feltéve hogy megőrzi a hithasonlóságot I. 

A patrisztikus egzegézisre oly jellemző allegorikus írásm a
gyarázat a mai emberre idegenszerűen hat. Mégis az az egyházi 
tapasztalat , ami az ilyen magyarázatokban kifejeződik , még ma 
is hasznos gazdagodás (v.ö. Divino AJflante Spiritu , 31-32; Dei 
Verbum, 23). Az egyházatyák bemutatják, hogyan lehet aBibliát 
egy élő hagyomány k eretén belül, igazi k er esz tény szellemben 
teológiai módon olvasni. 

3 . Az Egyház különböző tagjainak 
szerepe az írásmagyarázatban 

A Szen tírás, amit az Egyház ajándékul kapott. az egész hívő 
nép közös kincse : »A szenthagyomány és a Szentírás Isten sza
vának az Egyházra bízott egyetlen szen t letétem énye. Hozzá ra
gaszkodik Isten egész szent n épe. amikor pásztoraival egyesü lve 
állhatatosan kitart az apostolok tanításában és kö~össégében ... « 

(Dei Verbum, l O; ld. m ég uo .. 21). A hívőknek az Irás szövegei
ben való jártassága természetesen nem volt egyforma az egy
háztörténelem összes korszakaiban. De az egyházi élet megúju
lásának valam ennyi fontos pillanatában - k ezdve az első száza
dok szerzetesi mozgalmaitól a II. Vatikáni Zsinatig - a Szentírás 
mindig elsőrangú szerepet töltött be . 

Az említett zsinat azt tanítja. hogy az összes m egker esztel
tek . ha Krisztusban való hittel r észtveszn ek az Eucharisztia ün
neplésében. Krisztus j elenlétét az Ő szavában is felismerhetik. 
mert »j elen van Igéje által. minthogy Ő maga szól hozzánk. ami
kor az Egyházban a Szen tírást olvassák,( (Sacrosanctum Concili
um. 7). Ezzel az ige-hallgatással összhangban ál l »az (lsten) 
egész n épében meglévő hitérzék (sensus fideil ... Az Isten népe a 
szent ta nítóhivatal vezetése alatt - és húségesen reá hagyatkoz
va - már nem emberi tanításban r észesül. hanem valóban Isten 

1 Az »analogia n<ld« fogalll){lI él lxi Verbum magyar szövege ISzent István 
T;írs .. 1975 .. 12.p ont) hithasonl6ságnak nevezi. A foro . 
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igéjét kapja (v.ö. l Tessz 2,13): így azzal a hitérzékkel, amelyet 
az igazság Lelke hoz létre és tart ébren benne, elveszíthetetlenül 
birtokolja 'a hitet , amely egyszersmindenkorra szóló öröksége a 
szenteknek' (v.ö . Júd 3), abban helyes ítélettel egyre mélyebben 
elmélyed, és azt mindig nagyobb teljességgel érvényesíti él eté 
ben« (Lumen Gentium, 12) . 

Így az Egyház minden tagjának szerepet kell vállalnia a 
Szentírás magyarázatában. Lelkipásztori tisztük gyakorlása so
rán a püspökök mint apostolu tódok a legfőbb tanúi és hitelesí
tői annak az élő hagyománynak, amelynek fényében értelmez
zük az Írást valamennyi korban. Az ő feladatuk, »hogy azt ige
hirde tésükkel , az igazság Lelkének fényénél, hűségesen őrizzék, 
kifej tsék és terjesszék« (Dei Verbum, 9 ; v.ö. Lumen Gentium , 25) . 
A püspökök munkatársaiként a papok első teendője az igehir
d etés (Presbyterorum ordinis, 4) . Az írásmagyarázathoz különle
ges karizmában r észesülnek, ha nem a saját gondolataikat, ha
nem lsten szavát hirdetik és az evangélium örök igazságát al
kalmazzák az adott életkörülményekre (u.o.) . A papok és a diá
konusok feladata, hogy - főként a szentségek kiszolgáltatásakor 
- bem u tassák azt az egységet, amely az Egyház szolgálata során 
összeköti egymással az igét és a szentséget. 

Az »ige szolgáinak« mint az eucharisztikus közösség elöljáró
inak és hitbeli nevelőknek fő kötelessége, hogy ne csak tanít
sák, hanem segítsenek a hívőknek felfogni és megért~n i , amit 
Isten igéj e a sZÍvük l egmély~n mond n ekik, amikor a Szentírást 
hallgatják és elmélked n ek . Igy lesz a teljes helyi egyház - Izrael
n ek , Isten népén ek mintájára (Kiv 19,5-6) - egyetlen k özösség
gé, amely tudja, hogy Isten szól hozzá (v.ö. Jn 6,45), és amely a 
szívén viseli, hogy hittel és szeretetben hallgasson Rá , s szavá
nak vezetésére bízza magát (MTörv 6,4-6). Az olyan közösségek, 
amelyek valóban Isten szavára hallgatnak s a hitben és a szere
tetben egységben maradnak az Egyházzal , saját környezetük
ben az evangélizálás és a párbeszéd gyújtópont jaivá, társadalmi 
változások elindítóivá lesznek (Evangelii nuntiandi, 57-58; COP, 
Útmutatás a krisztusi szabadságról és a jels zabadítás ról , 69 -
70) . 

A Lélek természetesen megadatik az egyes keresz
tényeknek , jérfiaknak és nőknek is, úgy, hogy »lángol a szívük« 
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(v.ö. Lk 24,32), amikor imádságuk konkrét személyes életükhöz 
kapcsolódik, és imában teszik magukévá a Szentírást. Ezért a 
II. Vatikáni Zsinat sürgetően kívánja, hogy minden lehető mó
don tegyük könnyen hozzáférhetővé a Szentírást (Dei Verbum, 
22; 25). Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy egy ilyen szent
írásolvasás sohasem tisztán egyéni, mert a hívő az Írást mindig 
az Egyház hitén belül olvassa és értelmezi, majd utána olvasá
sának gyümölcsét átadja a közösségnek, s így a közös hitet gaz
dagítja. 

Az egész bibliai hagyomány és különösen Jézus tanítása az 
evangéliumokban Isten szava kiváltságos hallgatóinak nevezi 
azokat, akiket a világ egyszerű származás úaknak tekint. Jézus 
felismerte, hogy a műveltek és bölcsek elől elrejtett dolgokat Is
ten az egyszerűeknek kinyilatkoztatta (Mt l 1,25; Lk 10,21 J. és 
hogy Isten országa azoké, akik olyanok, mint a gyermekek (Mk 
10,14p). 

Hasonlóképpen azt is kijelentette Jézus: »Boldogok vagytok, 
ti, szegények, mert tiétek az Isten országa« (Lk 6,20; v.ö. Mt 
5 ,3). A messiási idő egyik jele, hogy a szegényeknek hirdetik az 
evangéliumot (Lk 4,18; 7,22; Mt 11,5; v.ö. CDF, Útmutatás a 
krisztusi szabadságról és ajelszabadításról, 47-48). Azok, akik 
elesettségükben, minden emberi hatalom és segítség hiányába!]. 
látják, hogy kénytelenek egyetlen reményüket Istenbe és az O 
igazságosságába vetni, úgy kép~sek felfogni és megérteni Isten 
szavát, hogy azt az egész Egyháznak komolyan kell vennie s ar
ra szociális téren megfelelő választ is kell adnia. 

Minthogy az Egyház elismeri a különböző adományokat és 
szerepeket, amelyeket a Lélek támaszt a közösség szolgálatára, 
kiváltképpen a tanítás adományát (l Kor 12,28-30; Róm 12,6-
7; Ef 4,11-16), azért különösen nagyra becsüli azokat, akiknek 
különös adománya: a szentírásmagyarázat terén való szakér
telmükkel hozzájárulni Krisztus testének felépítéséhez (Divino 
Afflante Spiritu, 46-48. EB 564-565; Dei Verbum, 23; PCB, In
structio de historica evangeliorum veritate , Bevezetés) . Bár mun
kásságukat nem mindig fogadták olyan nagyrabecsüléssel. 
mint napjainkban, mégis azok az egzegéták, akik tudásukat az 
Egyház szolgálatába állít ják, egy olyan gazdag hagyomány 
résztvevői, amely az első századoktól, Origenésztől és Jeromos-
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tól a legújabb id ő kig . Lagrange és mások tevékenységéig ma is 
folytatódik. A Szentírás pontos értelmének kutatásához. ami 
ma különös hangsúlyt kap. szükség van mindazoknak egyesí
tett erőfeszítésére. akik értenek az ók ori nyelvekh ez. a történe
lemhez és a kultúrákhoz. a szövegtörténethez és az irodalmi for
mák elem zéséhez. s akik jártasak a tudományos kritika mód
szereiben. A szöveg eredeti történ eti összefüggésér e való figye 
lem mellett azt várja az Egyház az egzegétáktól . hogy ugyanaz a 
Szentlélek vezesse őket. aki a Szentírást sugalmazta. Igy való
sul meg. hogy »Isten igéj ének szolgái közül a lehető legtöbben 
k épesek lesznek valóban táplálékul nyújtani a Szentírást Isten 
népének« (Divino AJflante Spiritu. 24; 53-55; EB 551 . 567; D ei 
Verbum. VI.Pál . Sedula Cura, [ 1971 ll. Különös ör öm azoknak a 
nőknek napjainkban egyre növekvő száma, akik egzegétává 
k épzik magukat. Ök új m eglátásokkal gazdagítják a szent
írásmagyarázatot. és rávilágítanak olyan szempontokra. ame
lyek feledésbe merültek . 

Ha a Szentírás. amint az előbbiekben említettük , az egész 
Egyház kincse és r észe a »hitletéteménynek«. amelyet köteles
sége mindenkinek, a l elkipásztor oknak és a híveknek » őrizni . 

hirdetni és közösen m egvalósítani«, akkor feltétlenül igaz. hogy 
»kizárólag az Egyház eleven tanítóhivatalára van bízva az a fel
adat, hogy hitelesen magyarázza Isten írott vagy á thagyomá 
nyozott igéjét. Tekintélyét Jézus Krisztus nevében gyakorolja« 
(Dei Verbum, 10) . Így végső fokon a tanítóhivatal feladata is . 
hogy biztosítsa a magyarázat helyességét és eseten ként azt is 
j elentse ki. h ogy valamely konkrét értelmezés összeegyeztethe
tetlen a hiteles evan géliummal . Ezt a feladatot Krisztus Testé
nek k oinóniájában l látja el. am ikor hivatalosan kinyilvánítja az 
Egyház hitét , hogy ezzel szolgálatára legyen az Egyháznak . En
nek érdek ében k onzultál a teológusokkal. az egzegétákkal és 
más szakértőkkel, akiknek jogos kutatási szabadságát elismeri 
és akikkel kölcsönös kapcsolatban á ll . A k özös cél »lsten népét 
m egtartani az igazságban, amely szabaddá tesz« (CD F', Útmuta-
tás a teológusok egyházi hivatásá ról . 21). (Folytaljuk) 

1 Közösségében . A ford . 

10 



Vallomás 

Balás Béla 

Vallomás a Szentírásról 

Társulatunk püspök-elnökének bevezető előadása 
a Szent Jeromos Bibliatársulat apostolképző szemináriumán 

Gyakorló lelkipásztor, úgynevezett »mezei« teológus beszél 
Önökhöz. Ezért most ne várjanak valamiféle különleges okossá
got. Másféle »csatornán« próbálok közelíteni. Mondanivalóm in
kább vallomás, bizonyos »helyszíni közvetítés« a magam tapasz
talatából. Bemutatom az összegyűlt és feldolgozott élményeim
ből, bennem miként él a Szentírás, és ebből következően ho
gyan látom a világot. 

