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Ajánlás 

Ajánlás 

ÖrölIlIIIcI értcs /iltcnl arról, hogya Katolikus Egyház Katekiz
musa magyar/li ;s mcgjclcnt, és folyik a Biblia !Íj fordításának és 
kiadásának c/éíkészítésc. »Isten Szava eleven, átható és élesebb 
nIinden kétélfí kardnál« (Zs id 4,1). Ez a Szó ragyog nIinden kor 
embere számára, mint világosság az élet sötétségében . Tegyetek 
meg núnden críífeszítést, hogya Szentírás eljusson mindenki ke
zébc, még Iw cz ncm kevés crőfeszítés t és áldozatot követel is. 

II.János Pál pápa 
(Beszéd a magyar püspökök előtt, 1996.szept.7-én) 
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Csendes percek 

Csendes percek 
Gondolatok a Szentírásról 

TilO7rlIlS Mcrtollllllplójából, II " Jóllás j c/é«- MI 

Nap-nap után r eggelenként Szent János evangéliumának 
hatodik fej ezetét próbálom tanulmányozni, de nem tudok m eg
birkózni vele. Nem tudom elemezni. Egyszerűen csak ülök és 
próbálok lélegzethez ju tni. 

Semmi j ó nem származik abból, hogy nagy szavakkal beszé
lek Krisztusról. Mivel úgy látszik, képtelen vagyok egy gyermek 
nyelvén szólni r óla, odáig jutottam, hogy egyál talán alig tudok 
beszélni róla . Minden szavam szégyenkezéssel tö l t el. 

Nem mondhatod az evangélium egy fejezetére, hogy az 
»szenzációs«. Nem illik a Szentírást csodásnak nevezni, ahogy il
letlen volna azt mondani: >>édesanyám csodás nő« . Ugyanígy 
n em dicsérhetjük Krisztust úgy, ahogy egy pusztán emberi 
lényt dicsérünk. Arcra kell borulnunk, sirgalomért kiáltanunk: 
az egyetlen mód. ahogyan beszélhetünk Istenről , az, hogy »meg
valljuk« Őt: dicséretünkkel - »confessio laudis« - vagy pedig szé
gyenkezésünkkel valljuk m eg Őt. Ha Krisztus csupán érdek es 
vagy csodála tos számodra - mi lesz akkor szer encsétlen lelked
ből? 

Ezért vagyok egyre hálásabb a zsolozsmának és a zsoltárok
nak. E zek istendicsérete éppoly tökéletes, mint amilyen általá
nos. Isten azért adja őket nekem . hogy jobban saját nyelvemmé 
váljanak. mint bármi m ás nyelv. amit el tudok gondolni ma
gamnak . 

»Domine. D eus n oster. quam admirabile est nomen tuum in 
univers a terra!« [Urunk. Istenünk. milyen csodálatos a Te neved 
széles e világon ' ] 

Ha az egész Egyház velem együ tt szólal m eg, akkor talán 
m egbék élel\ abban az ér zésben . hogy Isten végü l is valamikép
pen dicsére tc t k ap ajkamr ól. (1949. augusztus 3 1.) 
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Pápai Biblikus Bizottság 

SZENTÍRÁSMAGYARÁZAT AZ EGYHÁZBAN 
(Foly tat juk a szöveg közlését Székely István fordításában) 

D / A szentírásmagyarázat viszonya 
a többi teológiai tudományágakhoz 

Mivel az egzegézis maga is a teológia egyik szakterülete - »fi
des quaer ens intellectum) - , szoros és összetett kapcsolatban 
áll a teológia más ágaival . A gyakorlatban egyrészt a r endszeres 
teológia befolyásolja az előzetes megértést, amellyel az egzegé
ták közelednek a bibliai szövegekhez , másrészt viszont az egze
gézis olyan előzetes adottságokkal szolgál a többi teológiai szak
terüle tek r észér e, amelyek azok számára m eghatározó j ellegűek. 

Így kölcsönös kapcsolatok alakulnak ki az egzegézis és más teo
lógiai ágazatok között, amelyek a sajátságokat k ölcsönösen tisz 
tele tben tartó párbeszédre vezetnek. 

1./ Teológia és a bibliai szövegek előzetes megértése 
Az egzegéták szükségszerű en rendelkeznek a tudo

m án yosan vizsgálandó bibliai szövegek előzetes megértésével. A 
k a tolikus egzegézis esetében olyan előze tes megértésről is szó 
van, amely hitbeli meggyőződésen alapszik : a Biblia Isten által 
sugalmazo tt szöveg, amely az Egyházra van bízva , hogy hitet 
ébresszen, és irányítsa a k er esztény életet. Ezek a hitbeli m eg
győződések n em er edeti állapotba n ju tnak az egzegétákhoz, ha
n em abban a formá ba n. amelye t m ár az egyházi k özösségben 
nyertek a teológiai átgondolás r évén . Ezért az egzegéták ku tató 
munkája során megha tározó a Szentírás sugalmazására és az 
Egyház életében betöltött szer epér e vonatkozó dogmatika i alap
állás . 

Másrészt v iszont a sugalmazo tt szövege kkel való foglalkozás 
olyan er edményeket nyújt az egzegétáknak, amelyeke t a dog
m a tika művelő in ek k ell tekintetbe venniük, hogy szakszerűen 
fej tsék ki a Szen tírás sugalmazása és az egyházi bibliam agyará -
za t teológiáj á t. Az egzegézis külön ösen elevenen és pontosan tu -

1 »Megértést keresö hi t. « A teológiának ez a meghatározása Canterbu ry Szent Anzelmtöl 
való. A ford. 
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datosítja a bibliai sugalmazás történeti jellegét. Megmutatja , 
hogy a sugalmazás történeti folyamat, n em csak azért, m ert Iz
r ael és az ősegyház történelmén belül m ent végbe, hanem azért 
is , mert olyan em berek közr em űködését vette igénybe, akiket 
saját k oruk alakított , s akik a Lélek vezetésével aktív szer epet 
játszo ttak Isten n épén ek életében . 

Ezenkívül az egzegétikai tudomány fejlődése megerősíte tte 

és p ontosíLo tta az t a teológiai tételt, h ogy a sugalmazott Szent
írás és az EIS-vház h agyom ánya szoros kapcsolatban áll egymás
sal ; és éppen ez a fejlődés irányitotta egyre inkább az egzegéták 
figyeim ét a szövegek k ele tkezési körülményeire (ú n . 'éle thelyzet', 
»Sitz im Leben«). 

2. / Egzegézis és dogmatika 
Ha a Szentírás n em is az egyetlen locus theologieus l, m égis 

fő alapját k épezi a teo lógiai Im tató munkának . A Szen tírás tu
dományos és alapos értelmezésében a teológusok az egzegéták 
munkáj ár a vannak utalva. Az egzegétákn ak a maguk részérő l a 
szerint k ell irányítaniuk a kutatást, hogy »a Szentírás tanul
m ányozása« valóban »mintegy a teológia lelke« legyen (Dei Ver
bum, 24). Ezért figyelm il ket elsősorban a bibliai Írások vallási 
tartalmára kell fordítaniuk . 

Az egzegétá k segíthetik a dogmatikusokat két szélsőség el 
k erülésében . Ezek egyike az olyan dualizmus, amely tefj esen el
válasz tja a tanított igazságot annak nyelvi kifejezésé től , mintha 
az utóbbin ak semmilyen j el entőssége n em volna. A m ásik a 
fundamentalizm us, am ely összevegyíti az emberit és istenit. sőt 
m ég a történet i feltételekhez k ötött emberi kifej ezések et is kinyi
latkoztatott igazságn ak tekinti. 

E k ét szélsőség elkerülésér e m eg k ell tanulnunk különbsé
get tenni az összefüggő dolgok szétválasztása nélkül , s így elfo
gadni egy állandó feszültséget. Isten szava emberi szerzők m ű 

vében fejeződö tt ki. A gond ola to l< és a szavak egyszerre valók Is
tentő l és embertől, úgy, hogy a Bibliába n minden egyidejűleg 
er ed I s tentő l és a sugalmazott szerzőtől. Ebbő l azonban nem 
szabad az t a k övetk eztetés t levonnunk , h ogy Isten abszolú t ér -

1 Teológiai forras A ford . 
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tékűvé tette üzen etén ek történeti m egjelen ési módját. Üzen ete 
értelmezhe tő és aktualizálha tó. azaz legalább r észben elválaszt
ható sajá t történ elmi kö tö ttségé től annak érd ekében, h ogy teljes 
értelemben vona tkoztassuk a j elenlegi történ elmi k örülmények
r e. Ehhez a lépéshez az egzegézis nyűj t j a a z ala~ot . amikor to 
vábbsegíti a dogma tikust a többi loci theologici figyelembevé
tele sor á n . amelyek hozzájárulnak a dogmafejlődéshez. 

3./ Egzegézis és erkölcsteológia 
Hasonló megállapításokat tehetünk az egzegézi s és az er 

kölcs teológia viszonyáról. A Biblia üdvtörténeti elbeszélései hez 
a helyes emberi m aga tartásr a vona tkozó szám os u tasítás k a p 
csolódik: par an csok , tila lmak . j ogi elő írások , in telmek és prófé
ta i feddő beszédei, . valamin t a bölcsek tan í tásai. Az egzegézis 
egyik feladata, h ogy pon tosan m egha tá r ozza cn nek a sokré tű 

anyagnak érvényességi k ör ét és j elentőségé t. s ezzel el őkészítse 

az erkölcs teológu sok munkáj á t. 
E z a fel ada t azonban n em könnyű , mert a biblia i szövegek 

gyakran alig törődnek azzal. h ogy különválasszák az ál talános 
érvényű erkölcsi paran csok at a rituál is tisztasági elő írásoktó l és 
a saj á tos j ogi rendelkezések tő l. Mindezek egym ásb a folynak. 
Másrészt a Bibliában az erkölcsi gondolkodás je lentős fejlődésé t 

tapasz ta ljuk. am ely az Új szövetségben éri el tök éle tességé t. 
Nem elég teh á t. h a ú gy ta láljuk. hogy az Ószövetség megerős ít 
egy erkölcsi állásponto t (pl. a r abszolga tar tás vagy a vá lás gya
k orla tát. háborúban az ellen ség m egsemmisítését) ; ebbő l n em 
k öve tkezik az álláspon t m ar adandó törvényesítésc. Elkerülhe
telJen egy olyan érték elés, a m ely figyelem be vesz i az erkölcs i tu 
da t előre nem lá tha tó haladásá t. Az Ószövetség k önyvei tartal 
m azn ak »k evésbé tök éle tes és id őhöz k ötött« m ozzan a tok a t (Dei 
Verbum, 15). am elyek et az is teni pedagógia n em tud o tt egy csa 
pásra kikü szöbölni. Erkölcs teológia i tekintetben m agá t az Új 
szövetsége t sem könnyű értelmezni. mert gyakran k épek et. 
vagy túlzó, ső t kihívó m egfogalmazások a t haszn ál, és a k er esz
tényeknek a zs idó törvényekhez való viszonya h eves vi tákra 
ad o tt ok o t. 