I. Isten szakadatlan szól hozzánk! 

a.) Sokan közülünk abban a tévhitben élnek, hogy ha visz
szaszerzik az ingatlanjaikat. megvásárolják a régi egyenruhá
kat,. kitűzik az ősi jelvényeket, akkor újraindul az elvett iskola, 
talpraáll az apácarend, megjelennek a cserkészek. Szép szám
mal akadnak naív lelkek, akik úgy gyűjtik a diplomáikat, mint a 
régi grófok a trófeákat. A jegyzeteik, mint monolit kövületek 
süllyednek az agyukba. Természetesen tanulnak szentírástu
dományt is, s azt hiszik, ennyi elég is, ettől a világ máris kü
lönbbé válik. 

A valóságban viszont rengeteg másra is szükség van . A 
szakértelmen kívül kell "szív" is. Szükség van az indulatok "hő
fokára" , korszerű stílusra, a magánéleten átparázsló meggyőző
désre, látható tettekre .. .. végső soron az élő Istennel való bizo
nyos konzsenialitásra. Isten természetesen nem azonos valami
féle papírhalmazzal. A róla szóló tudomány is - csak állványzat 
a Titok körül. Vele kapcsolatban a Zsidókhoz írt levél elképesz
tő dinamizmust sejtet: .. Miután többféleképpen. különböző mó
don szólt hajdan Isten a próféták ú t ján az atyákhoz. e végső 
korszakban Fia által szólt hozzánk" (Zsid 1,1). 

b .) Isten közeledése, s ennek következtében a világ életreke
lése nem az írásbeliséggel kezdődik . "Többféleképpen, különbö-
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ző módon" történt az ; de mit j elent. hogy "próféták útján" (Zsid 
Lll. "angyalok által" (Zsid 2 ,2)? Mi a prófétai jel , az angyali 
szó? Amint a földgolyón szüntelenül k eresztülzáporzik a szem
nek láthatatlan gamma-sugárzás, úgy az Istcn szeretete is j elen 
van a világban. A mindenség nem .. szekularizált·· (Róm 1.20), 
legfeljebb a mi agyunk szikkadt. Fülünk van. de nem hallunk. 
szemünk van . de n em látunk (Mt 13, 15). pedig a világ tele van 
"példabeszéddel" (Mt 13.35) . A nicaraguai költő . Ernesto Carde
nál, mielőtt nekikeser edve politizálni k ezdett volna. m ég ..lá
tott". Egy alkalommal így ír : "A m eteorok írásvonala az égen és 
a csúszómászók nyoma a homokban. a vándormadarak tovahú
zó röpte őszi éjszakákon .... az évgyűrűk egy cédrus törzsében ... 
mind -mind .. . üzenetet k özvetítenek ." Hozzá hasonlóan a mo
dern misztikusok: a ném et Guardini, a franc ia Fou cauld , az 
olasz Carlo Carretto, az amerikai Merton és sokan mások is 
észr evették a nekünk szóló j elek et. A piarista egyc temi tanár és 
költő. Sík Sándor a "Mindennevű" CÍmű versében Nazianzi Szt. 
Gergelyre u tal v issza. Ha zörren az ablak - tudja. Isten sétálni 
hívja. amik or bejön egy ku tya , s mancsát a térdér e teszi. akkor 
ő elszégyelli magát, m ert m ég a kutya szeméből is az Isten hű 

ségét érzi. Az anglikánból katolizált Chesterton állítja. hogy a 
világmindenség csendje: a betegszoba irgalmas csendje. m ert 
"ha meghallanánk az angyalok kacagását. a kábító en ergia a 
földhöz vágna .. . " 

c .) J ézus - övéin - számon is k éri a j elekre való érzék enysé
get. Hiszen azok . mint a nyomjelző lövedék ek . vezetik is az asz
szoc iác iók sorozatát, az ész logikáját. A természet j elei össze
függnek az " id ők jeleivel" (Mt 16.3) . A jelek j ele pedig. amit a ka
rácsonyi angyal hirdetett (Lk 2. 12), maga Jézus Krisztus. Benne 
artiku lálódik Isten minden szeretete, rajta arcot ölt a világ értel 
m e (Jn 3 .16) . Az ő eljövetele - az első - az emberi történelem
nek bizonyos értelemben nem a k özepe. hanem a startvonala . 
Ami odáig történt. az készülődés . ami azután jön. az a kicsoma
golás. a "forgalmazás". Gyer ekeknek úgy magyar ázom az Ószö
vetséget. hogy az óriási ajándékcsomag. Csupa titok. Múlnak az 
évszázad ok , j önnek az adventi próféták. s elkezd ődik a csomag 
bontása. Egyre jobban látszik. hogy mit r ejtenek a borítások (2 
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Kor 3,16); tisztul a M essiás-fogalom, szelídülnek a szokások, 
megerősödik a monogám házasság. Állandósul a várakozás, fo
kozódik a készülődés. Hegyre visz az ösvény, s Valaki jön ve
lünk szembe. Jézusban találkozik ég és föld , lsten és Ember. Az 
egész Újszövetség nem más, mint ennek az ajándéknak a be
mutatása, majd "felhasználása". A katolikus dogmatika J ézus 
Krisztus személyének az elemzése. Ő akkorát hozott önmagában, 
hogy u tána az első 400 évet betöltik a krisztológia és a marioló
gia fölfedezései. Nyomukban kivirágzik a kegyelemtan , majd 
m egjelenik a szentségtan, kifej lőd ik a morális és az egyh áztan. 
Ma már foglalkozunk a következményekkel is: az emberről , a 
társadalomról szóló tanításokka!. Máig érvényes Izajásnak 
Szent Pál által is idézett szava (l Kor 2 .9): "Szem n em látta, fül 
n em hallotta, emberi szív föl n em fogta , am it lsten azoknak k é
szített, akik szeretik őt." 

Il. Isten megértett és leírt szava: a B i b l i a 

a.) Szakem berek eljátszottak a gondola nal , hogy mi változ
na abban az esetben, ha valamelyik kumráni barlangból előke
rülne egy "ipari csoda". Találnának egy eddig ismeretlen szerke
zetet, amiről kiderüln e. hogy ókori videó. Eredeti k ép- és hang
felvé teleket tartalmaz a názáreti Jézusról. Az egyik egyetem la
boratóriumában át tudnák tenni mai r endszerre, s látnánk-hal
lanán k "első kiadásban" a Hegyi B eszédet, s minden továbbit, 
ami történt. Azt mondják - s bizony igazuk van -, hogy az nem 
lenne akkora szenzáció. mint a kezünkben lévő Szentírás. Az 
ún. "er edeti", a történelmi prototípus ugyanis éppúgy bizonyta
lanságban hagyna minket, mint az elsőket. Látnánk a minden
ben h ozzánk hasonlóvá vált (Fil 2,7) áes fiát (Mt 13,55), aki még 
ötven esztendős sines (Jn 8 ,57), aki felől még korának legna
gyobb prófétája is csak kérdezősködött (Mt l 1.3) . Az eredeti k é
pek igazából a régészeket. a nyelvtudósok at, a filmrendezőket 
örvendeztetnék. 

A kezünkben lévő írott Biblia több, mint csupasz látvány. 
Ez már a "megtalált" Jézus. Ez a felfedezett igazság. a Szenlé
lektő l értelmezett esemény. Ez a leleplezett és beteljesedet t 
Ószövetség. Ezért is beesülik meg nagyon . Jobb helyeken a fő-
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papi cer emóniák élén viszik feltartott k ézben . Égő gyertyák közt 
olvassák, és a felolvasás végén m egcsókolják. A szentélyben 
díszes trónuson őrzik , mint az Eucharisztiá t. Az ősegyházban 
kisebb papi r endhez tartoztak. akiket lektorokká avattak. Csak 
ők ny úlha ttak h ozzá, és olvasha ttak az egybként is .. drága" pél 
dány okból. Aki pedig a szent iratoka t az üldözések idej én ijed té
ben kiszolgá ltatta a h a tóságoknak , az hittagadóvá vált. A többi
ek a z ilyen embert " traditor" -nak bélyegezték , s m essze k erül
ték ... 

b ,) Eredeti kézirat n em maradt r á nk. Az egyiptomi papírusz
sás kiszárított lapjaira, k ézzel , primitív tintával írt szövegek ha
m ar kifakultak. Ha n em tégláb a égették vagy r ézr e k ar colták a 
betűke t, akkor azok a növényi eredetű felületen elmosódtak. A 
tek er cs formáj ú írás fakul t, tör edezett , s m ég mielő tt olvasha 
tatlanná vál t, Je k ellett m ásolni. Így ér th ető, hogy kb , 50 éven
k én t k észül tek az újabb és újabb m ásola tok . A k ezdetleges 
technika és a ri tk a alapanyagok mia tt egy-egy példá ny ára fel 
érhetett a mai m ér egdr ága színes tévé k árával. A használh a tat
lanná vál t iratok at. min t a h alottak at, t isztelték. Nem d obták 
ki. Úgynevezett "gen izába", tekercstemetőbe tették. Szer en 
csénkre a r égészek , valah ol Egyiptomban , r ábukkantak egy 
ilyen furcsa "sírboltra", A mai m ódszer ekkel m ár azt is el leh e 
tett érni , hogy ezek az évezredes, eddig h olt sor ok életre k eltek , 
újból olvash a tókká vál tak. Kiderül t, h ogy szin te betű' szerint 
egyezn ek a m ostani példányaink szövegével. 

Gerh ard Kroll j ezsuita, ném et tudós az t i s m egvizsgál ta , 
h ogy a különböző ók ori k ézira tok h ogyan viszony ulnak egym ás
h oz. Hi tvédelmi er ej e van az eredm ényének . Összeh asonlító táb 
lázata szerin t a legtöbb fil ozó fia i vagy irodalmi műnek m ásola ta 
csak a 10. századtól m ar ad t r ánk , Az Új szövetség e l ső teljes 
szövegtan úja viszont m ár a 4. századból épen m ar adt. Sőt. az 
eddigi legr égibb k ézirat- tör edék et (a Já n os-evan gélium egy r ész
le tével) a Kr . u. 125 -ből szárm aztatják. A felfedezője nevéről k e
r esztelték el "Ry land" papíru sznak. Ezek et a felbecsülhetetlen 
értékű d okumen tumok a t a v ilág különböző tudom ányos intéze
teiben páncélszekrényben őrzik . Már r égen mikronImre vették , 
úgy. h ogy a ku ta tók mindenhez hozz férhetn ek . egym ás er edmé-

14 



Vallomás 

nyeiről naprakészen tájékozottak. Az eredeti nyelvek r ekonst
rukciója, a fordítások pontosítása a világ szakembereinek sze
me előtt történik. A szakma lelkiismerete vigyázza. 

Ma már tragikomikus emlékké zsugorodik a 60-as évek egy
házellenes harca. Közpénzeket pocsékoltak silány, szovjet bro
súrákra, bibliaellenes fér cm ú vekre. Hírhed tté vált bizonyos .. Kri
veljov" nevű szerzőnek az .. evangéliumi legendákról" összehor
dott műve . Esztergomban a biblikum-órákat öreg professzorunk 
5 percnyi Kriveljovval kezdte. Mit is mond az elvtárs? - s idézett 
egy döbbenetes ökörséget - , azután bemu tatta , hogy mit vála
szol erre a szaktudomány . Dőltünk a neve téstől. Túlságosan is 
nagy le tt a siker , abba kellett hagyni ez t a rovatot , mert taná
runk állását kockáztatta . Term észetesen mi a helyi k önyves
boltban m egvettük a .. divatos" kis füzetkét, s magunk folytattuk 
a vizsgálódást. Akkor vettem észer e egy újabb alpigazságot. 
Minden állítás annyit ér . amennyire azt a hirdetőj e bizonyítani 
tudja . Döntő tehát az. hogy milyen és m ennyi forrásmunkára 
hiva tkozik a szerző. Kriveljov a k önyve végén kb . 10 forrást em
legetett. A tízből hat ismer etlen szovjet szerző, a többi pedig 
m ég a múlt században élt. régen elavult. m egcáfolt nyugati raci
onalista volt. Mi a főiskolán akkoriban az ö t köte tes Simon-Pra
do tankönyvből k észültünk. Ennek a hatalmas műnek minden 
oldalán , szin l e minden sorhoz. apróbetűs lábjegyzet csatlako
zott. Abszolút világos volt adatról-adatra az állítás eredete. Ott 
volt a ku tató n eve, a k önyvének címe, a kiadás éve, helye, a 
Iapszám , sőt a döntő szakaszoknál er edeti nyelven beidézve az 
igazoló szöveg. A k ötetek elej én pedig kb . tíz oldalnyi, témakö
rökbe r endezett , abc-sorrendben k özölt forrásm u nkák j egyzéke 
állt. Dőlt betűkkel m ég a másvallású szak ember ek idevonatkozó 
munkáit is j elez ték. Ezek u tán , Kriveljovo t és a spanyol szerző 

párost összehasonlítva egyértelmű volt. h ogy mi a . .legenda" . és 
hol kezdődik a tudomány . 

c.) A Biblia lapjain hatalmas kincs van a k ezünkben . Vá lasz 
a lé t alapkérd éseire. informác ió az egyén sorsáról. a világ értel
méről. J elentés a .. túlparlról" . sőt. magának a Végtelen Isten
n ek a n évj egy kár tyáj a ... Tök éle tesen érthe tő teh á t a r égiek gon
doskodó figyelmessége, am ellyel egy be tű cské t se. egy vessző t se 
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vesztettek az átszármazó örökségből. Érthető a maiak szomjú
sága is. Ártatlanul börtön t jár t papok mesélték, alkalom adtán 
sikerült egy vékonyka Újszövetséget becsempészni valamelyik 
cellába. Az állandó motozás veszélye miatt nem merték eredeti 
formájában rejtegetni. Szétszedték lapokra és egymás közt cse
reberélték a széttépett Biblia részeit; Isten igéje ott keringett a 
.. pokol tornácán". Hihetetlen erőt adott egyiküknek például a 
sapkája bélésében őrzött Efezusi levél néhány fejezete. Kívülről 
tudta minden sorát. Százszor és százszor ízlelgette, fontolgatta, 
imádkozta. 

Emlékszem az ötvenes évek elejére. A legvadabb terror ide
jén csöppentem bele az illegális Regnum Marianum közösségbe. 
Az egyik tavaszi vasárnap akadályverseny t tartottunk a Pilis
ben. Reggeltől estig jártuk az akkor még elhagyatott vidéket egy 
Kis-Ázsia - Közel-Kelet .. vaktérképpel"" a kezünkben. Mi voltunk 
Szent Pál és a kísérete. Fel kellett ismernünk, hogy hol járunk, 
- s azt rögvest rá kellett rajzolnunk a térképünkre. Tudni kel
lett. amit Pál is tudott, hinni kellett úgy. amint ő, s ezek birto
kában ki kellett vágnunk magunkat ezernyi vészből, csábító 
csapdából, úgy. amint ő is tette. Igen ám, de mint kezdő kisdi
ák, aki sötétedés után lopakodott a lakásokon tartott hittan
órákra, honnan is tudjam, hogy ki volt Szent Pál?! A máig hasz
nálatos Békés-Dalos féle, modern szentírásfordítás csak 1951-
ben készült el. Évekbe tellett, amíg elterjedtek az első becsem
pészett példányok. A nagyszabású játékra tehát úgy készültem 
hónapokon át. hogy egy valahonnan elökerült régebbi kiadás
ból kézzel kimásol tam Pál életét. 

Csak sok év múltán találkoztam Bradburynak a .. Fahren
heit 451" CÍmű kisregényével. Az amerikai tudományos-fantasz
tikus irodalom e remekéből filmet is készítettek. 

Játszódik a .. Gutenberg galaxis" után, a hanyatló Európá
ban. Az emberek régen leszoktak az olvasásról. s vele együtt a 
gondolkodásról is . A Tűzoltóság már csak égetéssel foglalkozik. 
A titkon olvasókat feljelentik, s elkobzott könyveiket elégetik. A 
papír gyulladás i hőmérséklete: Fahrenheit 451 fok . Innen a 
vésztjósló cím ... Amelyik ház tetején nincs antenna, az eleve gy a-
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nús. Ha a lakó nem tévézik esténként, akkor mit művel? Csak 
nem olvas? Az hihetetlenül veszélyes lenne az államra ... Az olva
só, és így feltehetőleg gondolkozó polgár nehezebben csapható 
be, s esetleg még önállósítja is magát. Montag, a parancsnok, 
egyre kíváncsibbá válik, egyeseknek miért oly fontos a könyvük, 
hogy érte mindent kockáztatnak. Az egyik riasztás uk alkalmá
val, amikor a tettenért idős néni mint az anyamadár borul a 
lángbaboruló könyveire, ellop egy könyvecskét. Otthon, éjsza
kánként, szívdobogva betűzgeti az ismeretlen szöveget. Kiderül, 
hogy Máté evangéliumát tartja a kezében . Rájön, hogy eddig ő 
hamis Krisztusban hitt. Álszent, édeskés, semmit se követelő, 
mit sem érő vallás vette körül ... Váratlanul félbeszakadnak a 
gondolatai, mert a saját felesége raj ta kapja tiltott olvasáson. 
Most rá kerül a sor. Önmaga ellen kellföllépnie. A szirénázó, csil
logó tűzpiros rohamkocsi odaszáguld a lakásuk elé. Montag égeti 
a könyveit, de velük együtt a hitvesi ágyat is, s az egész eddigi 
hazug világát. Odavágja a lángszórót, és kimenekül ebből az el
átkozott kultúrából. Rozsdás sínek mentén eljut az erdő mélyére, 
ahol már várják az előtte elbujdosottak, a .. könyvemberek" . Fel s 
alá sétálnak a tó partján , s addig tanulják azt a magukkal hozott 
egyetlen könyvet, amíg betéve nem tudják. Mihelyt megbízható
an működik a memóriájuk, akimenekített kötetet - a bűnjelet -
elégetik ők is . Most már nem kell, mert eggyé váltak a könyvvel. 
A maguk régi nevét is leteszik, s azontúl a megtanult mű eimén 
mutatkoznak be: .. én vagyok Gróf Monte Christo első kötet", .. én 
meg a második", .. Ezekiel próféta vagyok az Ószövetségből .... . , s 
így tovább. . 

A könyv olvastán eszembejutott a régi latin mondás: .. timeo 
hominem unius libri", .. félek az egykönyvű embertől". Az ugyan
is lehet rémisztően buta is , de ennek fordított ja is bekövetkez
het. Aki szin te eggyé válik egy könyvvel. például a Bibliával. az 
lehet elképesztően bölcs is . A kereszténynek ez utóbbi fajtához 
kellene tartoznia. Ha lsten szava számomra már nem pusztán a 
papíron van, hanem belém épül. akkor elérte a célját. A hitem 
életté válik . Ez azt jelenti , hogy amíg az iskolás hittanbóllegfel
jebb langyos illemtan következik, addig a bibliás ember kitűnő 
érzékkel eltalálja, az adott körülmények közt. hogyan kell Jé-
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zust követnie. Az ilyen embernek ugyanis, mint a jó muzsikus
nak. "belső hallása" van. élő Szentlélekre figyel. hűségét meg
tartva , könnyedén tud - ha kell - változni is. A változások soha 
nem ötletszerűek. nem adivathoz igazodnak , hiszen azoknak a 
partitúrája a kinyilatkoztatásban rejlik. Évezredek kottája a tu
dományok királynőjének mondott "dogmatikában" szólal meg. 
A "dallam": a dogma. Ez persze nem a politikai "tabu", hanem a 
vallási "irányfény". A dogma háttere abiblikum, pontosabban : 
az abban rejlő élet. Más hasonlattal : a felism ert hittétel olyan, 
mint a sugárzó érc, s mögötte az urán bánya, a biblikum. Az 
egésznek a m élyén pedig ott az Isten. aki ál tal minden lett (Jn 
1.3). 

III. Isten szavát helyesen kell értenünk! 

a .) Diákéveim során szellemi étvágyam újabb és újabb ka
land okba sodort. Chesterton "paradoxonjait" olvasgatva jöttem 
rá, nem kell félnünk semmiféle földi ellen féltől. Ö úgy vette észre 
a k er eszténység igazát, hogy összeolvasott mindenféle hitellenes 
iratot. Azok belső ellentmondásai józanították ki. Rátalált az el
lentétes irányokból támad ók sorai nyomán az ostromlott Köz
pontra. a katolikus hitre. 

Ez az élmény bátorított. amikor k ézbevettem a hitehagyott 
papnak . Baranyai Árpádnak "A hitellenség apológiája" ~ímű kö
tetét. Az illető hetet-havat összeírt , hogy önmaga aposztáziáját 
igazolja . Érdeklődve vetettem magam bele a fölhánytorgatott 
problémákba. Tudtam . ha felinger el cg.v k érdés, addig nem 
nyugszom. amíg azt nem tisztázom. A gondolkodássaJ, az után 
járással csak nyerh etek. Így is történ t. Baranyai állította. ha 
igazán elterjednek a népnyelvű bibliák. az lesz a vég. Szerin te a 
katolikus egyház halálos veszte: a saját Bibliája. Azt rögtön ész
r evettem , hogy a gondolat nem új. Száz évvel azelőtt az akkori. 
úgynevezett modernisták , meg azóta jó néhány szekta. szembe
állítják a Biblia Jézusát az egyház Jézusával . Az viszont tényleg 
elgondolkodtatott. hogy egyházunk m ennyire óvatos. A 20. szá
zadi katolikus bibliamozgalom. vagy a II. Vatikáni Zsinat litur
gikus r eformja (a kötelező népnyelv tekintetében) bizony. alapo
san lemaradt Husz János reformjától. 
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b.) Az eleinte megmosolygott okvetetlenkedést lassan kezd
tem megérteni. No, nem a hitetlen pap módjára, hanem az egy
ház javára. A nagyon régi , más kultúrában keletkezett iratokat 
valóban félre lehet magyarázni. Az anyaszentegyház, mint jó 
anya, ettől féltette gyermekeit. Iskolapélda a tévedésre: az utol
só vacsora terméből feljegyzett párbeszéd félrehallása. Jézus 
feltűnően komoly és ijesztő dolgokról beszélt. Ekkor a hősködő 
apostolok közbevetették: . .Itt van két kard"; talán a házigazdáék 
faldíszei lehettek, még a Makkabeus-korból megőrizve. A Mes
ter azonban csak annyit mondott: .. Elég'" (Lk 22,38). Mióta a vi
lág világ, minden épeszű olvasó úgy értette ezt, hogy .. elég ebből 
az ostobaságból, indulunk a Getszemáni kertbe". A középkor 
elején azonban a "két kardra" államfilozófiát alapítottak. Azt ál
lították , hogy két kard: vagyis a pápa m eg a császár elég a világ 
kormányzásához. harmadikra már nincs szükség. Kínosabb , 
amikor valaki úgy ferdíti el Jézus szándékát. hogy pl.: a vacsora 
közben önmagára mutatott, amikor ez t mondta: .. ez az én tes
tem", s az ételre gondolt, mondván: .. vegyétek és egyétek. . . ". 
Köztudott, hogy az immár több száz irányra szétszakadt protes
tantizmus mindegyik ága ugyanarra a Bibliára hivatkozik, csak 
azt másként értelmezve. Az ókori manicheusok a házasságot ve
tették el, a középkori katharok a kastélyok kincseit szór ták 
máglyára, manapság meg kollektív öngyilkosságokat követnek 
el..., s mindezt a Bibliára hivatkozva. Bizony. ez már nem tréfa. 
Még azt az ártatlan játékot sem veszem szívesen, amikor j eles 
napokon kisközösségekben igekártyákat húznak , s az így vélet
len folytán hozzájuk keriilt ~szentírási idézetben lsten akaratát 
vélik felism erni. Nem olyan könnyű megtalálni Isten akaratát. 

c .) Ha a Biblia egy-egy mondatát kiszakítom az összefüggé
séből , növekszik a szubjektív , az egyéni értelmezés. sok esetben 
a félreértelmezés lehetősége. Igaz ugyan , hogy lsten Szentlelkét 
nem kötik a mi szabályaink, miként a szél, "ott fúj. ahol akar" 
(Jn 3,8) . Mondhatja Ágostonnak. hogy .. vedd és olvasd", - s ő 
ekkor oly pontosan rátalál a Római levél 13. fejezetén ek a 13 . 
versére LEljünk tisztességesen .... ne lakmározásban és r észe
geskedésben ... "). mintha az csakis nelü iródott volna. Az is igaz 
azonban. hogy felfogóképességemet befolyásolhatja az időjárás-
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változás. rejtett betegség. gonosz propaganda. hiányos művelt
ség és még sok más. Könnyen áldozatává válhatok ilyen esetek
ben akármelyik szekta elszán t ügynökének. 