1 Teológ iai forrasok A ford 
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Az erkölcsteológusoknak tehát minden okuk megvan arra, 
hogy az egzegétáknak sok fontos kérdést tegyenek fel, amelyek 
csak ösztönözhetik azok kutató munkáját. Egyes esetekben az 
lesz a válaszuk , hogy az illető mai problémát egyetlen bibliai 
szövegrész sem tárgyalja kifejezetten. D e ennek ellenér e a Biblia 
szava , ha azt teljes dinamikájában tekintjük, sokatmondó 
iránymutatással segíthet. A legfőbb pontokban továbbra is a 
Tízparancsolat etikája a döntő. Az Ószövetség már tartalmazza 
az »Isten k épmására« ter emtett emberi szem ély (Ter 1,27) m él
tóságának megfelelő magatartási alapelvek et és érték ek et. 
Ezekre az alapelvekre és értékekre m ég több fény vetődik az Új
szövetségből annak köszönhetően, hogy Krisztusban m egnyilat
kozolt Isten szeretete. 

4./ Eltérő nézőpontok 
és az együttműködés szükségessége 

A Nemzetközi Teológiai Bizottság a dogmák értelmezéséről 

1988-ban kiadott dokumentumában emlékeztet arra, hogy a 
legújabb korban összeütközésbe került az egzegézis és a dog
matika; ezután a Bizottság hangsúlyozza a modern egzegézis 
pozitív hozzájárulását a r endszer es teológiához (L'interprétati
on des dogmes. 1988, C .l , l). Kiegészítésül célszerű hozzáfűzni. 
hogy az említett ellentétet a liberális egzegézis okozta. A katoli
kus egzegézis és a dogmatika között semmilyen alapvető. össze
tűzés nem volt. csupán komoly feszültségek pillanatairól beszél 
hetünk. Az viszon t igaz , hogy a feszültségek összeü tközésekhez 
vezethetnek . ha mind az egyik. mind a m ásik fél erő lteti és ab
szol ú t ellen tétté alakítja a nézőpon tok jogos külön bségeit. 

A nézőpontok ugyanis eltérn ek , és el is k ell térniük. Az eg
zegé ta elsődJeges feladata pontosan m eghatár ozn i a bibliai szö
vegek értelmét saját összefüggésükben , vagyis e lőször irodalmi 
és sajátos történ eti összefüggéseikben . majd ped ig az Írások ká
n onjána k k apcsolatrendszer ében . Midőn az egzegéta ezt a fel
ad atát teljesíti , a szövegek teológiai értelmét világítja m eg, h a 
van ilyen vonatkozású j elentésük. Így l ehe tővé válik a folyton os
ság az egzegézis és a későbbi teológiai m egál lapítások k özött. A 
nézőpontok azonban nem azonosak, mivel az egzegéta felada ta 
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alapvetően történelmi és leíró , s a Biblia értelmezésére szorítko
zik. 

A dogmatika művelőjére inkább vizsgálódó és rendszerező 
munka vár. Célja érdekében a Bibliának főként egyes meghatá
rozott szövegei és szempontjai érdeklik; emellett figyelembe vesz 
sok más, nem-bibliai forrást is: az egyházatyák forrásértékű 
műveit, a zsinati határozatokat és a tanítóhivatal más doku
mentumait, a liturgiát, valamint filozófiai rendszereket és a je
lenkor kulturális, szociális és politikai körülményeit . Feladata 
n em a Biblia magyarázata, hanem a keresztény hit átfogóan át
gondolt megértése annak összes vonatkozásaival, különös te
kintettel az emberi léte t érintő döntő szempontokra. 

Vizsgálódó és rendszerező irányultsága folytán a teológia 
gyakran áldozatául esik annak a kísértésnek , hogy aBibliát 
dicta probantia '-gyűjteménynek tekintse, amelynek a tanítás 
tételeit k ell igazolnia. Ma a dogmatika tudósai jobban tudatá
ban vannak a régi szövegek irodalmi és történelmi összefüggé
sén ek. és annak. hogy ez milyen fontos a h elyes értelmezés 
szempontjából; ezért gyakran figyelembe veszik az egzegéták 
munkáit. 

A Biblia , mint lsten írolt szava, olyan tartalmi gazdagsággal 
bír, amit leh etetlen egészen kimeríteni , és amit n em leh et telje
sen b elefoglaIni egyetlen teológiai r endszerbe sem. A Biblia 
egyik legfőbb szer epe, h ogy provokálja a teológiai r endszerek et. 
és emlék eztessen az isteni kinyilatkoztatás, valamint az em beri 
r ealitás olyan fontos szempontjainak létezésér e, amelyeket a 
r endszer es átgondolás során néha elfelej tettek , vagy nem vélvén 
fontosna k. elejtettek . 

D e az egzegézis is rá van utalva a teológiai kutató munkára . 
A teológusok fontos k érdéseket intéznek a szövegekhez, s ezek 
így tárják fel egész gazdagságukat és m élységü k et . A Biblia tu
dományos tanulmányozását nem szabad elválasztani a teológiai 
kutatástól. de a lelkipásztori tapasztalattól és az egyházi elbírá
lástói sem . Az egzegézis akkor termi legpom pásabb gyümölcseit, 
ha szoros összefüggésben marad a k er esztény k özösség élő hité
vel, amely az egész világ üdvösségére irányul. !FolylaljukJ 

1 Bizonyításra szolgáló szövegek. A ford 
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Bölcsességi könyvek 

Kerekes Károly O.Cist. 

Az Ószövetség bölcsességi könyvei 
- mai szemmel 

Előadás aBibliaközpontban, 1997. jan. 14. 

Elöadásomnak eredetileg azt szántuk címül: Az. ószövetségi bölcses
ségi irodalom üdvtörténeti és egyetemes művelödéstörténeti beágyazott
sága. Ez a cím azonban kissé bonyolultnak és messzetekintőnek tűnt. 
Mostani formájában a bonyolultságot talán sikerült mérsékelni, a távlatos
ságra szóló igényünk azonban megmaradt. 

A görög liturgia felszólításával kezdhetnénk: »Bölcsesség, igazhívők , 
figyelmezzünk! « S közben bemutathatnánk egy szép »Bölcsesség Szé
ke« ikont, vagy egy színes fényképet az 1426-ban épült Leuveni egyetem 
homlokzatán olvasható bibliai idézettel: »A Bölcsesség házat épített ma
gának, és kimetszett hét oszlopot... « (Péld 9,1) , utalva a " hét szabad mű
vészet« ősgyökerére , illetve ősforrására . De vajon rá lehet-e ismerni ezek
böl a ma már " tudományokból« illetve tudományágakból az Életfára, és 
ezekből az életvíz-kanálisokból az édes élő Vízforrásra? Köztudomású, 
hogy más-más úton közeledik az Életfához és az Életforráshoz Nyugat 
(az eszével) és Kelet (a szívével) ; és ezek után elgondolkozhatunk arról , 
hogy vajon mi az ember: " animal rationale« vagy " homo sapiens« 1? Mert 
a fogalmakban gondolkozó nyugati embernek az előbbi felel meg inkább, 
a képekben szemlélődő keletinek az utóbbi. 

Feladatunk először is az ú.n. bölcsességi könyvek számbavétele: 
Példabeszédek könyve, Jób könyve, Sírák fiának könyve, a Prédikátor 
könyve, a Bölcsesség könyve. Ezt a sokak által Bölcsességi Pentateu
chusna,k nevez~tt öt könyvet kiegészíti (mint hit-vízió) a Zsoltárok könyve 
és az Enekek Eneke; továbbá (mint négy remény-szikra) Báruk könyve, 
Tóbiás könyve, Judit és Eszter könyvei . 

Ezek után kerülhet sor a felsorolt könyvek sajátos irodalmi jellegére, 
irodalmi formáinak és sztereotíp (állandóan visszatérő) témáinak vizsgála
tára. Vizsgálhat juk azt, hogy mennyire áll közel pl. az egyiptomi ma'at-böl 
csességi irodalom a Példabeszédek könyvéhez, vagy a babiloni " táblács
kák háza«- iskola irodalma Jób könyvéhez és a Prédikátor könyvéhez. 
Egyesek csodálkoznak azon, hogy a kánaáni környezetböl kinőtt ugariti 
kultúra miért nem mutat fel sajátos bölcsesség i irodalmat. Mások szerint 

, 'é rtelm es á lla t' vagy 'bölcs ember' A Szerk . 
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már a Tereremtés könyvének József-története is hordoz bölcsességirodal
mi elemeket... És mindezekhez mit szólt - ha szólt - Izrael életének há
rom fő kultúrális tényezője: al a Tórát magyarázó papság; bl az lsten igé
jének, dábar-jának elhivatott prófétái ; cl az " écá«-kat kutató nagyokosok, 
rabbik stb. Mint tudjuk , ezek között nem kevésszer volt feszültség (vö. Jer 
18,18). 

A bÖlcsességi irodalom kivirágzásának kerete és mondhatnánk 
klasszikus közegei: a család , az " iskola«, a királyi udvar. Gyökérismerete
ket természetesen a családban kellett már elsajátítani; az ún. iskolák (pl. 
prófétaiskolák) sajátos ismeretkörre szorítkoztak elsősorban , még inkább 
a királyi udvarban sorra kerülő témák. Az előbbiek lsten igéjére és a pró
fétai elhivatottság területére fordították figyelmüket , az utóbbi az emberi 
(ál lami) élet problémáira. Ne feledjük, hogy mind a három " közegben« el
sődleges a nevelés volt (a szív kiművelése) , és csak másodsorban az is
meretközlés (az ész kiművelése). Néhányalapképlet a tájékozódáshoz : 

Irodalmi formák: al " másal« (hasonlat, szókép, példázat) ; bl »szen
tencia« (ősöktől ránk maradt buzdító-tiltó aranymondások) ; cl »Iisták «, 
szent számok szerinti felsorolások . 

Kitekintés évezrednyi összefüggésekre: Egyes szentírástudósok sze
rint a Prédikátor könyvének az emberi életről szóló igéi sokszor hasonlíta
nak egyrészt Szent Agostonnak, másrészt Pascalnak a »Vallomásaihoz «, 
illetve " Gondolataihoz«. 

Három bibliai kulcsszó a bölcsesség irodalom megközelítéséhez: 1. 
" jir'at« Uir'at Jahve) = »istenfélelem «: 2. " sáma« illetve " seóma« = enge
delmesség ; 3. " ahaba« = szeretet (ami a " heszed « héber szóval szino
ním) , - a görög kharisz, a latin gratia megfelelője . 

A három visszatérő témapár a bölcsességirodalomban: al jutalom és 
büntetés; bl élet és halál : cl erkölcs és bűnösség (ne felejtsük , ezek gyö
kere a szívben van) . 

Három kiegészítő téma, ami a bölcsesség-irodalomból újszövetségi 
alkalmazásként elénk tárul: al A megszemélyesített bölcsesség (alkalmaz
ható-e és hogyan alkalmazható az újszövetségi Logoszra?) bl A nőnek 
olykor-olykor negatív értékelése ; cl Magára Jézus Krisztusra hogyan lehet 
alkalmazni az ószövetségi megszemélyesített bölcsességet? 

Röviden azt mondhatnánk az ószövetségi bölcsesség - könyvekről is, 
mint amit a szentpáli tanítás alapján az egész Ószövetségröl is hirdetünk: 
»Mindez csak árnyéka (sziluett je) az eljövendőnek , a valóság Krisztusban 
van« (Kol 2,17) Más dimenzióban viszont azt mondhatjuk (szintén Szent 
Pállal) »A TÖNény csak pedagógusunk volt Krisztushoz« (Gal 3,24). 
Ugyanígy az ószövetségi úgynevezett .. Bölcsességi Pentateuchus« is. 
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A "bölcsességi könyvek« szemléltető besorolása: 

A hit egetnyitó víziói : 
Zsoltárok, Énekek éneke 

A BÖlCSESSÉGI 
PENTATEUCHUS: 

Bölcsesség 

Példabeszédek J ó b Sírák fia 

Prédikátor 

A remény felvillanó szikrái : 
Báruk, Tóbiás, Judit, Eszter 

Bibliográfia : Általános bevezetés az ószöv. bölcsességi irodalomhoz. Az itt felso
rolt alapvető művek mindegyikében mé~ külön - mindenekelőtt az illető 
nyelven (német, francia, olasz, angol) - boséges bibliográfia található. 