A Szentírásnak nemcsak egy mondatát . de még egy egész 
könyvét se ragadhatom ki a környezetéből. A búskomor Prédi
kátor alapján nem állíthatom . igaza van a pesszimista Schopen
hauernek. ezen a bolygón nem lehet élni. Még jó. hogy kiábrán
dult huszadik századi nyomoroncok eddig nem figyeltek fel 
ezekre az unalmat szuggeráló. a kétségbeesést sugalló monda
tokra. hogy .. minden hiábavaló .... fölkel a nap. de úgyis lenyug
szik .... semmi értelme az egésznek ... .. Akik közel jártak a szel
lem pályájának ehhez a széléhez. mint pl. az ateista egzisztenci
alisták. azokról mondják is. hogy a fasizmusnak. a világhábo
rúknak a szálláscsinálói. A Bibliában szerencsére más is van. 
Van nekünk csodálatos Kolosszei levelünk. káprázatos távlato
kat nyitó .. J elenéseink". s az a sokat emlegetett János-idéze
tünk. miszerint .. úgy szer ette Isten a világot. hogy egyszülött Fl
át adta oda ..... (3. 16). A Bibliát .. szter eóban" kell hallanunk. ese
m ényeit .. szélesvásznon" k ell látnunk. A Biblia nem valami sze
szélyes idézetgyújtem ény. A mai technikával egybefűzött Könyv. 
igazából egy egész Könyvtár . amelynek egységes a r endszere. 
Hasonlítják hatalmas asztal körül tanyázó. 72 tagú társaság
hoz. Az egyes szerzők beszélgetnek. néha egym ásnak remet is 
mondanak. d e végül közös a zárónyilatkozatuk. Ez érthető is. 
hiszen az asztaltársaság vendéglátója. az egésznek a fő szerve
zője - a sugalmazó Szentlélek. A n.api liturgia az ünnepeknek 
megfelelően fel -fel erősít szólóhangokat. Így bekövetkezhet né
hanapján . hogy búsong Jeremiás. vagy átkozódik Izajás. de 
ugyanabban az egyházi évben (!) az angyalok is ének elnek Lu 
kács evangéliumában, és a pünkösdi szelek is zúgnak az Apos
tolok cselekedeteiben. Isten szava. helyesen olvasva. egységes 
pedagógiával az Életre nevel. Döntő szempont tehát. amit Jézus 
a szamariai asszonynak magyarázo tt : .. Lélek az Isten : akik 
imádják, lélekben és igazságban k ell imádniuk" (Jn 4 ,24) . Nem 
lehet az Írást - fundamentalista módon - betű szerint olvasni. 
m ert .. a betű öl. a Lélek pedig éltet" (2 Kor 3 .6) . 

{Az eMndás második részét következő szánllmk/>n11 közöljiik.' 
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trő Ige 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatársulat 

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI - Bevezetés 

A Szentlélek 

A) Alapgondolat 

A könyv ezt a címet csak a későbbi időszakban, a megírást 
követő 2. században kapta egy jól ismert ókori irodalm i m űfaj 
nyomán, amelyben valamely nevezetes személyiség tetteit, cse
l ekedeteinek történetét írták meg (pl. Nagy Sándor cselekede
tei). Szerzőjét a korai egyházi feljegyzések egyhangúan Lukács
ban, a harmadik evangélium szerzőjében jelölik meg. Mindkét 
műnek azonos a címzett je (»kegyelmes Teofil«); az Apostolok cse
lekedetei szerves folytatását adja a Lk-evangéliumban felveze
tett teológiai szempontoknak (hitterjesztés Jeruzsálemtől a föld 
határáig; Jeruzsálem mint földrajzi középpont; Jézus örömhíre 
örömhír az egyetemes emberiség számára); a Szentlélek szerepe 
mindkét könyvben kiemelkedő. 

Jézus tetteinek (halálának és feltámadásának) fényében Lu
kácsnál teológiai értelmet nyert tér és idő egyaránt. A tér közép
pontja (fókusza) Jeruzsálem, ahol a kereszt állt: Jézus útja, az 
üdvösség útja ide vezetett (ezt mutatja a Lk-evangélium felépíté
se: galileai működés - ú ton Jeruzsálem felé - kereszthalál és 
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Bibliaiskola 15. óra 

feltámadás Jeruzsálemben); és az üdvösség innen árad ki a vi
lágra (amin t ezt az Apostolok cselekedeteinek felépítése mutatni 
fogja: a jeruzsálemi ősegyház élete - a hit terjedése Palesztíná
ban - a hit terjedése szerte a világon). Az idő (történelem) kö
zéppontja (Conzelmann: »az idők közepe«) pedig Jézus működé
se: megelőzte Izrael korszaka (Ószövetség Keresztelő Jánosig), 
és követi a Szentlélek, az Egyház korszaka. Mindennek, így az 
emberiség történetének is Jézus keresztje és a belőle fakadó 
üdvösség adja meg értelmét. 

Ebben a gondolati egységben szemléli Lukács az egész törté
nelmet, az ószövetségi időket, Jézus megjelenését és az egyház 
éietét. Kettős művében (Lk és Csel) ezt mutatja be; ebből az 
Apostolok cselekedetei a második korszakkal, az Egyház kor
szakával foglalkozik. 

A könyv (jelenlegi) címével ellentétben nem célja minden egyes 
apostol tevékenységének részletes bemutatása: a tizennégy 
apostol (a Tizenegy és Mátyás, valamint Pál és Barnabás) közül 
a legtöbbel nem is foglalkozik, csak nevüket említi: András, Fü
löp, Tamás, Bertalan, Máté, Jakab, Alfeus fia , Simon, Júdás. 
Mátyásról külön csak a megválasztás történetében van szó 
(1,15-26). Zebedeus Jakabnak csak haláláról értesülünk (12,2). 
János neve többször szerepel. de mindig Péter mellett (3,1-4,22; 
8 ,14-25), Barnabás hasonlóképpen Pál mellett (9,27: 11,22-30; 
12,25-15 ,39) . 

Egyedül Péter és főleg Pál tetteivel foglalkozik részletesen. En
nek az az oka, hogy Lukács nem egyes személyek művét akarja 
leírni, hanem az őskeresztény misszió történetét. Mindabból , 
amit Lukács az Apostolok cselekedeteiben Jézus mennybeme
netelével kapcsolatban leír (szemben az evangéliumokban ol
vasható beszámolókkal) , közvetve és főbb vonásaiban vázolja 
művének témáját és célját. Arról az időszakról kíván írni. amely 
az egyház születésétől (»Szentlélekkel fogtok megkeresztelked
ni«) Jézus második eljöveteléig terjed (»úgy jön el ismét«), vagyis 
az egyház korszakáról. Arról az időszakról, amelyben a jézusi 
hit az egész világon elterjed (» ... a féld végső határáig«). 

115 



15. óra Bibllaiskola 

B.) Az Apostolok cselekedeteinek felépítése 

1. rész: Csel 1,1 -8,3 
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2. rész: Csel 8,4-15,35 
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3. rész: Csel 15,36-28,31 

Pál második Pál harmadik Pál Jeru- Pál Pál útja 
missziós útja missziós útja zsálemben Cézáreában Rómába 

Csel 15,36-18,22 18,23-21 ,17 21 ,1 8-23,35 24,1-26,32 27,1-28,31 
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c.) Bevezetés 

A S zentléLek 

15. óra 

A k er esztények m egszentelésén ek l egfőbb müvelője a Szentlé
lek ; ő tölti el az első k er esztény közösségek et ajándékaival és 
karizmáival. Az Egyházban kifejtett tevékénysége m égis külön
bözik az Ószövetségb6l ismert Isten Lelkének tevékenységétől. 
Kiáradásának teljessége és egyetemessége az t j elenti, hogy 
Krisztus feltámadása óta beteljesedtek a m essiási idők (Csel 
2 , 16-38). Másrészt eljövetele kapcsolatban van a k er esztséggel 
és a m eghalt és feltámadott Krisztus misztériumába ve te tt hittel 
(Csel 2 ,38; 10,47; 19, 1-7) . Jelenléte állandó, és Pál azt állítja , 
hogy a m egváltottak a »Szentlélek templomai«, »Isten templo
mai«, (1 Kor 6 , 11 . 19; vö . 3 , 16k). és hogy valóságos közösségben 
vannak vele (2 Kor 13, 13). És minthogy »akiket Isten Lelke ve
zér el , azok Isten fiai« (Róm 8,14- 17). a k er esztények n emcsak 
prófétá k, akik a Lélek á tmen eti tevék enységének vannak alávet
ve (Lk 1, 15; 7 ,28). hanem Isten gyermek ei , akikben állandóan 
m egvan a szentség forrása. 

Léon-Dufour: BiblikIIS Teológiai Szótár, 1189. h ) Lásd még 110 . a »Lélek 
(l sten Lelke)« GÍm szót és alI. Vatikáni Zsinat dokumentumait (Szentlélek). 

Az Ószövetségben az . .Isten Lelke" kifejezés (héberül "ruach ", 
m ely nőnemű szó !, görögül pneuma) Isten hatóerejét j elöli an él
kül, hogy a Szen t lélek mint az isteni Szen thárom ság "személye" 
má r világosan kivehe tő volna. 

Az Új szövetségnek tudom ása van egy "másik Vigasztalóról" (pa 
raklétosz), aki t az Atya küld (Jn 14,26J. aki különbözik az Atyá tól 
és a Fiútól (Jn 15,26: 16,7 : ld. főképp Jn 14,1 6- 16 ,15 : Mk l. lOk: 
M t 28, 19) és akit ill. akinek a működését e lsősurban szimbólu
m okkal szemlélteti : a galambbal mint annak szimbólumával, 
hogy Isten új népet teremtett magának (a g~ lamb különösen k ed 
vel t szimbóluma a szen t népnek : vö. Szt. Agoston : Mk l , lOpJ. a 
viharral m int az erő szimbólumával (Csel 2), a lán gnyelvekkel 
mint a tanúk lelkesültségének szimbólumával (Csel 2). A Szentlé
lek "személy voltát " a Szen tírással összhangban vallják a hitva llá 
sok és az Egyháznak Isten hárumságára vunta tkozó tanítói 
dön tései. A Szentlélek "az Atya és a Fiú Lelke" , aki az Atyá tól és a 
Fiútól mint egyetlen elvtő l származik, egyetlen leheléssel. A 
Szentlé lektő l fogant Mária anélkül, hogy emiatt Jézu s "apjának" 
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nevezhetné nk; Ö működik J ézusban és az Egyházban. a bérmálás 
és az egyházirend szentségében pedig különleges módon valósul 
meg a Szentlé le k közlése. A Szentlé lek .. küldése" a világnak külö
nösebb n e hézség nélkül érthető. 

A világnak szánt iste ni ön közlésne k ké t alapvető módozata van: 
a ) az önközlés mint igazság. amely a történelembe n következik be 
és Iste n szabad hűségének fe lajá nlása. és b) az ön közlés mint sze
re tet. a me ly kieszközli az e lfogadás t . és az embe r tra nszcendenci
áját megnyitja Iste n a bszolút j övője számára. Így tehát önmagát 
is közli Iste n a szűköldödő-véges és bűnös teremtménnye l. Éppen 
azt é rtjük szerete ten. hogy Iste n kilé p önmagából. ne m azért, 
h ogy önmagát keresse vagy megtalá lja . hanem hogy a másikba n 
.. kockáztassa" magát, mive l Iste n oly n agy. hugy a másikba n sza
badon .. kicsinnyé" lehe t. Mivel Isten Istenként te remt, ezért mint 
Léle k Ö teremt' mindent. ami a világban új és erede ti, szaba d. és 
e leven. váratlan és hata lmas. törékeny és ugya na kkor erős, O a 
kegyele m Lelke: azt az Istent nevezzük Lélekne k. a ki a mi benső 
kene tünk és pecsétünk. fogla lónk. vendégünk. vigasztalónk. szó
szólónk . benső hívásunk . szaba dságunk és gyermekségünk. é le 
tünk és bé kességünk. szentségünk és egys égünk. Az a Lé lek . aki 
megérle li bennünk a gyümölcsöket:.a sze re tete t, az örömöt, a bé
kességet. a türelme t. a tisztaságot; O ~ testnek. a bűnnek. a pusz
ta törvény tisztele tne k erős ellenfe le. O a vá ltozás titokzatos ereje 
bennünk. a mely a test dicsőséges fe ltá madása és a világ m egvál
tozása fe lé tör. 

Ö az Egyh áz Lelke . Krisztus testén e k egysége. Pünkös$or meg
mu tatkozik. hogy Isten ezt a Lelke t ne mcsak felajánlja az embe r
ne k. hane m e lfogadásával is megajándékozza. hogy a Lélek 
közlés ekkor ne m szórványosan itt-ott bekövetkező esemény 
volt, mint a prófé ták esetében. ha ne m végérvé nyesen és vissza
vunha tatla nul megtörté nt; a Lélekben (a ne mcsak megígért, h a 
ne m meg is adutt Lé lekbe n) va ló kegyelemne k . J ézus Krisztus 
kegyelmé ne k a lapszen tsége az Egyház, Benne é l a Lé le k józan 
törvényekbe n és a kegyc;;le m új és e leven kiáradásában. a hivatal
ban és a ka rizmá ban. O a Lelke a nna k. a ki a még a nonim és az 
Egyháztól idegenkedő ke reszténység a la kjá ban birt<;? ko lhatja a 
Sze ntleIket. a kit vezethet a Szentlé lek. és egyálta lá n Orá hallgat
na k minde nütt. a h ol Iste n kegyelméből n em h ód olna k be a lega
lista középszer ű ségn ek. 

(Karl Ra/mer, Teológiai Kisszótár, Szentlélek címszó). 
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D) Óravázlat 

Feladal 

1. Jöjj el, Fénylő Láng (Sillye Je
nő: Napfény-dal c. dalgyűjtemény) 

2. Bevezető előadás az Aposto
lok cselekedetei könyvhöz 

3. Mi az elképzelésünk a Szentlé
lekről? 

A résztvevők beszélgetnek arról, 
hogy milyen elképzelésük van a 
Szentlélekről, milyen kép él ben
nükróla. A beszélgetést az óraveze
tő esetleg kiegészítheti, ld. Beveze
tés 

4. Mit mond a Biblia a Szentlé
lekről? 

A résztvevőknek a Biblia külön
böző kifejezésformáit kell megke
resniük Isten Lelkének működésé
ről, esetleg konkordancia segítségé
vel (lehelet, lélek, Isten ereje, stb.). 
Ezt követi a munka során talált »Ie
lőhelyek« és új kifejezések tapasz
talatcseréje, összegzése. 

5. A Lélek működése az életem
ben 

Egy sárga papírcsíkra mindenki 
leírja azt az élményét, amikor a sa
ját életében különösen érezte, meg-

Mód~zer 

szöveg és dallam, 
64. o. 
az óravezető előadá

sa, ld. Alapgondolat, 
térkép, a Csel felépíté
sét bemutató ábra 

15. óra 

Eszközök, idő
Larlml1 

kotta, 
10 perc 
térkép és a 
szemléltető 

ábra, ld. Alap
gondolat, B)., 
15 perc 

csoportbeszélgetés, az Léon-Dufour: 
egyes szavakat, meg- Biblikus teoló
fogalmazásokat fe lír- giai szótár; A 
juk a táblára II. Vat. Zsinat 

tanítása; táb
la, kréta, 

20 perc 

kiscsoportos munka, Biblia, kon-
utána összegzés kordancia, 

jegyzetfüzet, 
ceruza, tábla, 
kréta, 

40 perc 

az előre elkészített sárga papírcsí
sárga papírcsíkokra kok, medita
(=Lélek-sugarak) min- tív magnóka
denki egyénileg felírja zella, magne
a »Lélek működését « , tofon, filctoll 
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15. óra 

tapasztalta a Lé lek működésé t , 

vagy amikor különösen működni 

látta va lahol. 

G. A Lélek működésének telj es
sége 

A rész tvevők a bibliaó ra e lején 
tanult szentlelkes ének éneklése 
közben kihozzák a sá rga papírcs í
kokat, amelyekre írtak és azokat 
egy " ISTEN LELKE « fe lira tú 
nagy, sá rga napkoro ng köré ra 
gasztjá k. 

Ha jut rá i dő, aki szere tné, 
meg is oszthatja a többiekkel 
ezt az é lményt. 

7. Befejező ima, ének 

Bibliaiskola 

ahogy ő megtapasz- 15 perc 
talta . Közben eset-
leg meditatív jelle-
gű zene szólhat. 

a »sugarakat« közös sá rga kör »IS
»Lélek-ünnepben« TEN LELKE" 
fe lragasz tj ~k fe lira tta l, ragasz-

~~~" 
l:::::::::::::J IST E N I I 

~ LELKE ~ 

~~~ 
közös hálaadás a ko tta, gyertya, 
Szentlé lek működé- 10 perc 
séért 

A Szent Jeromos Bibliatársulat budapesti Központjában "Élő b 

Ige" címmel bibliaiskola működ i k hitoktatók és $rdeklődők részvé- .t.l.t-.. : .. f.:; 

telével. Az órákat októbert ől májusig minden hónap első hétfőjén .,. 
du. 5-7 -ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folyamatosaA közreadjuk a ~l.: 
Jeromos füzetek állandó mellékleteként. Jelen füzetünk a tizenötö- ... 
dik óra anyagát tartalmazza. ilil:j 