G. von Rad : Weisheit in Israel, Neukirchen-Vluyn 1970. 
M. Gilbert: La Sagesse de l'Ancien Testament, Leuven 1979. 
M. Cimosa: Temi di Sapienza Biblica, Ed. Dehonianem , Roma 1989. 
R. E. Murphy : The Tree of Life. An Exploration of Biblical Wi sd om Literature, 

Doubleday, New York 1990. 

Kitekintés a Bibliai bölcsességből az egJjetemes míívelődéstörténetre 

A Biblia embere számára nemcsak stiláris eszköz a képnyelvi be
széd, mert képek, hasonlatok nélkül (vagyis pusztán elvont fogalmakkal) 
nem tudja megközelíteni és kifejezni az igazi valóságot. Számára a sza
vak nem csupán képek, hanem élő képek! Lásd a rabbik tanításában a 
Bibliát: lsten élő , lüktető szíve, amelynek hangját hallod, amikor felolvas
sák előtted! A történelemről is más az élménye, látásmódja. Számára az 
üdvösségtörténetnek mozgásmodellje " Iineáris«, vagyis egyenesvonalú; a 
profán történelem é viszont más, " cirkuláris«, vagyis kör-körösen mozgó 
(legtöbbször kerge birkaként önmaga körül forgó) . 

A következőképpen próbáljuk elképzelni : 

OO"~'" 
KEZDET ÓSZÖVETSÉG MEGTESTESÜLÉS ÚJSZÖVETSÉG VILÁGVÉG 
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Az. ember bölcselkedő , "teoretikus« vizsgálódásának kezdetei: mi
kor, hol, mit bölcselkedett először az ember? 

A Bibliát kutató vizsgálódásainkban általában négyezer évre me
gyünk vissza időben. Térben egyrészt a Perzsa öböl északi része, főként 
Mezopotámia érdekel bennünket, és a Földközi tenger vidéke, az ún. Me
diterráneum . Jellemző, hogy szinte mindenütt általában két pólusú : keleti
nyugati , illetve kevésbé hangsúlyozottan északi-déli hatások érvényesül
nek, hol építő , hol romboló hatásaikkal. A mi vonatkozásunkban fontos ku
tatási terület a mezopotámiai sumér-akkád kultúra, és közelebbről az 
északnyugat - európai atlantiszi kultúra a Kr.e. 2000 táján végbement dór 
vándorlással. Mindez mintegy térbeli-időbeli háttérül és színterül szolgál
hat az isteni kinyilatkoztatásnak, mint az élő lsten önközlésének földre 
szállásához. - Itt két gondolatot kell kiemelten megemlítenünk: 11 Az. isteni 
gondviselés nem Deus ex machina-ként adta a krisztusi kinyilatkoztatást ; 
az ég és föld " barátkozása« már előbb elkezdődött . 2/ A kultúrák érintke
zése, találkozása előbb-utóbb mindig humanitást szül. (Gondoljunk a mi 
számunkra legismertebb görög-latin kultúra előbb harcos szembenállásá
ra, később tökéletes egybeépülő »szerelmes« humanitására. Kissé nagy
képű teoretikus megfogalmazással: " Az európai humanitás nem más, 
mint a nyers római talajon újjátermékenyülő görög forma« . Vö. az ariszto
telészi " materia-forma« bölcseleti alapképletet) . 

A bölcsesség kezdete Platón szerint a csodálkozás (ez az ún. idealiz
mus) , Arisztotelész szerint az emberi bölcsesség kezdete a kérdezés (ez 
viszont az ún. realizmus) . - Ne feledjük a kultúra és a kultusz kapcsolatát, 
tudniillik , hogya kultusz nélküli kultúra csak fából vaskarika. - Csak mellé
kesen megemlítjük itt, hogy a világgal való kapcsolatunk fázisai : al jelem 
ség , bl probléma, cl megoldás. (Vö. Egyes filozófusok szerint pl. a mai 
gondolkodás " ember- és világközeli « kiindulása csak " fenomenologiz
mus«, az embernek és világnak mint jelenségnek a vizsgálata) . 

Térjünk a lényegre: Milyen szóval , illetve milyen szavakkal jelöli lsten 
Lelke a Bibliában a " bölcsesség« illetve a bölcselkedés fogalm át, tevé
kenységét? Három ilyen szót találunk, amelyek közül a harmadik lesz a 
" klasszikus« irodalmi, bölcsességirodalmi műszó . íme : 11 " szákal« = éles 
eszűnek lenni, lényeget meglátni a dolgokban és a jelenségekben. 2/ " já
da« = bensőséges megtapasztalást szerezni , élő-életadó kapcsolatba lép
ni a megismerttel. Vö.: Ádám megismerte Évát. 31 " hákam « = talpraeset 
ten, életrevalóan életbölcsnek lenni , megtalálni szívünkben a szép - jó -
szent - igaz harmóniáját, sálómját. Ez az, amit Salamon kért és kapott Is
tentől a gibeoni látomásban. 

Ne feledjük , hogya bölcsess,égi irodalom nem lsten népében kezdő
dött. Ez a nép megelégedett az " Irások«-kal , egészen a diaszpora koráig , 
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magyarán a babiloni fogságig . Addig az ember ambivalenciája, kétirányú 
lehetősége az önmegvalósítás (ma azt mondanánk: identitás) felé egy
részt az .,ís caddík «. másrészt az ., ís ráa« (az istenes és az istentelen, te
hát szent és gonosz ember) volt. A későbbi ambivalencia, tehát az ember 
kétirányú önmegvalósítása az .. ís hákam « és az ., ís nábal« (a bölcs és a 
bolond ember) . 

A tételes isteni kinyilatkoztatást nem ismerő népek jobban rá voltak 
utalva a régi öregek . a ., nagyok« bölcs mondásaira. Ezek ritmikus, dalla
mos formákban fogalmazódtak meg igen gyakran. (Megfigyelhetjük, hogy 
mennél nyugatabbra megyünk, annál .. tárgyibb« és .,racionálisabb« for
mák jelennek meg. és mennél keletebbre megyünk. annál alanyibbak, in
tuitívabbak, költőibbek ezek a formák) . Az Ahikár-regény is .. költőibb «, 
mint a Tóbiás könyve, stb. De mint mondtuk, nem csak Kelet és Nyugat, 
hanem Észak és Dél is különböző , eltérő megfogalmazásokkal áll elő . PI. 
északi ., balladai félhomály« , dél i .. fény-árnyék« szembeállítás. stb. Erre 
kiváló példa a görögök ., metamorfózisa« az ún. dór vándorlás után. De ne 
felejtsük , hogy az ember mindenütt ember marad, és a közös ., bölcses
ség-gyökerek« elő - előtünnek . Azon felül : van őskinyilatkoztatás is, és van 
népeknek egymásra hatása is. Sőt: isteni és emberi bölcsesség is ., ele
gyedhet«. 

Lényeges felism erés : az ószövetségi ., Isten népe« adiaszporában 
kompromisszumra hajlóbb lett. Mai szóval ' tudomásul vettek bizonyos ter
mészetes pluralizmust, illetve ilyesminek a szükségességét. Ezzel szem
ben a Palesztínában maradt ortodoxok - a szinkretizmustól félve - mere
ven elzárkóztak az ilyen hatásoktól. így az említett kiemeit ., bölcsességi 
könyvek « közül három héber (Jób, Péld. Préd) , kettő már görög. nyelven 
íródott (Sír, BÖlCS) .' 

Az lsten Fia megtestesülése előtt egy olyan új és egyben megismé
telhetetlen humanizmust (pontosabban humanitást) indított el ezen az 
úton a Gondviselés, ami a bibliai Kezdet és Vég KÖZEPE - Krisztusban' 

A választott nép. még mielőtt a görög kultúrával szorosabb érintke
zésbe lépett volna, már tudatosan szembenézett mind a nyugati (egyipto
mi) , mind a keleti (mezopotámiai) emberi bölcsességgel. így már az 1 Kir 
5,10 hangsúlyozza, hogy Salamon bölcsessége - a kinyilatkoztatott isteni 
bölcsesség hordozója lévén - messze felülmúlta mind a Kelet , mind 
Egyiptom fiainak bölcsességét. A pogány déli arab és a közvetlen keleti 
szomszéd, Edom bölcsei is híresek voltak , ld . Jer 49,7 és Abd utalásait (8. 
v.) A Példabeszédek idézik az egyiptomi Amenope gondolatait (22,1 -

1 Si r ák fi él k iinYV"'1t'k héher szi,vCi!c , 'sdk l (", r, 'd ék csen {ll l rt'Jldclk, ·zésLin k rc . A 
Szerk . 
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23,11), valam int idézik az északarábiai Masszából való Águr (30,1-14) és 
Lemuel (31 ,1.9) töredékesen közölt szavait. De ne feledjük, hogy bármily 
nagyok is itt-ott a hasonlóságok a kinyilatkoztatott isteni és az akármilyen 
jóakarattal és elmeéllel is megfogalmazott emberi bölcsesség között , még 
nagyobbak köztük a különbségek! Sohasem szabad tagadnunk, hogy »a 
Lélek ott fú , ahol akar« (Jn 3,8). Amit VI. Pál 1973-ban az öt Tibetböl 
meglátogató Dalai Lámának így tolmácsolt: » A Szentlélek általatok is tud 
üdvösséget munkálni .« (II. Vatikánum utáni szavak!) 