A sorozatot szeretettel aján ljuk füzetünk Olvasóinqk figyelmébe, w 

abban a reményben, hogy sok aktív lelkipásztor és hitoktató számá- l:: 
ra segítséget fog jelenteni. ;:;:~ 

~~~~:~~I : 1996. szeptember. Gelley Anna és Vágvőlgy i Éva ."·.::.rr .. :.::.~ .. :[.·.:! 

óravezető k ; Tarjányi Béla szakmai vezető . 

Ij:::::::::::::::::::::::::::}:::::::::::::::::::::::;;;:;::::::;::::;:::::::;;;:::::,::::::;:;;;:;::::::: ::::;;::;!.;:;:;:::;::::::::::::::::::?i:~;:;;:;;;::::::::;::::::::\::;::::::::::;::::::::!.:~:::::::::;;;:::::: : : ::: :::;::::::::::::~:::~:::::::~;:.·::::~f:::::!.::::Ji: 
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Thorday Attila: Biblikus elmélkedések 

5. Jeremiás személye és belső száműzetése 

"Nincs biztonság, csak egyedül Is tenben .« Ezzel a meggyőződésé
vel Jeremiás Izrael nagy prófétáinak hagyom á nyához kap csolódik. Je
remiás bizalmatlanul tekint Jeruzsálemre, a királv fővárosá ra és a 
Templom helyére. " Úgy bánok a Templommal, mint Silóval tettem " 
(7,14). A királyság el őtti id őben Siló volt Izrae l egyik gyül ekezeti he
lye, az itteni szentélyt a fili szteu sok rombolták le . Később a köztud at
ban az a hiedelem élt, hogy a Templom és a Város lerombolása jele an
nak: Istenük erőtlen , hiszen képtelen m egvédeni o tthoná t. Ezzel szem 
ben Jeremiás szerint Is ten abszolút fü ggetlensége t élvez abba n a tekin
tetben is, hogy hol jelenik m eg az embereknek. Nem megl epő tehá t, 
ryogy Jeremiás t szentségtörés vádjáva l elfogják és m ajdnem kivégzik . 
E\etét csak egy befo lyásos szem ély közbenjárása, valamint az a tény 
menti meg, hogy vádló i v isszaeml ékeztek Mikeás h asonl ó próféciájá
rai aki szintén Jeruzsálem pu sztul ásá t jövendölte meg, és ko rtársai 
mégsem ítélték hal álra Oer 26). Jeremiás radiká lisan o lya n I ste nrő l tesz 
tanúságo t, aki teremtm énye itő l fü ggetlen és szab ad. Ennek ha ngs ú
lyozását azonban kortársa i m egbo tránkoztatóan istentelenn ek ta rtj ák .. 
mai szóval »agnosztiku snak« ítélik. A dologba n csak az a megl ep ő, 

hogy maga Is ten az, akitő l a kép szá rm azik: úgy muta tja meg m agá t. 
mint akinek kezében a népek o lya nok, min t a fazekas kezé ben a cse rép 
(18,1-12) . 

Jeremiás kritikus sze mmel teki nt kora po liti kai veze tő i re. Megbé
lyegzi népe " pásztorait«, a miért nem keres ik sem Istent, se m a »nyá j(' 
jav~t; szétszéled ni és veszni hagyják a rájuk bízo ttaka t (2,8; 10,21; 23,1-
2) . Igy szerencsé tlensége t vonnak magu kra és népükre (4,9; 13,13; vö . 
32,30-35). Úgy tűnik, hogy maga a próféta írta azt a könyvecskét, 
amely az á ltala ismert királyok elleni próféc iáka t fog lalja m agába n 
(21 ,11-23,8), és am e lybő l vil ágosan kid erü l, hogy az igazság gya korlá
sa nélkül a királyság önm agában nem ny újt sem mi lyen bi z tonságo t. 
Ebben az esetben m aga ls ten veszi kezébe az esem ények irányításá t: új 
pásztorokat vá lasz t, akik képesek a rra, hogy legeltessék nyáju ka t (23,1-
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4), Dávid le~zármazottjai közül táma~zt egy bölc~ és igaz uralkodót 
(23,5-6). 

Jeremiás félelmetes és felejthetetlen kifejezésekkel írja le népe sor
sát ls ten szemszögéből: lsten elhagyta házát (12,7) és harcba száll saját 
népével szemben (21,5). )>lzrael Szabadítója jövevénnyé lett ezen a föl
dön ... , utazó, aki csak éjjeli szállásra tér be « övéi közé (14,8b). Ebben a 
bibliai versben tehát visszatér a zarándoklás témája, de váratlan és 
szörnyú módon visszájára fordul: úgy mutatja be a zarándok Istent, 
mint akit saját földjéről űztek el. Aki egykor kiszabadította népét az el
nyomás földjéről és útra kelt vele, ma ismét úton van, de népe nélkül , 
magá nyosan . 

Mielőtt építeni és ültetni kezdene valaki, kénytelen rombolni és 
gyom lálni . Jeremiás ezt a szerepet kapta I s tentő l (1 ,10). Az események 
és dolgok mögött lássa meg népe betegségét, sőt ezáltal ismerje meg 
egész emberi mivoltunk titokza tos mélységeit. A prófé ta egyre világo
sabban lá~a a felemás m egtérés hiábavalóságát, ugya nakkor meg van 
győződve arról is, hogy népe képtelen önmagától megtenni a szüksé
ges lépéseket, csakúgy mint ahogya szerecsen sem tudja megváltoz
tatni bőre színét, és a párduc sem tudja levetni tarka szőré t (13,23). Je
remiás mégis folytatja prédikációit: magá t öntőmunkáshoz hasonlítja, 
aki l á~a verejtékes munkáját kudarcba fulladni , mert a ti sztítási műve
let nem jár sikerrel: nem olvad ki a sa lak (6,27-30). Ettől kezdve a kö
zelgő katasztrófa elkerülhetetlen. Akármit tesznek, már nem menti 
meg őket. Amit pedig megtehetnének, azt sem teszik, de iga'záb ól már 
va lóba n képtelenek rá. 

A próféta népe iránti szolidari tása az akkori id őkben ismeretlen 
életformá t követel tőle : Mondjon le a házasságról és a gyermekekről, 

ne csa tl akozzon a tem etés i szertartáson vagy ünneplő lakomán részt
vevő honfitársa ih oz; mind ezt azért, hogy sorsukban előre részesedjen 
Ger Hí) . Jeruzsá lem lerombolása után, am ikor a hódító fölajánlja , hogy 
biztonságban távozha t a városból és letelepedhet ott, ahol kedve tartja, 
a próféta nem fogad el semmiféle kiváltságot, hanem az országban 
maradt népének körében telepszik le (40,1-6). Teljes létbizonytalanság
ban él, mígnem akarata ellenére Egyiptomba viszik, s valószínűleg ott 
hal meg, kétszeresen is: a számüzetés és honfitársai okozta fájdalomtól 
szenved ve. 
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A szolidaritásnak ezt a módját élve, Jeremiás akaratlanul is lsten 
szívének új sugarát villant ja föl kortársai és késői olvasói számára. A 
próféta annak képmása, Aki a kitaszíto ttságtól szenved népe körében. 
Mindez szétválaszthatatlanul összekapcsolódik népe iránt érzett fáj
dalmával is, amely saját őrültsége következményeit kell hogy viselje. 
Biblikus nyelven úgy mondhatnánk, hogy tanúi vagyu nk annak az 
egységnek, amit lsten haragja és szere tete jelent. J.eremiás a ma ga ré
széről tudatosan éli át a valóságot. Miként elődje, Ozeás, ő is teljes éle
tével megtapasztalta, milyen szorosan összetartozik a harag és a szere
tet, ez a két, számunkra sokszor kibékithetetlenül ellen tétes valóság. 
Amit mi »haragnak" nevezü nk, az nem más, mint az a kigúnyolt és 
visszautasított szeretet, amely nem mond le sze retetének tárgyáról. 

Jeremiás már korábban is megbotránkozott az igazak szere ncsé t
lensége és a gonoszok boldogulásának láttán (12,1 -5), de a fogság korá
tól kezdve ez a probléma még élesebben vetődik föl. Ané lkül, hogy 
tudta volna, személyes élete példájával megoldást adott az emberiség 
egyik leggyöt rőbb kérdésére. Áté lte azt, amit Dietrich Bonhoeffernek a 
hitleri Németország börtönében megfogalmazott szavai így fejeznek 
ki: »Is ten sze nvedésében osztozni, elfogadva mindazt, amit az istente
len világ ránk erőszakol " . Minden korábbi prófétánál jobban, elutasí
tottságával és elhagyatottságával Jeremiá~ kapcsolódási pontot jelent 
ls ten és népe között. Az isteni jelenlét itt nem annyira a királyi házhoz, 
a Városhoz, vagy a Templomhoz fűződő ígéretben ), testesül meg ", ha
nem inkább magá nak a prófétának személyébe n: Isten szava kifejti ha
tásá t, az isteni hívás fájdalmak árán is, de megváltoztatja az ember 
gondolkodásá t. Az Úr így fokozatosan e l őkészíti népét arra , hogy va l
lásossága teljes egységre jusson embe ri mivoltával és az emberi szívet 
gyökerében alkossa újjá . 

Még ha a népnek száműzetésbe kell is mennie, ez nem annak jele, 
hogy ls ten elhagyta őket. Isten szemrehányást tesz, amiér t sajá t föld
jén és övéi között idegenként kell élnie (14,8b). Az ember imádsága 
nem úgy talál meghallgatást, hogy lsten visszatér népéhez, hanem 
hogya nép indul idegenbe. Ot t, a száműzetés földjén a zarándok lsten 
ismét tal álkozik követőivel. Ott, a vándorlás alatt az élet az új kezdet 
lehetőségé t rejti . Jeremiás tehát a szíve mélyén sohasem vesztette el re
ményé t abban, hogya jelen megpróbáltatások után Istennek üdvös ter
vei vannak népével. Bár egye~ek az »íté let prófétájának<, nevezik, szá-
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mára a rombolás csak közjátéknak bizonyul az elenged hetetlen meg
tisztulás és így az új teremtés irányában (1,10; 31,28; vö. 30,18). A leg
nehezebb id őkben, amikor Jeruzsálem elesik, Jeremiás földet vásárol, 
vi lágos tanújelét adva, hogy bízik abban, hogy eljön Izrael fölvirágzá
sának ideje (Jer 32). 

Jeremiás a megújulás tekintetében is messze túlhalad elődei meg
győződésén. Az új szövetségről szóló látomásában az új teremtésről 
úgy szól, mint ami az emberek szíve mélyén történik, és nem csupán a 
régieket felváltó új politikai irányról és intézményi szervezetről beszél. 
Arról is meg van győződve, hogy az új kezdet nem azok között indul 
el, akik a lerombolt főváros és szentély közelében maradnak, hanem a 
babiloni fogságba kerültek köréből veszi kezdetét. Ez a jelentése a két 
kosár fügérő l szóló látomásának (Jer 24), és valószínűleg annak a vi
gasztaló levélnek is, amit azoknak a száműzötteknek ír, akik az első 
deportálási hullámmal kerültek Babilonba (Jer 29): Telepedjetek le, 
mert a fogság hosszú ideig tart, Is ten tervei azonban »nem a pusztulás
ra, hanem a jólétre vonatkoznak: reménységgel teli jövőt szán nektek« 
(29,11). Kétségtelen, Jeremiás e jövő alatt azt érti, hogy az elődeinek 
szólú isteni ígéret ala pján vissza térnek majd földjükre. A próféta leve
lében meglepő módon meglehetösen hosszú időt számít arra, hogy 
idegen földön, a megszokott életmódtól eltérően és az lsten által vé
dett intézmények (király, Templom) nélkül állják meg helyüket. Ez 
nyil vá nva ló megismétlődése a kivonulás eseményének, amikor Isten 
minimális emberi közreműködt'ssel maga vezette át népét a' sivatag 
pusztaságán (vö. 31,2). 

Elmélkedést és l)eszélgetést segítő kérdések: 
1. Jeremiás erőte ljesen szembehelyezkedik nzinden olyan emberi biztonságra-tö

rekvéssel. amely akadályt emel lsten és népe közé. megpróbálva ezzel helyette
sIteni az Úrra való hagyatkozást. KOrI/nkban mit kritizálna egy Jeremiás-al
katú prófélll ? Mib en rejlik a mi biZlO/lSágunk alapja? 

2. A z összes próféta köziilJeremllLI' élete azonosult leginkább üzenetével. Mini 1If
vők. milyen módon tesziink életünkkel is Illntísá~ot hitünkről ? Életmódunknak 
valóba/l \'an olyan jelszerepe. all/ely músok számára is tanúságu l szolgál? 

3. Kritiktija ellenére Jeremiás teljes szolidaritást ~'állalt népével. Mini hfv6k, a 
társadalom bizonyos értékrend jét mi is kritika tárgyává tesszük. Hogyan ma
radjunk mégis ~'zo lidlÍrisak embertársainkkal? II agyan jelezhetnénk számukra, 
hogy kritiktÍnk nem kívülről fakad. hanem heliiiról? 
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Gyürki László 

A magyar bibliafordítások tört énete 

»Krisztus hívei előtt szélesre kell tárni a kaput, hogy hozzáju ssa
nak a Szen tíráshoz ... Mivel pedig ls ten igéjének mindenkor kezünk 
ügyében kell lennie, az egyház anya i törőd ésse l gond oskodik róla, 
hogy megfelelő és pontos fordítá sok készüljenek az egyes nyelveken , 
főleg a szent könyvek eredeti szövegei alapján.<. A [I.Va tikáni zsinat