A Tóra-Nebiím-Ketubím könyveiböl összeálló Ószövetségi szentírás 
központi nagy gondolatai: a Törvény, a Szövetség, a Kiválasztottság , az 
Udvösség. Az újabbkori "bölcsek« már Izraelben sem a nép közösségi 
nagy történelm ével (múltjával , jelenével, jövöjével) foglalkoznak , hanem 
elsösorban az egyéni sors foglalkoztatja öket. Ebben követik keleti és 
nyugati bölcselkedö társaikat. A különbség viszont lényeges annyiban , 
hogy az izraeliták saját jahvista vallásuk fényében nézik az ember egyéni 
sorsát is! És itt , a választott nép bölcseinél . ezért tevödik át a bölcsesség
oktalanság ellentét párja az igazság (hűség!) és a gonoszság (hűtlenség!) 
szembeállítására. A Bibliában szereplö »istenfélelem « különösen fontos, 
ami a pogány bölcsek szem léletében így nem szerepeL A Péld 1 ,l-böl és 
4,l-böl ismeretes, hogy »a bölcsesség kezdete az Úr félelme« , egészen 
pontosan : az igazi bölcsesség az istenfélelemböl sarjad, a jir 'at Jahvé-böl : 
Rajtam tartja a szemét Jahve, akkor mitöl félnék , mi bajom történhet?! 
Sajnos, nekünk hamis, söt a legutóbbi évtizedek vallásgyalázó irodalma 
nyomán egyenesen torz képünk van az »istenfélelemröl«. A Biblia szerint 
a »féld az Istent« kifejezés annyit jelent: JártOdban-keltedben érezd ma
gadon az lsten atyai tekintetét , és úgy leszel tökéletes (vö. Ter 17,2) . Ez 
volt Ábrahám Istentöl kapott bölcsessége. Ez viszont már nem csupán 
»nemes humanizmus«, mint a pogány nagyok bölcsessége. emberi zseni
alitása. - ez már üdvösségteremtö isteni hit l 

A lényegi különbség: a bibliai bölcsesség mindig kapcsolatban áll a 
személyes IstenneL Vallja, hogy mi{lden bölcsesség , tehát az emberi is, 
Istentöl származik. Hiszen egyedül O a bölcs (Péld 21 .30). A Példabeszé
dek elején 9 versen át az isteni Bölcsesség megszemélyesítését találju k, 
a Sírák fia könyve 24 . fejezetének elején pedig a megszemélyesített isteni 
bölcsesség maga mondja: »A Magasságbeli szájából jöttem én elő ... 
Fönn a magasságban volt az én lakóhelyem ", stb. Mindez azonban még 
csak irodalmi megszemélyesítés. de alkalmas arra, hogy teológiailag és 
lélektanilag elökészítse lsten népét a szentjánosi Logosz-t~lnítás befo\:la
dására. (Megjegyzendö, hogy pl. az említett Sírák fia 24. 'ejezetben sze
replö megszemélyesítést az Egyház liturgiája nem Jézus Krisztusra alkal 
mazza, hanem Máriára. A nagy katekéta atyák. mint pL Cipriánusz, Sírák 
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fia könyvét nem dogmatikai, hanem morális-pasztorális igazságok kifejté
sére használják kimagasló értékeléssel. Az ún. dogmatikai igazságok-ta
nítások katekézis-könyve ezeknek az atyáknak a korában a Bölcsesség 
könyve.) 

Nagy emberi kérdés : Hogyan járjuk végig az élet útját tragédiák 
nélkül? De még jobban érdekli a mindenkori embert: És mi lesz azután?! 
Egyáltalán lesz-e valami, és az micsoda? - A hitből élő ember nem nyug
talankodik. Mert nem kételkedik. Tudja, mert hiszi : "Az igazak lelkei 
(egyéni és közösségi sorsuk, életük és haláluk) az lsten kezében vannak« 
(Bölcs 3,1) . Ugyanezt vallja - csak még teljesebb meggyőződéssel - az 
újszövetségi krisztushívő: " Akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk« 
(Róm 14,8) . És egyforma lesz-e a sorsuk? Már ti. a jóké és a gonoszoké? 
Hogy lT!it tud mondani (valójában álmodozni) az evilági bölcs, azt R. Moo
dy az Elet az élet után című könyvében megrajzolja. De ... Megnyugtató 
feleletet adni erre a " bölcs« nem képes. A Példabeszédek könyve vallja, 
hogy lsten a jókat megáldja már földi életükben is (3,33 ; 9,45) ; a Prédiká
tor ennél sötétebben fogalmaz, Jób könyve pedig az emberi ésszel meg 
nem érthetőt Istenre bízza. Sírák fia végre disztingváltabban, árnyaltabban 
fogalmaz, de a nagy titkot (a halál utáni életet) még ez az írás sem tudja 
igazán megvilágítani : Istentől nem lehet számon kérni, hogy miért juttat 
egyiknek ilyen sorsot, és miért juttat a másiknak mást. A halál előtte is ti 
tok, misztérium : " Könnyű az Istennek, hogy megfizessen kinek-kinek útjai 
szerint halála napján « (Sír 11 ,26; stb) . 

De az is igaz, hogy az ember erőlködése , az emberi bölcsesség útjai
nak a keresése sem haszontalan. Az isteni hit igazságainak emberi meg
fogalmazásában igenis segíthetnek az emberi " egyenes szív«, tehát nem 
önző , nem haszonleső kutatásai . Ezt láttuk már a Példabeszéd€k, Prédi
kátor, Sírák fia és Jób könyvében is. A hellenisztikus kultúra pozitív érté
keinek és a görög filozófiának (főként a platonizmusnak) tanulmányozása 
bizonyára segítette a katekéta atyák kezében mai szóval " dogmatikai is
tentanként« használt Bölcsesség-könyv emberi szerzőjét abban, hogya 
lélekről és a halhatatlanságról mind kortársainak, mind nekünk is követhe
tőbb utat mutasson a megértés, vagy legalábbis az ésszerű megközelítés 
felé. Ezért fogalmazhat már így: "Az lsten az embert halhatatlanságra te
remtette ... « (Bölcs 2,23) . És bizony kifejti azt, amit mi - már az Újszövet
ség fényében , természetesen világosabban - az úgynevezett " hat főigaz 
ságban« tanultunk. Mindenekelőtt azt, hogy " az lsten igazságos Bíró, aki 
megjutalmazza a jókat és megbünteti a gonoszokat« (Bölcs 3,1-12). 

Bevezet~sünk végén G. von Rad úttörő művére , a Weisheit in IsraeI
re utaltunk. O már abban is bizonyítja, hogy a legelső sugalmazott köny
vektő l kezdődően kimutatható a bölcsesség i irodalom problematikája, oly-
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kor rejtette n , máskor nyílt megfogalmazásban. PI. a Teremtés könyvének 
József-történetében. A bÖlcsességi probléma együtt él az emberrel , úgy 
látszik, a világ végéig . A hívő ember arról ismerszik meg, hogy életproblé
mái közben az első kérdése így hangzik: Mit mond erről az lsten? Az em
ber a maga tér - idő - mozgás rendszerében próbál tájékozódni, és va
júdni megoldásokat. De a legnagyobb szellemek (mint ugyancsak a beve
zetésben utaltunk rá) elismerik Aiszkhülosz leláncolt Prométeuszával: 
Ezekből a kínokból ki nem szabadulsz, míg el nem jön téged megszabadí
tani egy isten ... A legnagyobb görög géniuszok sohasem tartották magu
kat szophoi-nak, bölcseknek (mások se nevezték így őket) , hanem csak 
philoszophoinak, a bölcsesség barátainak, bölcsesség-kedvelőknek -kere
sőknek . A mai napig csodált Szókratész azt vallja, hogy ő legfeljebb ab
ban bölcs, hogy ő tudja, hogy semmit sem tud. 

Az újkor nagynak tartott bölcselői kezdetben kacérkodtak ugyan az 
élet értelmének megoldásával. De az igazán nagyok, pl. B. Pascal, a nyu
gati (büszke nyu~ati) kultúra egyik legnagyobb lángelméje azt vallja, hogy 
"a szív raisonjai nélkül az ész raisonja nem old meg semmit. " A vissza
térő nagy szkeptikus kérdés: Mit ér a tudomány bölcsesség nélkül? -
Vagy a gyermeki hit, vagy a szenvedésben megtisztult emberszív " Iátá
sa" igazíthat csak el. 

Legyen szabad befejezésül csak két irodalmi példára hivatkozni. 
Egyik éppen a tiszta gyermekszív bölcsességére lehet példa, a másik a 
megtisztult (kimondhatatlan szenvedésekben megtisztult) emberszívé. -
Az elsőre A. Saint-Exupéry Kis hercegét említeném . Ezt az író csak a leg
bölcsebb embereknek ajánlja elolvasásra. Olyanoknak például, mint az ő 
egyik kedves barátja, aki olyan bölcs, hogy még a gyerekkönyveket is 
megérti. Azt hiszem , mindenki előtt ismeretes, nem kell részleteznem . 

A másik könyv, amiről szólni akarok, csak a szovjet hatalom megin
gásakor jelenhetett meg (magyarul 1987-ben) , címe : " Vesztőhely ". A kir
giz Csing iz Ajtmatovnak szinte bibliai képekkel és ősi népi szentenciákkal 
tűzdelt életbölcsességi regényéről van szó. Egyik főhőse Avgyij (Abdiás, a 
legkisebb próféta neve) egy volt szeminarista, akit azért dobtak ki a sze
mináriumból, mert az újszerű " tudományos " képzésbe nem tudott belehe- . 
Iyezkedni az ő hagyományos ortodox keresztény szemlélete, " életböl
csessége" . Kidobott kispapként is lenyűgöző buzgósággal tanítja és cse
lekszi a jót, a legkülönfélébb deviánsok és bűnözők között is. Nem talál 
embert, aki igazán befogadná. Egy narkós banda végül , szinte csak hecc
ből , játékból keresztre feszíti egyerdőszélen . Ott hagyják. Senki, de senki 
meg nem könyörül , nem szánakozik rajta . Az erdő sűrűjébő l egy farkas 

, m egérl <'sl'i. rl Szerk . 
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kullog elő , " ismerős « farkas. Megáll a felfeszített ember előtt , és nagy 
szomorú szemekkel nézi. Avgyij ezekben a szomorú szemekben véli felfe
dezni azt a szánalmat, •• megértést«, amit az emberekben hiába keresett . 
Mégiscsak van '·valaki «, aki megért és szánni tud engem . A farkasoktól , 
de legalább a farkasoktól tanulhatnának az emberek. - Egy, a szerzővel 
folytatott interjút olvastam akkor a szovjet Lityeraturnaja Gazétában. Hol 
van ez a félelmetes •• vesztőhely« - kérdezték a szerzőtől -, itt a Kauká
zus-hegység valamely istenhátamögötti helyén? Egyáltalán nem, feleli az 
író, ma már egész földünk, egész világunk ez a •• vesztőhely « a maga 
nagyképű tudományosságával (azaz embertelenségével) , megfeledkezve 
atyáink örökségéről , az örök bölcsességről , az lsten mindnyájunkon kö
nyörülő szeretetérőL .. 

Nem véletlen tehát (legalábbis nekem úgy tűnik) , hogy az őszintén 
kereső elmék a mai sokféle vajúdást megélő •• átmeneti« korban (egy új 
•• intertesztamentális« 1 korban?) újból felfedezni látszanak a bölcsesség i 
irodalom kimeríthetetlen örök forrásait. 

1 'szövetségközi": az 6- és Újszöve tség k ele tkezése k özti időből va ló. A Szer k. 
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BalatoIli Killga: Esti ima 

Nyugovóra tér,a Nap, 
Megpihen az Eg is, 
ELfáradta m, s elindu Lok 
Lepihenni én is. 

Megpihenek ágyamball , 
S az álomtiindért váram, 
De előbb kezem összeteszem, 
S szívemet kitárom. 

Kitárom a szívemet, 
S az UramIlak ajálllom, 
Mert O a legjobb, legigazabb, 
Megértő barátom. 
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BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatársulat 

17. óra 

AZ ŐSKERESZTÉNY KÖZÖSSÉG ÉLETE 

A) Alapgondolat 

Az Apostolok cselekedeteinek megírásával Lukácsnak az volt a fő 
törekvése, hogya különböző közösségekben élő hagyományokat a 
kezdetektől összegyűjtse, és egy egységes irodalmi alkotásban meg
őrizze a későbbi korok számára. Erre különösen a közvetlen szemta
núk hamarosan bekövetkező halála (mindenekelőtt Péter halála, vala
mint Pálé) ösztökélte (a megfogalmazás ideje Kr.u.85-90 körülre tehe
tő, tehát a harmadik nemzedék kora) . Lukács fontos feladatának tekin
ti, hogyakezdetekről szóló hagyományt a későbbi korok számára rög
zítse (vö. evangéliumának a bevezetése, Lk 1,1-4). De Lukács nemcsak 
mint a hagyományok összegyűjtője és tudósítója mutatkozik meg mű
vében, az összegyűjtött anyag erősen magán viseli írói és teológiai kre
ativitásának személyes jegyeit is. A sok egyedi hagyományból izgal
mas történetet teremt, mintegy pompás képet festve az ősegyházról, és 
elbeszélő formában (ún . »narratív teológiában«) saját teológiai céljait is 
kifejti . Tehát a Cselekedetekben nemcsak a tényleges történelmi ese
mények visszaadását és leírását találjuk, hanem az ő lukácsi értelmezé
sét is. Ezt az anyag válogatása, az összefoglalások és az új hangsúlyok 
alkalmazása által éri el, valamint az eszményítéssel. Hozz:'~rtő számá
ra nemcsak egyszerűen a keresztény misszió fejlödésvonalát rajzolja 
meg a kezdetektől, hanem ennek az eszményi ívét is. 
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Az ellentétekről és a vitákról szóló híradásokat, bár nem hallgatja el 
egészen (vö . Csel 6,1-7.15), de erősen mérsékli . Meg van győződve ar
ról, hogy a pozitívumok bem u tatása és a követésre méltó példa jobban 
épít, mint a negatív kritika, vagy a riasztó képek ecsetelése. Ezért egy 
távolabbi célt mutat be: Lukács az első közösség életének leírásával 
példát állít saját közössége elé (Kr.u . 80-90 körül). Mint egy tükörben, 
felismerhetjük ebben a képben, milyennek kell lennie egy krisztusi kö
zösségnek: Így ez az őskeresztény közösség mérce és meghatározó lesz 
minden következő nemzedék számára. Ebből természetszerűleg kö
vetkezik, hogya Lukács által az első közösségről megrajzolt képet -
történelmi szempontból - egyfajta kritikai fenntartással kell szemlél
nünk. Lukács ezzel az ábrázolásmóddal az ún. kifáradás- és megko
pás-jelenség ellen akarja felvenni a harcot, amely a harmadik nemze
dék idején kezd megmutatkozni: az első lelkesedés után a kifáradás je
lei mutatkoznak, a keresztények kezdenek »beilleszkedni«, hozzáido
mulni a világhoz, és nő az asszimilálódás veszélye. 

, ... 
J~)Szentírásiszöveg:Cse l. 2,42;4 7; 4,32~37; .6;.1~ 7: 

... 2~~Ó~ p~qjgállh9t~;\tO$an kit~r1btté:lkazap.()~~blok tanít~$éiit,)é3h i: "" 
."" akefjYérsieg~sközöss.~gébenesaZi máq~ág()IÜ;i~m. .... . .................. . 

43. Félelem fogott el mindenkit: számos csapa és jel történt az 
apostolok által. 44 A hívek mind <összetartottak, és minden~k .. kÖ~ 
zos volt. 45 Birtokai kat és javaikat eladtfik, s az árat széto~t.tot- . 
ták, mindenkinek szOkségéhez mérter" 46Naponta : e,9y ' 
szíwel-Iélekkel ott voltak a templomban, házanként végezték a 
kenyérszegést, örvendezve ésa szív tisttaságávalvettékrriagUk~ 
·hoz az eledelt. 47 Dicsérték Istent,és:azegész népszerette :6kt;lt 
Az Úr pedig naponta növelte az üdvözüleridök ·számát. · '.' 

4 32 A hívek sokaságának pedig egy volt a szíve-lelke. Egyíkük 
sem Jj1C)ndOtt semmit sem a magáénak a l::>irtokábQI, haoer:nrriin
.denqk·köz6s volt. 33 Az apo$tblok pedig nagy erővel tetteld~nú
ságötUrunknak, Jézus Krisztusnak feltámadásáról; és bőséges 
volt a kegy.elem mindnyájukban. 34 Nem is volt közqttük senki 
szukölkődő, mert mindazok, akiknek földje vagy háza volt, elad-
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~§k , s .. azeladott ·dolgok árát elhozt?k, 3~. ésazapostoJö.kl$pilhoz: · 
te.tték. Mindenkinek annyit osztott.,* ki , gmennyj re ~tr:wk2kj o~t .. 
szüksége volt. ........ ....... . .......... . 

6 1 Azokpan a napqkP?n .·.a··· ~éln.HY?,QypWg~m~naKm~g§~;:!PQ~ 
·r9dtáyal l:úgqlódás !ar.p~~ta. .g9i9g9k :~9g9ft~: z.§jq9~@!t.§·n· ~fuJ~t.M : ..••• 
tjqgy özvegyeiket eIHa!1yag9U~ka : tniQg~htl.§pjki§~§t9?:!?§he.!; 2:A : 
t iú~h~E:!ttö · egyp.ehívtéltehatát%r)ttV~QygK§9K~~:g?e @,*J9Y: ~#:9i~ .. :: 
tale ~)Nem volna ren<Mn, · h()gy ~z . agfel9~ij~I;$?p:1 9$.;Ijy.nk; :%' : l{9~:- · 
ben . elh~nyagoljuk aZ : Isten j géjéf 3Az~ft:: t.e§tve.f~g,§~gme@tEí.k 

··kirn@~tOkkoz\JI .· It$t jq.·.·hfr&/$t~ntl~I~K@t@§ .pq\pM~g9gglt~F · ...•• 
I··· j ésfértit · s bíZzuk · rájúl<ezf a féladatdt 4:Mf ltreg majd'=idAihatV < 

saggalés az ige szolgálatá~a l foglalko.?qnk. ;, s·Éi a · be~~éd 
tetszett az egész sokaságnak. Kiválasztottáktehát IstVánt, akit . el
töltött a hit és a Szentlélek, továbbáFü!QPötj Proljórq~zt,Niká7 
nort, Timont, Parme.ná§ztés MtkIPst,ijí . !=lQtiPCh.i~t JáQ~~i~@ > 
.6 Ezeket az apostolok elé állították; és Ö!<irftádság koibén(~JWf 
tették kezüket. . .. .......... .... . 

7 Az Úr igéje pedig terjedt, ú9yh99Y a 1apf~vá.pyokg~majg~n 
megszaporodott Jeruzsálemben; sót a pa.po1<nakis nagytőme.ge 
hódollmeg a hitnek.. . 

c .) Bevezetés 

R övid egzegetikai háttér: 

1. Csel 2,42-47 
Egy összefoglaló híradást találunk itt, amely summázva és tipizálva 

muta tja be a keresztény élet négy alapelemét: 
- »az apostolok tanítása«: az apostoli hagyomány mind en keresz

tény közösség alapja; Lukács a lapvető célja ennek a hagyománynak a 
továbbadása az Evangéli umban és a Cselekedetekben (Lk 1,4; Csel 1). 

- »közösség«: kétféle jelentést foglal magába (vö. a 4,32-vel is) - az 
egyetértést és a szociális közösségvállalás t (a szükséget szenvedők 
iránti fele l ősség); az anyagi javak közössége fi lozófiai eszmény is. 
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- »kenyértörés«: az Úr vacsorája, a végén a közös lakomával (vö. 
2,46) . 

- »ima «: a (zsidó templomi) istentiszteleteken ugyanúgy résztvesz
nek, mint a saját keresztény imáikon (vö . Lk 1,46-53.68-79; 2,14; 11,2-4; 
Csel 4,24-31) . 

Ez a négy alapelem építi fel ma is az ideális keresztény közösséget: a 
keresztények részt vesznek az istentiszteleten és felelősek a világért. 

Néhány közösség életében ezen kívül még egyéb hatások is megmu
tatkoznak: 

- »az apostolok csodatettei miatti szent félelem« - Isten műve látha
tóvá válik, félelmet kelt . 

- »az egész nép szeretetében álltak« - jól érzékelhető a következő 
résszel való kontraszt (a zsidók elutasító magatartása); ritkán érezhető 
keresztény tapasztalat. 

- »napról napra gya rapod tak« - a közösségen l évő is teni áldást 
szemlélteti; egyben lukácsi fordulat is az egyes perikópák sze rkezeté
ben . 

2. Csel 4,32-37 
Ebben az összefoglalásban Lukács - az őskeresztény közösség ideali

zálása és hasonló tipizáltsága mellett, mint a Csel 2,42-47-ben -, itt 
egyedi példákkal is kiegészíti a hagyományt; ez bizonyosan nem volt 
megszokott, hanem kivételt képezett (nem lehetett túl sok gazdag a 
közösségben) . 

3. Csel 6,1-7 
A szöveg egyértelműen az őskeresztény közösségen belüli nézetel

térésről beszél, amely két különböző nye l v ű csoport között alakult ki : 
a görögök és zs id ók. A különböző nye l vűségbő l adódóan nem is tud 
ták olyan jól megértetni magukat egymással. 

Kik voltak ezek a »görögök«? A templom pusztulásáva l (Kr.e. 586) 
és a fogságba hurcolással lehete tlenné vált az áld oza ti istentisztelet, 
így a közösség, a gyülekezet (= görög eredetű szóval »zsinagóga«) ige
is tentisz telete a zsinagógai összejövetelek keretében folyt (ima - szent
Írásolvasás - magyarázat - áldás). Jézus korában a Földközi-tenger 
egész környékén, ső t magában Jeruzsálemben is voltak zsinagógák, 
amelyek mindig meghatározott zsidó csoportok kezelésében voltak. 
Tudjuk p éldául, hogy a görög szórványból visszatért zsidóknak saját 
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zsinagógájuk volt Jeruzsálemben . Róluk van szó ebben a szövegben, 
tehát nem pogányokról. 

A zúgolódás oka, hogya görögök özvegyeit a napi alamizsnaosztás
nál elhanyagolták (1.v .). Ez azért volt különösen rossz, mert a görög 
közösségbe tartozók a diaspórából vándoroltak Jeruzsálembe, az özve
gyeiknek nem volt sem férjük, aki gondoskodott volna róluk, sem ro
konságuk a városban. Mint ahogy az lenni szokott, itt is a gyöngébben 
csattant az ostor. 

Érdekes a nézeteltérés megoldása: mindenekelőtt összehívják a kö
zösség vezetőit, a » Tizenkettőt«, nekik kellett törődniük ezzel. De ők 
nem hoztak döntést, hanem az egész közösség elé vitték a problémát. 
Miután a Tizenkettő már nem tud minden feladatot ellátni, egy hét 
emberből álló testületet választanak erre a feladatra - görög nevükből 
következtetni lehet arra, hogy mind »görögök« (hellénista zsidók) vol
tak -, és a Tizenkettő megbízást adott nekik. A Szentlélekkel eltelve 
vált a hét személy illetékessé a feladat elvégzésére, és a közösséget fe
nyegető megosztottságot elkerülték. A siker - Lukács ábrázolásában -
azonnal látható: »Isten igéje meg tovább terjedt, úgyhogy a tanÍtvá
nyok száma igen megszaporodott Jeruzsálemben« (7.v.) 

3. Körtánc az énekre : kézfogás felső tartásban: l-re ballábbal lépés 
befelé, 2-re jobb mellé zár, 3-ra jobb oldalt lép, 4-re bal mellé zár; l-re 
ballábbal hátralép, 2-re jobb mellé zár, 3-ra jobb oldalt lép, 4-re bal 
mellé zár - és így tovább. 
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D) Óravázlat 

Feladat 

1. Éneklés: Add a kezed c. ének 
(Énekelj az Úrnak c. dalgyűjte
mény). 

2. Az óravezető felszólítja a 
résztvevőket, hogy álmodozzanak 
együtt: hogyar. képzelik, milyennek 
kellene lennie egy keresztény kö
zösségnek. 