nak »Az isteni kinyilatkozta tás ról« szóló dogmatikai konstituciója 22. 
pontjában o l va sha~uk ez t a felszólítást. 

Ami t a Zsinat el őírt, azt mindig is tudta és élte az egyház. A ke
resztén ység terjesztésével mindenütt együtt já rt szent könyvének, a 
Bibliának a nemze ti nyelv re va ló fordítása is. ·Egészen term észetes, 
hogy ez nálunk, magyarokn ál sem lehetett másképp . El engedhetetlen 
volt, hogy az ls ten szava magya rul szólaljon meg ösein k szá mára. Ez a 
rövid összefoglalás végig aka rj a kísé rni a fo rd ítások történetét egészen 
napja inki g. 

Forrásul szolgá lt Szentivá nyi Róbert. A szentírástud omány tan
könyve (Sz t. Is tvá n Társ. Bp.1946), H. Haag, Bibliai lex ikon (Szt. Is tván 
Társ. Bp. 1989.), Bottyán Jáno!--, A magya r Bibli a évszázadai (Ref. Zsi
nati Irod a, Bp. 1982.), legfőkép p en pedi g Nemeskürty Istvá n, Magyar 
bibliafordítások Hun yadi János korá tól PázmáQY Péter század áig 
(Szépirodalmi Könyv kiadó Bp . 1990.), va lamint több tanulm ány a té
mával kapcsola tban. 

1. Az istentiszteleteken IUl sznált biblia; szövegek 

A ke reszténység fel vé tel ével szü kségessé vá lt e lsősorban az isten
tiszteleten használt szentírás i szövegek fo rd ítása . 

Öse in k az 5. század d ereká n a Kubán vid ékén tanyáztak, és m ár itt 
érintkezésbe ke rü ltek a keresztény népekkel. Az onogur népeknél 
megfo rdul ó kereskedőkke l együtt a hithi rdetók is megjelentek, és 
Krisztu s eva ngé lium át közvetített ék szá mukra. Hogy leírták-e ezt az 
evan gé lium ot - írja Szenti vá nyi Róbert -, nem tudju k meg ta lán soha 
sem . 
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Amikor azonba n népünk a latin kereszténység hatósugarába ke
rült, elkészült az első magya r bibliafordítás is . A lelkipásztorok első
sorban liturgiku~ ~zövegekrő l gond oskodtak. 

Erre következtethetünk a Szent Is tván király törvénykönyvének 
19. fejezetében tal á lh a tó ~zövegből: »A templomi gyülekezetről és 
azokról, akik morm olnak és beszélnek a mise ideje alatt . Azok, akik a 
templomba jönnek hallga tni a szolgálatot és a mise ünnepi órája alatt 
egymásközt m orm oln ak, és másokat zavarnak, hiú meséket mesélnek 
és nem figyelnek a szent leckére, egyházi táplálkozásra, ha előkelők, 

fosszák m eg őke t tisztségüktől és űzzék ki a templomból, ha közren
dúek és közemberek, a temp lom e lőcsarnokában, ekkora merészségü
kért mind enki e l ő tt megkötöztessenek és m egos toroztassa nak. És ha
juk lenyírassék.« A szövegbő l látjuk, hogy mise alatt szakaszoka t ol
vasnak fel a Szentírásból, s erre lelki haszonnal lehet fi gye lni . Lelki ha
szonn al azonban csak akkor lehet ezeke t ha llga tni, ha azt értik is. 
Mindez feltételezi az eva ngélium ok korai fordítását. Csak úgy lehet 
élő közösségeket terem ten i, ha magyarul prédikáltak nekik a felolva
sott szövegekről. 

Megerősí t i ezt az 1114-ben tartott esz tergomi zsinat köve tkező 
törvénye is: » E l ső rend ben megkérdezendő a király: hogy minden va
sárna pon a nagy egy házakban eva ngélium, leve lek és hittételek ma
gya rázta ssa nak a népnek, a kisebbekben pedig a hittételek és az úri 
im ádság. " Ebbő l a rendelkezésbő l kitűnik, hogya nagyobb egyházak 
lelkip ász torainak kezében ott vo ltak a szentírási szakaszok magyar 
fordítá sa i, amelyeke t fe lolvastak és magyaráztak. Ez t erősíti meg né
hány szép ősi bibliai tarta lmú nye lvem lékünk is, mint az 11 92-95 kö
z~ tt keletkezett »Halotti be~zéd «, vagy a 13. századból szá rm azó 
»Omagya r Mária Siralom «. Mindkét nye lvem lékü nkben megcsillan
nak az ősi magyar bibliafordítás szava i: por és hamu, teremtés, paradi 
csom, sátán, tiltott gyüm ölcs, vi lág világa, vé red hull vízü l, s tb . Sajnos, 
többet ezekről a fo rdítá~okró l nem mondhatunk, mert nem maradtak 
ránk. 

2. Az !Ín. " HI/szitfl Biblifl « /I1flmdvfÍnyfli 

A legrégibb megmaradt bibliafordításunk az 1416-1450-es években 
keletkezett. Enn ek szövegé t három kódex őrizte meg számunkra . A 
Bécsi vagy Révai kódex 1621apból á ll , és Rút, Judit, Eszter, a Makkabe-
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usok, Dániel és a Tizenkét ki spróféta könyvé t tartalmazza. A Münche
ni vagy Jászai kód ex 108 lapos, a négy evangéliumot őrzi , végül az 
Apor kódex 93 lapból áll, zsoltárfordítás- töredékek és himnuszok ta 
lálhatók benne. 

A Müncheni kódex végén olvashatjuk a keltezés t is: »Németi 
György másolta 1466-ban Mold vában, Tatros vá rosában .« Egyéb jel
lemző tulajdonságok között az a feltűnő ebben a fordításban, hogy a 
Spiritus Sanctus-t »Zent Zelleth »-tel fordítj ák a maguka t meg nem ne
vező fordítók. 

Ezen a bizony talan nyom on elindulva p róbálták bizonyítani, hogy 
a három fel sorolt kódexben lévő fordítás a Mold vába men ekült Újlaki 
Bálint és Pécsi Tam ás hu szita írók munkája. Szalkai Magya r Balázs fe
rences szerze tes így szám ol be működ ésükrő l : »Ebben az id őb en m ég 
két tanult ember is távozott inn en Kameni cáró l, tudniillik Tam ás és 
Bálint, akik, miután ez t néhány megszá ll ott férfi va l és asszonnya l 
megtanácskozták, éjnek id ején Mold vába szöktek ... Ez a ké t pap mind 
két testamentum írásait lefordította magya r nyelv re .. . Mennyi és mek
kora eretnekség va n pedig ebben, am it én is olvastam, evi lági ember el 
sem szá molh atj a .. . , mive l hogy ezt a szólás t is: Spi ritu s Sa nctu s így for
díto tták: zent ze lleth ... « 

Ez a fordítás nem maradt ránk. Az említett három kódex ben l évő 

bibliaford ítás t szokták azonosítani ve le. Ennek bi zonyítékául az t hoz
z ák fel, hogy a »zent zell eth « szó m indhárom kódexben megva n. A 
kérd és az.onban az, hogy hiteles-e Sza lka i Magya r Balázs krónikájának 
ez a szövege, mert a krónika 16. századi másola tából hi ányzik az id é
zett szöveg, s csak a jóva l későbbi gyulafehérvári kézira tban találha tó 
m eg. Nagyon is vita tható, hogya glossza megbízha tó-e, és főképpe n , 

hogya három felsorolt kéziratra vonatkozik-e. Ezekben ugya nis egyá l
talán nem lehet megtal álni a fe lró tt sok eretn ekséget. Ezért állítj a több 
kutató, hogy ez a fo rdítás ka toliku s, va lószínü leg szerzetes i mu nka . 
Csap odi Csaba írj a a Jord ánszky kódex hez írt tanulmányában : »A ' Hu 
szita Biblia' eln evezés tul ajd onképpen nem a legsze rencsésebb, ső t né
mileg fé lrev ezető, mert m agában ebben a Bibl iában nin cs semmi nyo
m a huszita jellegnek .. . Korábban egyébként olya n vé lemények is föl
m erültek a szakirodalomban, hogy a kódexek nem hu szita, hanem fe
rences, illetve premontrei munkák.« (15.0.) Nemes kürty István meg-
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jegyzése: »Egyelőre kideríthetetlen, hogy az egész Ószövetséget lefor
dították-e, és csupán a sors szeszé lyéből maradt ránk mindössze né
hány részlet, vagy pedig talán csak a számukra legfon tosabb helyeket 
magyarították a va ll ásos élet (miserend) gyakorlati igényeihez alkal
mazkodva. « (im. 23.0.) 

(Folytat juk) 

Báthory László középkori bibliafordításáról 

Íjjas Antal >,szentek élete« c. könyvében (Ecclesia, 1968. , ll. 
348-349.0.) a következőket olvashatjuk boldog Báthory László 
pálos szerzetes bibliafordításáról: 

A rend nagyon szívesen látta volna. ha Báthory László mint 
egyéniségformáló-magiszter fejti ki munkásságát. Ó azonban 
személyes aszkézisre és a Szentírásnak akkor már szükséges 
magyar Jordítására akarta koncentrálni erőit. A rend magyar 
általános főnökének engedélyével a. Buda melletti Szent Lő
rinc-kolostor bozótos erdejének távoli végében álló barlangba 
vonult vissza s ott Szent Jeromoséra emlékeztető munkabírás
sal hihetetlenül egyszeru eszközökkel magyarra fordította a 
Szentírást. Korát már érdekelte a lelkiélet története is . NeJe
ledjük el. hogyarajnavölgyi és a németalföldi nagy írószentek 
voltak az ő kortársai: megírta tehát - valószínűleg szintén ma
gyarul - a Szentek Életét is . Mindezzel a magyar keresz
ténységnek alapjaiban való meg úJhodás át készíte.tte elő . 
Mindezt negyven év múlva semmisítette meg Mohács . 

Báthory Lászlót intuitív-tudós szelleme mellett ugyanoly ha
talmas fizikum nak képzelhetjük el. aminők a XVI. századi 
Báthoryak voltak: hosszú élet után is minden előzetes Jel és 
betegség nélkül tört rá a halál. 1484 körül. Halálának napján 
még misézett! 

Történetkutatásainknak egyik nagy - de egészen hiteles ter
vek szerint hamarosan törlesztendő - adóssága az. hogy a 
nagyhárshegyi Báthory Barlang környéke s a vele szomszé
dos pálos kolostor-romváros egyelőre még nélkülözik a feltá
rást. Arra is vannak lehetőségek, hogy Báthory László Szent
írásfordításának és egyéb művelnek kéziratai a pálosrend nek 
másik tartományába. a portl1.gáliaiba kerültek át. és ott lap
panganak most. 
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Hírek, információk a Biblia világából 

Magyarország - Cigánynyelvü 
Biblia Cigány nyelvű , gyerekek nek 
szóló képes bibliakiadást tervez a 
zsámbéki Katolikus Tanítóképző 
Főiskola , ahol két éve működik ro
mológiai tanszék. A kiadvány első
sorban a végzett tanítóknak szol
gáina segéganyagként, hogy gya
korlati munkájuk során a cigány 
kisdiákokkal jobban megismertes
sék a Szentírást. Várnagy Elemér, 
a romológiai tanszék vezetője el
mondta: jelenleg 60 főiskolai hall
gató ismerkedik szabadon válasz
tott tárgyként a cigányság kultúrá
jával, nyelvével, történelm ével és 
néprajzával. (MTI) 

Jeruzsálem - Nem esszénusok 
éltek Kumránban? Századunk 
egyik legnagyobb régészeti felfede
zése, a Kumránban épült közössé
gi ház és a környező barlangok fel 
tárása ma is éppúgy foglalkoztatja 
a tudományos világot , mint kezdet
ben. A tudósok között széles kör
ben elterjedt véleménnyel szemben 
Dr. Smarjahu Ta/mon professzor, -
aki a jeruzsálemi Héber Egyetemen 
oktat bibliaismereteket és nemzet
közileg is elismert kumránkutató, -
azt állítja, hogy nem esszénusok 
éltek a kumráni településen . Véle
ményét többek között arra alapoz
za, hogy a tizenegy barlangból elő
került több mint 800 írástekercsen 
seholsem olvasható, hogy magukat 

a település lakói esszénusoknak 
nevezték volna. De akkor kik laktak 
Kumránban? Talmon szerint: »Az itt 
élő emberek magukat a fogság utá
ni zsidóság első nemzedékének te
kintették. Ezt támasztja alá önmeg
jelölésük: 'a , megújított szövetség 
közössége'. Es ez a közösség nem 
azonos a zsidóság általunk már jól 
ismert egyik irányzatával sem ." 

Talmon a kumráni közösség azo
nosításának kulcsát Ezekiel prófé
tánál keresi : »Magam határoztam 
meg bűneik éveit, napokban kife
jezve: 390 napig 1 viseled majd Iz
rael házának bűneit . S amikor en
nek végére érsz, feküdj a jobb 01-
daladra, és hordozd Júda házának 
vétkeit 40 napig. Minden esztendő 
helyett egy napot róttam rád" (Ez 
4,5k) . A kumráni közösség Talmon 
szerint e prófétai mondat beteljesí
tőjeként értelmezte magát. Ha hoz
záadjuk a 430 esztendőt Jeruzsá
lem Nabukadnezár babiloni király 
által történt lerombolásához (Kr.e. 
587), akkor a Kr.e. 2. században 
találjuk magunkat. Ekkor már léte
zett a közösség, és egy új korszak 
kezdetét várta. 

Talmon véleménye szerint a 
Kumránban is megtalálható zsidó 