3. A megálmodott közösség képét 
összehasonlít juk a Csel 2,43-47-tel 
és a 4,32-37-tel. Nem lesz nehéz 
párhuzamokat találni a kettő között. 

Az óravezető röviden ismerteti az 
egzegetikai hátteret, ld. Bevezetés 
1./2, majd közösen megkeresik a 
megálmodott közösséggel való pár
huzamokat. 

4. Problémák az őskeresztény kö
zösségben? (Csel 6,1-7) 

Szövegfeldolgozás a megadott 
kérdések alapján: 

- Mi derül ki a' .szövegből, milyen 
csoportok vannak a közösségen be
lül? 

- Mi a sajátos probléma? 
- Milyen tisztségviselőket nevez 

meg? 
- Ki (nem) illetékes a probléma 

megoldására? 

Módszer 

szöveg és dallam, 
40.0. 

kiscsoportos beszélge
tés, az elhangzottakat 
felí~ák, majd az óra
vezető segítségével a 
táblán összegzik a kis
csoportokban elhang
zottakat 
hangosan felolvassák 
az adott szentírási ré
szeket. Az óravezető 
rövid előadása, cso
portos megbeszélés 

a szöveg felolvasása, 
csoportos feldo lgozá
sa, egyéni jegyzete
lés, az óravezető ki
egészítése 

134 

Bibliaiskola 

Eszközök, idő
tartani 

kotta, 
5 perc 

papír, ceruza, 
tábla, kréta , 
15 + 15 perc 

Szentírás, táb
la, kréta, 30 
perc 

Szentírás, 
jegyzetfüzet, 
ceruza, 35 
perc 
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A végén az elhangzottakat az 
óravczető kiegészíti a Bevezetés 3. 
alapján. 

5. Közösségideál ma: 
- Milyen alapelvei voltak Lukács 

szerint az őskeresztény közösség
ben felmerülő nézeteltérések meg
oldásának? 

- Ezek a tapasztalatok segíthet
nek-e bennünket a mai keresztény 
közösségek életében adódó nézet
eltérések megoldásában? 

5. Körtánc az énekhez, ld. Beve
zetés 3. 

6. Ima, ének 

csoportos beszélge
tés a megadott kér
dések alapján 

15 perc 

10 perc 

gyertya, 
5 perc 

17. óra 

A Szent Jeromos Bibliatársulat budapesti Központjában "Élő t 
Ige" címmel bibliaiskola működik hitoktatók és érdeklődők részvé- W

telével. Az órákat októbertől májusig minden hónap első hétfőjén ~. 
du. 5-7-ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folyamatosan közreadjuk a _, 
Jeromos füzetek állandó mellékleteként. Jelen füzetünk a tizenhete- ~: 
dik óra anyagát tartalmazza. .;: 

A sorozatot szeretettel ajánljuk füzetünk Olvasóinak figyelmébe, J 
abban a reményben, hogy sok aktív lelkipásztor és hitoktató számá- ~ 
ra segítséget fog jelenteni. ~ 

~ Budapest, 1997. Húsvét. 

sze,et .. tt~' dff.< ' , "G:"ey~~::~ B~~:~,~:::::~~:~:~~J 
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Bibliafordí tások 

Gyürki László 

A magyar bibliafordítások t ört énete 
Folytatás 

7. Erasmus szellemében készült nyomtatott fordítások 
A nagy k er esztény humanista, Rotterdami Erasmus 1516-

ban kiadta az Újszövetség kritikai nak nevezhe tő szövegét. Ta 
n u lmányozta a görög nyelven fennmaradt evan géliumok a t, és 
újr a lefordította őket latinra. Az eddig használt Vulgátának sok 
sok h ibáját javította így ki. Ezt a kiadást 1518-ban egy újabb 
javított és átdolgozott kiadás követte. A k er esztény Európa tu
dósai ezt örömmel fogadták , és ettől kezdve ennek a szövegnek 
a szellemében igyekeztek anyanyelv ű fordításokat k észíteni. A 
konzervatív egyházi körök gyanakvással fogadták ez t a szövegel. 
A l u ther i és kálvini reformáció is elsz igetelődött tőle , m ert Rot 
terdami Erasmus mindvégig hű maradt Róm ához . Erasmus 
művével azt akarta elérni , hogy minél többen h ozzáférjenek 
anyanyelvükön a Bibliához. Így írt ezzel kapcsolatban: »Bárcsak 
minden nyelvre le lenne fordítva, hogy ne csak a skótok és írek, 
hanem a törökök és a szaracénok is olvassák és m egismerjék! ... 
Bár ebből énekelne a földműves az ek e szarvánál, ez t zengené a 
ta k ács vetélője m ellett, s az utas ennek történetivel könnyítené 
útjának fáradalmait!« Erasmus így papi hivatásának szellemé
ben igehirdetésnek tekintette munkásságát. Erasmus szellemé
ben k észültek az első nyom tatott r észleges bibliafordítások, 
amelyekről most m egemlékezünk. 

Komjáthy Benedek , Szent Pál levelei magyar nyelven 
(K rakkó 1533) 

A fordító Komjáthy Benedek a török el ő l m enekült először 
Hu sz tra , majd innen hívta Perényi Gáborné Frangepán Katalin 
a nyalábvári birtokára fia nevelőjéül. 

A várat ma hiába k er essük Kárpá t -Ukrajnában , a Tisza fel
ső folyásánál a mai Királyháza fölött. l. Lipót a Wesselényi ösz
szeesküvés után ler ombolta tta, és ma csak szom orú falcsonkok 
m er ed eznek a helyén . 
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Úrnője többszöri kérésére fogott hozzá Komjáthy Benedek 
Szen t Pál leveleinel< fordításához. »Tenagyságod énnekem emle
getni kezdé, hogy a Szent Pál apostol leveleit örömest akarná 
hallani.« Katalin asszony F'rangepán Ferenc kalocsai érsek húga 
volt. Férje, Per ény i Gábor a mohácsi csatában esett el 1526-
ban . Az özvegy nyalábvári udvarában tudósokból valóságos is
kolát tarto tt fenn. Erre utal a fordító is a könyv bevezetőjében. 
Azt írja , hogy az udvarban nálánál bölcsebb és jártasabb egyhá
zi ember ek vannak, akik alkalmasabbak a fordításra. Ezért 
csak többszöri unszolásra vállalkozik a fordításra. Ezenkívül 
úgy érzi , hogy az Istentől kapott talentumokat kamatoztatni 
kell , és munkáj ával sokaknak hasznára lehet. A munka befeje
zéséről is tájék oztat a szerző: »Az Szent Pál epistolái magyarsá
gának vége lött Szent Szilveszter pápa estin, nagymise harang
kor, az J ézus Krisztus születésének utána 1532. esztendőbe. 
Laudetur Jesus Gloriosus.« 

A fordítás nyomtatása Krakkóban történt 1533-ban Vieto
risz nyomdáj ában , F'rangepán Katalin költségén. Ez az első ma
gyarnyelvú nyomtatott könyv, de n em Magyarországon , hanem 
Lengyelországban látott napvilágo t. 

A fordító elég nehezen birkózott meg a feladattal, és csak 
Per ényi Gáborné noszogatására készült el a munkája. A családi 
könyvtárban m egvolt Szent Pál l eveleinek magyar fordítása, de 
az már neh ezen volt olvasható . Az is lehet, hogy ez a fordítás a 
környékből származó Halábori Bertalan fordítása volt, amely a 
Döbrentei k ódexben maradt ránk . Ezért bízta házi tanítójára az 
úrnő, hogy fordítsa le korszerű en ezeket a leveleket. Láttuk 
már, hogy Ka talin k örnyezetében voltak papi emberek, a Szent
íráshoz értő szerzetesek, de ezek nem vállal ták a feladatot, ezért 
egy művelt világi férfiúra bízta a fordítást. Az egyházi emberek 
talán gyanakodva nézték Erasm us tevék enységét, és ezért nem 
vállalk oztak a fordításr a . Komjáthy fordításában gyakran talá
lunk zárój elbe tett értelmező szövegeket, magyarázkodásokat. 
Ezek nem a bizonytalanság, hanem inkább a tudós magatartás 
jelei ná la. Komjáthy Ben edek fordítása 1883-ban hasonmás ki
adásban is megjelen t. 
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Pesti Gábor, Új Testamentum magyar nyelven 
(Bécs, 1536. július 13.) 

Bibliafordítások 

Az első nyomtatott magyar nyelvű evangélium-kiadás is 
Erasmus Biblia-kiadásának nyomán készült humanista mun
ka. Az Erasmus által görög szövegből latinra fordított Újszövet
séget használta a szerző. A fordító Pesti Gábor, I. János király 
gyulafehérvári udvarában volt kanonok és küküllői főesperes. 
Fiatal korában II. Lajos budai udvarában is megfordult, és le
másolta a leghíresebb magyar humanista költő, Janus Panno
nius verseinek gyűjteményét. Bécsben teológiát tanult. A bécsi 
humanista körökkel is kapcsolatot tartott fenn. A neves iroda
lomtudósnak, Brassicanusnak ajándékozta Janus Pannonius 
verseinek gyűjteményét. Pesti Gábornak 1536-ban két műve je
lent meg Bécsben: az Újtestamentum fordítása (a címe többet 
mond, mert csak a négy evangéliumról van szó) és Esopus me
séinek fordítása . 1538-ban hatnyelvű szótára jelent meg (latin, 
olasz, francia, cseh, magyar, német), amit hosszú ideig használ
tak a cseh és német iskolák. 

Az evangélium fordításához Brassicanus, a neves iroda
lomtudós írt ajánló költeményt. Pesti Gábor fordítását így jel 
lemzi Nemeskürty István: »Világos fogalmazású , szép, tiszta szö
veg. Magyarsága ízes, hangulatos. kifejező. Ó használta először 
a maihoz legközelebb, lévő központinak is nevezhető nyelvjá
rást. « Fordításának nyelve a beszélt magyar nyelv. Ó tekintette 
először hazafias kötelességének a magyar nyelv ápolását. Fordí 
tása függetlenebb a latin szerkezetektől, a középkori , sőt né
hány későbbi bibliafordítóénál is . Teológiai képzettsége is alkal
massá tette a fordításra . 

Sylvester János: Újtestamentum magyar nyelven melyet az gö
rög és diák nyelvből újonnanjordytának az magyar nípnek ke
resztény hütben való ipülisire 

Az első magyar nyelven , magyar földön megjelent teljes Új
szövetség Sylvester János fordítása. Az utolsó lapo n ez t olvas
hatjuk: »ÚjSzigeten Abádi Benedek nyomtatta vala 1541. esz
tendőben. « A kiadás költségeit Nádasdy Tamás dunántúli fő 
rend , királyi tanácsos fed ezte. A sárvári vár melletti parkban 
kőtábla emlékezik m eg Sylvester Jánosról, bibliafordításáról , és 
az első magyar nyelvű nyomdáról: »Hirdessétek kövek Sárvár 
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történelmének fénykorát. E helyen, Új szigeten , a Rába és Gyön
gyös kanyarodásai között állította fel a tudomány- és művé
szetkedvelő Nádasdy Tamás nádor az első magyarnyelvű nyom
dát, amelyben Sylvester János az 1539. évben kinyomtatta az 
első magyarul írt könyvet,_ a magyar nyelvtanát.« Hozzá kell ten
nünk: 'Es két év múlva Ujtestamentumát, amely oly népszerű 
volt, hogy egymásu tán kétszer is kinyomtatták.' 

Sylvester János a szatmármegyei Szinyérváralján született 
1504 körül. A krakkói egyetemre a mohácsi vész évében, 1526 
őszén iratkozott be, majd Wittenbergben tanult. Magiszteri eim
mel tért haza, és 1534-ben került Nádasdy Tamás birtokára. 
1542-től a bécsi egyetemen munkálkodott; a héber, majd görög 
nyelv tanára lett , később pedig történelmet tanított. E nagyfo~ú 
felkészültsége tette alkalmassá arra, hogy megbirkozzék az Uj 
szövetség fordításával. Erasmus görög-latin fordítását vette ala
pul, a fordításban aggályos pontosságra törekedett. Ö az első 
fordítónk. aki nagyfokú grammatikai tudatossággal dolgozott. 
Első célja az voll fordításával. amit Erasmus úgy fogalmazoll 
m eg. hogy bár csak minden nyelvre le lenne forditva a Biblia. A 
másik ok a tudós nemzeti önérzetből fakadt , amint egyik levelé
ben Írta: »Néhány éve m ég a többi nemzet azzal sértegetett ben
nünket. hogy az oroszoknak is van saját nyelvükön evangéliu
muk, csak a magyaroknak nincsen.« Tehát más nemzetek gú
nyolódását akarta elhárítani a magyarság fejéről. Nem~sak azt 
tudta , hogy fordítása szükséges és hasznos a magyar népnek , 
hanem az t is, h ogy fordításának nemzetközi visszhangja a ma
gyarság irodalmi j óhírneve szempontjából sem közömbös. 
Sylvester János fordítása igen népszerű volt, mert egymásután 
k étszer is kiad ták. (l960-ban elkészült hasonmás kiadása is.) 
Az Újszöve tség szövege előtti lapon egy metszetet t31álunk, 
amely J ézu s családfájá t mutatja, majd következnek több rajzzal 
díszítve az evangéliumok, az apostolok levelei és a Jelenések 
k önyve. Elég vaskos könyv, betűi nem könnyen olvashatók, de 
a szöveg ma is friss. és k özel áll az élő beszédhez. 

Sylvester János a Biblia fordítása közben a magyar nyelvet 
illetően is fontos felismer éshez jutott: » Kisőn vivők eszünkbe az 
m ü nyelvünknek mindenben való nemes voltát.« Azt állítja. 
hogy a mi népünknek könnyű hozzászokni a Biblia jelképes be-
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szédéhez, mert naponként használja ezt a beszédet. »Él énekek
ben, kiváltképpen az virágénekekben, melyekben csudálhatja 
minden nép az magyar népnek elméjének éles voltát a lelésbe n , 
mely nem egyéb b , hanem magyar poézis.« A tudós fordító mind
járt bizonytíja is költő mivoltát, mert az első magyar időmérté
kes verssel köszönti olvasóját. Nemcsak azt fedezi fel , hogy ma
gyar nyelvben költői kifejező képesség van , hanem azt is, hogy 
ri tm usban is versenyezhet a klasszikus nyelvekkel. 

Sylvester János munkáját a magyar népnek ajánlja. Szá
mára már létezik a nemzetfogalom, és büszkén hirde ti , hogy 
minden nép csodálhat bennünket, elménk éles voltát a le lés
ben. Ide kívánkozik Sylvester János első magyar időmértékes 
verse: 

Az magyar nípne k. ki ezt olvassa 

Próféták által szólt rígen néked az Isten 
Azkit igírt: ímé, vígre magadta fiát. 
Buzgó lilekvel szól most es /Iéked ezáltal, 
Kit IUlgtja, hogtj lUllIgass, kit hagtja, hogtj te kövess. 
Néked azírt ez lűn prófétád, doktorod ez lün , 
Mestered ez nlOst es, melyet az Isten ada. 
Az prófét~l szavát hallgasd, mert tíged az Isten 
Elveszt. Es nyomos itt nem lehet Il Z te neved. 
Itt ez irásban szól mostan es néked ezáltal, 
Hiitre hiú mind, hogtj senki ne mentse magát. 
Azki zsidóul és görögül és vigre diák/.tI 
szól vala rígen: szól néked llZ itt lI!agyarul. 
Minden nípnek az ú nyelvin, hogy núnden az Isten 
Törvínyin íljen, nlÍnden imádja nevít. 
Itt VI1gtjon az rejtett kincs, itt VilgtjO I/ llZ kifoló víz, 
Itt vagtjon az tudomány, meh/ örök íletet ad. 
~elki kenyír VflgtjOI/ itt, melyven mikor ís zel, örökké 
lIsz, me/y az menyből szálla, halálra mene. 
Azki teremt tiged, megvált, örök íletef is ád, 
Ez szent által nincs több bizodalmad azírt. 
Ennek aZÍrt szolgálj mil/del/kor tiszta szüvedveI 
EnI/ek I/Iindenkor tígy igaz áldoZiltOt. 
Tígedet ez hozzá viszel/ s I/ell! hagtj, mikor így mOI/d: 
Bódogok, eljövetek - vesszcfek el gOl/oszok. 
Sy/vester jál/OS irja . 

Folytatjuk 
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A Katolikus Bibliaszövetség 
Hong Kongban rendezett világkongresszusáról 

Az 1969-ben alapított Katolikus Bibliaszövetség 1996.júliu
sában Hong Kongban tartotta ötödik világkongresszusát 150 
résztvevővel a világ minden részéből. A tíz napos kongresszus fő 
témája »Isten szava mint az élet forrása« volt. Ezen az ülésen lé
pett hivatalába a Szövetség új elnöke, Wilhelm Egger, Bozen 
Brixen püspöke, ismert bibliatudós. Először az ő beszédéből 
idézünk néhány részletet. 

»Roncalli bíboros, a későbbi XXIII. János pápa a Bibliáról írt 
pásztorlevelében írja: 'Legfontosabb szolgálatunk az örömhír 
hirdetése, magyarázata és továbbadása. Ez az alfája ennek a 
szolgálatnak. Az Ómegája az Eucharisztia. E két betű között he
lyezkednek el a többi betűk, amelyekkel az emberi életet írjuk 
le.' Ezeket a betű ket illesszék be Önök saját maguk! Ehhez 
csupán néhány j elzés: N a nélkülözést, Sz II szenvedést, li a 
kapcsolódásokat jelentheti. De beírhat ják egy név vagy egy vi
lágrész kezdőbetűit is. Biblikus pasztorác iónk során végig kell 
haladnunk ezen az ábécén . Gyakoroljuk ennek olvasását, és ta
nuljuk m eg olvasni az Élet Könyvét , s így ez az olvasás J ézus
sal, az Élet Forrásával való találkozásra vezet. - Egy iátomás 
akkor válik élővé, ha az emberek saját látomásaikat és álmaikat 
m egosztják egymással, és főleg ha ezt egy közösség teszi. Szö
vetségünk jövője ettő l a lelki együ ttléttő l és attól a közösségtől 
függ, amely a Szövetségben létr ejön . Ez akkor valósulhat meg, 
ha olyan közösség vagyunk , amely a Biblia köré gyűjt össze 
bennünket. .. A Biblia olyan könyv lesz, amely körül az Egyház 
összegyűlik , családi krónikává, amelyet közösen olvasnak és 
együtt vesznek tekintetbe. Az Egyháznak nagy bibliakörré kelle 
ne válnia , igen sok résztvevővel, olyanokkal , akik fülüket érzé 
k ennyé tudták tenni, de olyanokkal is, akiknek nincs szavuk, 
akik szegények, elnyomottak, egyszerű emberek ... 

Korunkal á thatja a változás vágya, az Egyházban is. Erre 
vonatkozólag sokféle vélem ény és j avaslat van. Kell tehát egy 

22 



Világkongresszus 

olyan vonatkoztatási alap, amihez mindezeket hozzámérjük. Ez 
pedig Isten igéje. Ha a biblikus pasztoráció t támogat juk, akkor 
segítjük az Egyház jövőbe vezető ú t ját és egybekapcsolj uk az 
összes törekvéseket. - A Biblia az ökumenikus találkozásnak is 
helye. 'Leginkább a Szentírás segítheti az egymástól elszakadt 
testvérek kiengesztelődését' (JÜlicher). A Biblia már eddig is 
döntő módon ösztönözte az ökumenét ... És szerepe van a vallá
sok közti párbeszédben is ... A Biblia az emberiség fontos vallási 
irata, gazdag örökségében másokat is r észesíthetünk. A párbe
széd néha talán úgy kezdődhet, mint a Ján 4-ben: egy szerény 
kéréssel másokhoz, hogy részesítsenek bennünket abból az 
ajándékból. amit ők kaptak. Így nem zárt csoportokat alkotunk. 
hanem nyitott közösségeket. 

Az egyik cél, amit nem szabad elfelejtenünk, hogy hangsú
lyozzuk a Biblia szövegének gondos olvasását... Az egzegézis 
nem egyéb, mint gondos olvasás ... Ez az egyetlen módszer -
nyitottsággal és párbeszédre való k észséggel párosulva -, amely 
megvéd a Biblia fundamentalista értelmezésétől. De azt is újból 
kérem : ne felejtsük el a való életet és a kapcsolódásokat! És 
még valami. amit ismételten kiem elek: keressünk szövetségese
ket! .. . Igen sok ember van, aki komoly segítséget tud nyújtani. -
Feladatomnak megfelelően ... igyekszem tájékoztatni a Szent
szék különböző hivatalait a Szövetség munkájáról; arról is, 
hogy készséggel r észtveszünk hivatalos dokumentumok előké
szítésében .« 

A leköszönő elnök, Alberto Ablondi püspök, aki 12 évig áll t a 
Szövetség élén, búcsúzó üzenetkén t k érte, tegyük általánossá a 
Biblia ünnepélyes »trónrahelyezésél«. mint a feltámad l Úr ab
ban való jelenlétének jeIét. Emellett j avasolta az Úrnapjához h a
sonlóan Isten Szavának megünneplését is egyházi ünneppé ten
ni. 

Az ülés záródokumentuma elvi iránymutatás m ellett szá
mos gyakorlati határozatot ill. javaslatot is tartalmaz. Ezek kö
zül kiemeljük azt a javaslatot, hogy hívjanak össze egy Bibliával 
foglalkozó püspöki szinódust (főként a Dei Verbum 6. fejezete 
alapján). Fontosnak tartja a Szövetség az együ ttm űködést más 
csoportokkal, szervezetekkel , in tézményekkel , amelyek műkö
désében a Szentírás jelentős szerepet tölt vagy tölthetne be. A 
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Szöve tség la tba veli er ej ét a nem zetközi adósságok eltörlése ér
d ek ében , hogy a 2000. év igazi jubileumi esztendő legyen. Java
solják a papnevelés tantervébe beiktatni »A Biblia olvasása az 
Egyházban «, va lamint a nem-ker esztény kultúrákkal , vallások
kal és filozófiákka l foglalkozó tantárgyat. A dokumentum fon
tosnak tartja , hogy az eddiginél gyümölcsözőbben használjuk a 
Szentírás li turgikus ünneplésében és a katek ézisben a már 
meglévő formákat, de alaki tsunk ki újabbakat is, hogy teljeseb
bé tegyü k a Biblia és az élet , a liturgia, valamin t a katekézis 
kapcsola tát. Forrás: Dei Verbum, 3-4 / 1996. 