vallási irányzat csoportjai az or
szágban szétszórtan éltek. A siva
tagba a közösség tagjai mintegy 10 
évre vonultak vissza, majd az idő 

1 A héber szöveg szerint a napok száma 390, a gör6gben pedig 190. A Szent István 
Társulat fordítása a görög szöveg alapján hozza. A Ford . 
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letelte után hazaköltöztek családja
ikhoz. Tehát nem voltak nötlenek. 
Ha e kumráni tartózkodás alatt a 
férfiak felesége vagy gyermeke 
meghalt, a településhez közeli te
metöben helyezték öket örök nyu
galomra. Ezzel magyarázza Tal 
mon, hogy a férfiak holttestei köze
lében nö- és gyermekcsontokat is 
találtak, ami kezdettöl fogva megol
datlan rejtélyt jelent a kutatók nak. 

Talmon a tekercsek keletkezésé
vei kapcsolatban is más vélemé
nyen van, mint a tudósok nagy ré
sze. Szerinte az írások csak rész
ben születtek a település falai kö
zött. Ezt látszik igazolni az a tény 
is, hogy Kumránban alig találtak 
olyan eszközt, amely a tekercsek 
megírásához nélkülözhetetlen. Vé
leménye szerint a legtöbb tekercset 
az újonnan felvett tagok hozták ma
gukkal. Szerinte ez az egyetlen 
magyarázat arra, hogy egy-egy 
könyvnek többféle szövegváltoza
tára is rábukkantak itt a régészek. 

Mindmáig megoldatlan az a kér
dés is. miért nem találták meg itt 
Eszter könyvét, holott az Ószövet
ség mindegyik más könyve leg
alább töredékeiben elökerült. Tal
mon e téren új felismerésre jutott: 
" A kljmráni iratok között 15 hapax
legomená2- ra bukkantam , amelyek 
csak az Eszter könyvében találha
tók . Igazolva látom véleményemet, 
hogy Eszter könyvét Kumránban 
legalább ismerték. Hogy mégsem 
használták, annak oka a könyv 

'botránkoztató' jellegében van. Mert 
például az 'Isten' szó seholsem 
szerepel e könyvben. Eszter - Dá
niellel ellentétben - nem tart meg 
minden zsidó törvényt, és hozzá
megy a perzsa királyhoz. Már a 
legnagyobb rabbi-tanítóink is meg
írták : 'Maga a történet a nem-zsi
dók antiszemitizmusát csak növel
heti '". 

Talmon professzor feltevéseit ol
vasva megerösödik bennünk az a 
felismerés: még messze vagyunk 
attól , hogy a kumráni leletek által 
felvetett kérdések nyugvópontra 
jussanak. (Bibe/report) 

Né!1letország - Egy új könyv
ről Erdekes és izgalmas olvas
mány az angol Peter Dickinson: új 
könyve, amely a Der brennende 
Dornbusch (Az égó csipkebokor} 
(Verlag St. Gabriel, Möd/ing 1995., 
OM 36, -) címet viseli. Nemcsak ha
zájában szerezte meg a legjelentő
sebb gyermekkönyv-díjat, de el
nyerte Németországban is 1995-
ben "Az év legjobb katolikus gyer
mek- és ifjúsági könyve " díjat. 

Az Angliában igen népszerű író, 
aki korábban már számos regényt , 
~öt néhány gyerek könyvet is írt, az 
Oszövetség 33 történetét meséli el 
újra, de mindegyiket más és más 
szereplö elmondása alapján. Ami
ben viszont közösek a történetek: 
egyik elbeszélő sem volt az esemé
nyek szemtanúja, csupán hallo
másból adja tovább a történetet. Az 
író ezzel mintegy visszahelyezi a 

2 Olyan kifejezés vagy szóösszetétel , amely a Szentírásban csak egyszer fordul eló. 
A Ford 
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történeteket az eredeti , szájról
szájra történő áthagyományozásuk 
időszakába. így például a kivonulás 
eseményeit egy halász idézi fel az 
egyik egyiptomi hivatajnoknak, Mó
zes találkozását az Urral az égő 
csipkebokorban pedig egy pásztor. 
A szurokkal bekent kosárban folyó
ba engedett és sorsára hagyott 
gyermek-Mózes és a fáraó leányá
nak találkozását egy bölcsődal 
mondja el. Az ábrázolás e formája 
azt is megengedi, hogy egy-egy 
történet bemutatását humoros kö
rülmények kísérjék : egy babiloni ki 
képző tiszt például katonáinak a 
páncél használatának fontosságát 
tanítja, nehogy úgy járjanak, mint a 
filiszteus Góliát. Avagy az alexand
riai zsidó orvostanár hallgatóinak 
éppen Saul betegségé ről tart kü
lönelőadást. (Blbe/report) 

A Keresztények és Zsidók 
Ausztráliai Tanácsa könyvet adott 
ki , amely főként a papokat és hitok
tatókat segítheti a szentírásmagya
rázat során. A fejezetek címei : Jé
zus pere és halála; Az »ó« és az 
»új«; A farizeusok bemutatása; »A 
zsidók« kifejezés a negyedik evan
géliumban; Jézus, a judaizmus és 
a Tóra. (/CCJ News) 

Izrael - Sírok a Makkabeusok 
korából? A Jeromos füzetek 18. 
számában már hírt adtunk róla, 
hogy Modi 'in-ben ősi sírokat fedez
tek fel, s a rájuk vonatkozó vita mi
att felfüggesztették a további ása
tásokat. Erre a leletre Raj Tamás 
főrabbinak a Népszabadság 1996. 
márc. 2-i számában megjelent cik
ke hívta fel ismét a figyelmet. 

Hírek, intormációk 

Egy részben természetes bar
lang három sírkam rájában össze
sen két tucat szarkofág ot találtak, 
mellettük pedig neveket tartalmazó 
- néhol elmosódott - görög és hé
ber feliratokat. Modi 'in volt a Haz
móneus család (a »Makkabeusok«) 
lakóhelye (Id. 1 Makk 2,1). Itt indÍ
totta el felkelését Kr.e. 167-ben 
Mattatiás. Az 1 Makk 13,25-30 arról 
is tudósít, hogy Mattatiás legkisebb 
fia, Simon főpap a szabadságharc 
győzelm e, Kr.e. 141 után ezen a 
helyen olyan nagy síremléket épít
tetett, amely a 30-35 km-re 1évő 
tengerről is látszott. A síremlék hét 
piramisát szülei , négy testvére és a 
saját emlékének szánta. A követke
ző évszázadok folyamán a föld fel
színe fölötti építményeket lerombol
ták , köveit széthordták. 

Raj Tamás azt is megemlíti , hogy 
a zsidók csak Kr. e. 140 és Kr. u. 60 
között temetkeztek szarkofágokba, 
a Makkabeusokat követve. Ké
sőbb , a családokat elszegényítő 
fényűzés helyett a rabbik rendelték 
el a ma is érvényes módszert : a 
halottat csak egyszerű , gyolcsból 
készült köntösben szabad a földbe 
helyezni , hiszen ott már »gazdag 
és szegény egyenlő « . 

E figyelemreméltó tények ellené
re a síregyüttes eredetét a tudósok 
még vitatják. Döntő bizonyítékot re
méltek a feliratoktól. Az Élet és Tu
domány 1996/15. szám ából arról 
értesülünk, hogy az elmosódott 
szövegrész az eddigi következte
téssei ellentétben mégsem t!,Htal
mazza a »Hasmonáj» nevet. Igya 
vizsgálat ill. a vita tovább foly ik. 

31 



Hírek. információk 

Az izraeli Beerseba településsel 
kapcsolatos ószövetségi hagyomá
nyok a pátriárkák , korába nyúlnak 
vissza (Id. Ter 21 : Abrahám ; Ter 26: 
Izsák; Ter 46: Jákob) . 

Az utóbbi évtizedek ásatásai azt 
mutatják, hogya hely már a Kr.e. 4. 
évezredben lakott volt. Az izraeliták 
betelepedése után déli határváros 
lett, ahol Saul, majd Dávid erődöt 
létes~ett. Megtalálták egy, a 10. 
század vége táján pusztító tűzvész 
nyomait (Sisák fáraó betörése) . E 
puszt~ás után 100 éven belül új, 
szabályosan tervezett város épült, 
főleg hivatalnokok, katonatisztek, 
papok, kereskedők részére. A 8. 
században templomot is emeltek 
itt , ezt azonban Hiszkija vallási re
formja idején lerombolták. Kőből 
(vasszerszámokkal !) faragott oltá
rát most a jeruzsálemi Izrael Múze
umban állították fel ; ennek másola
ta látható Beersebában. . 

A várost Szanherib asszír király 
701 -ben elpusztította. Erődként 
még többször megerősítették , de 
mint várost közel 2000 évig nem 
lakták, s csak a török, majd az an
gol uralom idején létesült itt admi
nisztratív központ. A mai modern 
város az ókoritól mintegy 8 km -re 
fekszik . 

A régészek igyekszenek rekonst
ruálni a királyok-korabeli várost. A 
helyreállított romok láthalóvá teszik 
a városfalakat s a fontos szerepet 
betöltő kaput , a szabályos elrende
zésű utcákat, a közigazgatási épü
leteket és a feltárt földalatti v ízgyűj -
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tő- rendszert . A városkapu közelé
ben egy ősi , 70 m mély kutat fedez
tek fel) amely ma is szolgáltat vizet ; 
akár Abrahám kútja is lehet. (Holy
land) 

A Maszada-erőd egyik szemétte
lepének átvizsgálásakor egy kb. 
Kr.e. 19-ben készült kétfülű agyag
korsóra bukkantak, amely valószí
nűleg Heródes király udvarából 
való. Latin felirata a »Heródes, Jú
dea királya« , vagy »Heródes, a z;;i
dók királya« szöveget sejteti. (Elet 
és Tudomány) 

Évek óta folynak ásatások Cipo
riban, ahol a hagyomány szerint 
Szűz Mária szülei éltek, és Jézus 
idejében Sepphoris néven Galilea 
fővárosa volt, több mint 30 OOO la
kossal. (Lásd rövid híradásunkat a 
Jeromos füzetek 16. és 21 . számá
ban.) Igen valósz ínű , hogy Jézus is 
jól ismerte ezt a Názárettől néhány 
km -re fekvő várost. Az ásatások 
feltárták oszlopok-szegélyezte főut
cáját , vízrendszerét , több előkelő 
villáját művészi mozaikpadlókkal. 
(Holy/and) 

Az izraeli hatóságok rendkívüli 
intézkedéséket hoznak a keresz
ténység szent helyeinek bizton
sága érdekében, különös tekintet
tel a 2000. évben várható mintegy 
15 millió zarándok ra. Tárgyalást 
kezdtek arról is, lehetne-e a jeru
zsálemi Szent Sír Templomba egy 
második kaput is nyitni, gondolva 
az ünnepi alkalmak idején benne 
összegyűlő többezres hívó tömeg
re. (Holy/and) 



















Ajánlatunk 

J{ogJ O L C S Ó N B I B L I Á T adfiassunl( 
FIATALJAINK KEZÉBE , 

II Szent Jeromos %6fiatársu[at Pécsi 'EgJfuizmegJei JCözpontja 
jótikonysdgi hangv e r se nyt 

rendez a Pécsi Szé!(g.segJfuiz6an 1996. nov. 15-én este 6 óra!í;gr. 
JI. rendezvénJ védnö!(g.: M a y e r M i h d l y megJéspüspöt 
JCözreműR.9dneK;; :Maros 'Éva (fiárja), yeiger yJörgJ (trombita), a 

'Bárdos Lajos JCórus, a JCofping YJermel(/(g.r, a ']v( űv. Szal(R.9zépis!í;g[a 
LeánJ/(g.ra , (jitárzene/(g.ra és a 'Befvárosi Temp[omJu6űate JCórusa. 
51 6efépés dijta[an. 51dománJof;g.t a fiefyszínen és a Szt. Jeromos %6-
[iatársu[at címén (1066 'Bp. Teréz f:!t. 28.II6.) R.9szönettef fogadunt 

KÖNYVAJÁNLATUNK: 

* Ó- és Újszövetségi szentírás (Sz .I.T.) Ára: 1.800,- Ft 

* B ékés-Dalos Újszövetségi szentírás (Bencés). Ára 476,- Ft 

* Tarjányi B éla: Újszövetségi alapismeretek l-2. k öte t (Szt. 
J eromos Bibliatársulat . 1996.) Ára kötetenként: 290, - Ft 

* A . Hecht. Közös utunk a Bibliához - a k özösségi bibliaolva 
sás formái . m ódszer ei (Szt. J . Bt.) Ára: 200. - Ft. 

* W . RadI. Galata levél, STUTTGARTI KISKOMMENTÁR 9, 
(Szt. J . Bt.) Ára : 230.- Ft 

* B. Mayer , Filippi és Filemon-levél, STTUTTGARTI KIS
KOMMENTÁR ll. (Szt. J . Bt.) Ára : 240.- Ft 

* Otto Knoch. 1. és 2. Tesszaloniki levél, STUTTGARTI KIS
KOMMENTÁR 12, (S zt. J. Bt.) Ára : 220.- Ft 

* Pollák-Kaim. Héber-magyar szótár (reprint) Ára: 1400.- Ft 

* Vágvölgyi Éva. Az aranyvirág - m esék kicsiknek és nagyok
nak(Szt.J.Bt.1992)Ára: 180. - Ft 



Isten Szava 

Eves hozzajaruhis (postakoltseggel): 400Ft 

Bibliaolvasas ulan 

Uram, Istenem! 
6sszecsuktam Szent Konyvedet. 

A Konyv ugyan bezar6dott, 
de a szivem kinyilott. 

A mint atadtam magam Neked, 
boldogstig 6ml6tt el raj tam, 
maj d keseriiseg szo mori to tt el. 

Mennyivel jobb lehetnek, 
ha tobbet olvasntim Igedet, 
jobban atjtinza, 

elteto leheletemme vtilna. 

Uram, Istenem! 

Felkavarttil, nyugtalmmti tettel 
s megis megnyugtatttil. 

Kiildd el Szentlelkedet, 
hOgiJ felismert igazstigaid 
ne puszttiba kitiltott szavak m6djtira 
foszoljanak semmive, 

hmzem bemzem giJ6keret verve 
uj eletet fakasszmzak, 
s lelkemet Hozztid, 
a Szent Szerzohoz 

kozelebb vig~Jek. 
Amen. 

Fntighy Richtird 

orokre megmarad 
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