Nagy József 

Hong Kong -i útinapló 

Gyulafehérvár, 1996. június 29, 16 óra 
l s ten k egyel mének tar tom, hogy. r észt veh etek Hong Kong

ban a Ka toliku s B ib liaszövetség V . Altalános Közgyülésén . Fel 
újítom b izalmamat irán ta. és neki indulok az útnak. Lépésről-lé 

pésre egyre inkább m agam m ögö tt hagyom az ezer éves szék es
egyházat. és h alado l{ az áll omásr a. 

A vona t nyolcvan per ce t késik . Már induláskor kezdődnek 
az a kadályok ... Akarnék bosszankodni, de m egértem , hogy en 
nek az időn ek is haszna van . Gondolkodom . Véletlen lenne ta
lá n , h ogy éppen a Pannon ia Expresszel u tazom Bukar est felé? 
A Ka tolikus M agyar Bib liatár sula t képviselőjekén t a r omán fő 

város felé? A testvériségnek és népem, egyházam m egújulásá
na k gondolatá t for gatom-imád k ozom a szívemben , s m ég mi
elő tt egészen eitelnék a gondolattal , elérkezik a fel szállás pilla
nata. Beszállás az Igének or szágo t és világot. egyházat és n épe
k et m egúj ílÓ k ala ndjá ba. 

Frankfurt am Main, 1996. június 30, 16 óra 
Lám , hova ju to ttam el egy nap a la tt: együtt ülünk a iasi-i 

szeminárium r eklor ával a német város nem ze tközi repülő terén . 

és várjuk. hogy felszál lhassunk a következő repülőre. am ely 
m ajd H ong Kongba visz bennünket. Egyébként m aga a repülő
tér is úgy néz ki. min t egy ultra technic izált város. 
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Világkongresszus 

Izgalmas volt a felszállás Bukarestben: belerepülni a bi
zonytalanba. Szüleimre gondoltam, és kértem Istent, irgalmas 
szeretetében hordozzon a szívén engem. Miután a felhők fölé 
kerültünk, ismét a világ egységének gondolata töltött el. A fel
hők fólött minden egyforma, nem látszanak az országok, a váro
sok. a részletek, csak haladunk előre az enyhe napsütésben, és 
élünk lsten kezei között. Még a repülőben is egyformák va
gyunk mindannyian, egyformán élvezzük a légitársaság szolgál
tatásait. Csak az út vége felé tűnnek ki egyesek, amint a bősé
ges kínálaton túl külön is vásárolni akarnak. Még Budapestet 
sem láthatom felülről a sűrű felhők miatt. Egy óra múlva, kö
rülbelül tízperces felhőkben repülés után, amely a bizonytalan
ság és iszonyat egzisztenciális élményét nyújtotta, megpillant
hatom a csodálatosan rendezett Németországot, és nemsokára 
fóldet érünk. Közben még tizenöt percünk van a beszállásig. Fi
gyelem a váróterem bejáratát, hátha ismerős arcot pillantok 
meg. 

Hong Kong, július 2, 12 óra 
Még tegnap a repülőben akartam írni, annyira erős volt 

bennem a benyomás, csak nem adódott alkalom rá. Azóta most 
ju tok írásközelbe. 

Alighogy letettem tegnap a tollat, ismerős arc jelen t meg a 
váróterem ajtajában: Egger püspök, a Katolikus Bibliaszövetség 
új elnöke. Csak néhány szót tudtunk váltani, de biztonságot 
adott a jelenléte, hogy vele együ tt u tazhatom tizenhárom órán 
át a repülőn. És voltak még mások is, akik a találkozónkra jöt
tek, csak nem ismertük egymást. 

. Az utazás biztonságosnak tűnik most, egy nap távlatából. 
Es az ételeket, amelyeket a repülőn kaptunk , csak most tudom 
értékeIn i. Sóvárog a szívem az európai Ízek u tán. 

Már amint a repülő ajtaján kilép tem , megcsapott az itteni 
meleg, nedves levegő, és azóta nem tudok szabadulni tőle . Har
mincöt-negyven fokos meleg van, és annyira nedves a levegő, 
hogy az az érzésem, szaunában vagyok. És mi lesz még két hé
ten át! Legszívesebben egyfolytában a szobában üln ék, hogy a 
ventillátor hűvössége érjen. 
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Világkongresszus 

A kínai konyha íze kecsegtető akkor, ha Európában egyszer 
elmész vacsorázni egy kínai vendéglőbe, de nekem már második 
napja kell itt beletestesülnöm ebbe az »ízes« életkeretbe, és las
san már undorít. Még ennél is problematikusabb a VÍz. Ritka az 
ivóvíz. csak üzle tben lehet vásárolni, vagy desztillálják. Tegnap 
mindenféle édes lével elhalmoztak, de szomjan kellett szenved
nem két-három órát, amíg felfedezték, hogy számomra a tiszta 
víz többet jelentene. Mihelyt hoztak egy négyliteres üveggel, a 
felét azonnal megittuk. Azóta is hordok magammal egy fél lite
res üveget, amikor csak lehet, mindig teletankolok. 

A magyarországi kolléga tegnap estére érkezett meg, és az 
volt az első kérdése, hogy hol lehet lefürödni. Annyi jó van eb
ben az iszonyodásban , hogy a csapon folyó VÍz hideg, ha nem is 
lehet inni, bár fürdéskor lehűt bennünket. Lám-lám: mennyi 
kereszttel jár minden találkozás egy-egy új valósággal. 

De azért van szép is az egészben. Nemcsak az ételeknek van 
sajátos, »mély« ízük. hanem az emberek is mélyek, egyszerűek, 
vendégszeretőek . Legalábbis azok, akikkel találkoztam . Elvittek 
sétálni a városba. és láthattam a csodás, csillogó, reklámmal te
li utcákat. m elyeket eddig csak képről láttam. Ezek között azon
ban nyomorúságos, rozoga épületeket is láttam. melyek a város 
nyomoráról is beszélnek. És a k épeken a koszt meg a bűzt sem 
leh et látni. m ely eléggé undorító érzést kelt bennem ebben a 
melegben . 

A találkozó ma este kezdődik. Egy napot a repülőjárat miatt 
várakoznunk k ellett, de jó volt ez az idő arra, hogy mélyebben 
megismerkedjek néhány résztvevővel : egy Paraguay-i püspök
k el, egy kolumbiai szemináriumi rektorral, egy holland és né
hány afrikai biblikus megbízottal, és Európából többekkel. Meg
nyugtató tapasztaln om , hogy mindenhol természetes nehézsé
gek árán tudják csupán kamatoztatni lelkesedésüket a Biblia 
»feltámasztásának« ügyében . Már a találkozó elején eltűnnek 
így belőlem a gátlások, a kisebbrendűségi érzés, és termé
szetesen piJlantok haza. az otthon hagyott nehézségekre a bibli
kus apostolkodásban: a pénzhiányra, az érdektelenségre, stb. 

(Folytatjuk) 
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Kérdezz-Felelek 

OLVASÓINK KÉRDEZIK 

A kérdésekre szerkeszlőségiink válaszol. 

~ Kérdés: Jézus kétféle nemzetségtáblája (Mt 1 és Lk 3) bemutat
ja, hogy József Dávid családjából származik; ő azonban Jézus
nak csak nevelőapja. Mivel Mária származásáról nincs szó, mi 
igazolja Jézusnak Dávidtól való származását? 

Válasz : A zs id ó jog és hagyomány sze rint szárm azás sze mpontjából 
a törvény szerinti apa volt a meghatározó. Enn ek alapján jogosa n te
kinthetjük Jézust Dávid utódjának. Mária származásáról a Sze ntírás 
nem szól. Egyes korai ke resztény sze rzők (pl. Jusztínu sz, Antióchi ai 
Szent Ignác) feltételezik, hogy Mária is Dáv id családj ából va ló. 

~ Kérdés: Az. angyali üdvözlet után Mária rögtön indult Erzsébet
hez? Elkisérte-e József? Gyalog vagy szamárháton ment és jött? 

Válasz: Az eva ngéliumból csak ann yit tudhatun k, hogy az angya l 
Erzsébet foga nása után a ha todik hónapban jelent m eg Máriá nál (Lk 
1,26.36), ő p edig »még ezekben a napokban ... sie te tt« Erzsébethez (Lk 
1,39). Az utazás módjáról nem értesü lünk. Mind enese tre a kérd és in
dokolt, m ert »Jú da hegyvid éke« (a hagyomány szerint Ain Karim, Je
ru zsá lem köze lében) Názá re ttő l mintegy 100 km -re van . Ez azonban 
nem zá rj a ki a kb. egy hétig ta rtó gyalogos utat. A Szentírás a rról sem 
szól, h ogy József elkisé rte-e Mári át; ha így lett voln a, akkor sem va ló
színű , hogy ö - sajá t munkája m ia tt - a hátralévö három hónap ot (Id . 
Lk 1,56) végig ott tudta voln a tölteni . 

~ Kérdés: Ki k a "választott angyalok « (1 Tim 5,21 )? 

Válasz: A ké rdéses kifejezés va lószín ű l eg azokra az angyalokra 
utal, aki k Jézust kisérni fogják, amikor újra eljön, vö. Lk. 9,26: » ... am i
kor eljön a maga és az Atya meg a szent angyalok dicsőségében .« 
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Kis Jeromos 
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9{épi fJ3i!J[ia 

;<I csacsi 

rfccé, ami/(j a mi 'llrun/(Jézus 'l(Jisztus mig a fóáön járt, 
má nagyon efáratt. ;<I falu mig mig nagyon messze vót, fiát 
{grűnézett, Mgy nem vinné-i e vaiakj. 'Épp egy nagy nááas 
vót az út me[fett, oszt igy [ó [eget a nááas6a. :Hát a mi 
'llrunkJézus '1(risztus oáaszót ne/(j: ii f]é [ó, gyere, vigyé 6e a 
fa1u6a! II ;<I [ó nagyon éfíe.s vót, csa/(fóf(gpta a fejit tefeszájja, 
oszt asz onta: iiJÓ van, mingyá eviszfet csa/(efó66 mig jó[a
k9(11 'Erre Jézus aszonta ne/(j: ii <J.lO te [ó, amíg ész, mináig 
egyé, ni [akjá jó sose'! II rflgy is van azóta: a [ó mináig iszit 
nem [a/(jkjó sosi. 

;<I mi 'llrunkJézus 'l(Jisz tus mig továb6 mint. ;<Inogy min a 
nááas me[[ett, meg[át aré66 igy szamarat. Oáaszó[ ne/(j: iif]é 
csacsi, gyere, vigyé 6e a fa1u6af<c ;<I csacsina/(épp eiJ!J náászáf 
vót a szájába, anogy e a/(arta fr.arapni, áe má e si fr.arapta, 
fr.anem mingyá efengeáte, oszt oáapattant a mi 'llrunkJézus 
'1(risztus me[[é. 'Bi is vitte Jézust a fa1u6a örömme. ;<I mi 
'llrun/(Jézus '1(risztus meg nagyon örot a szamár nat oszt 
aszonta ne/(j: iiJÓ van, te /(js csacsi, nem úszó sofr.a ifíe.s, 
migész mináe'n /(jrón meg szalmán! II rfl!J!J is Van az azóta: a 
szamár megéf mináin vacal(ta/(armányon. 

;<I nááon meg máig mig[átszil(a szamár fogafr.efye, mignéz
fr.etitit ott van a nyoma mináin fevéfin, afr.ogy a szamár fo
ga {gzt vót összefr.ajtva. 

Elbt:.'Szélte: n . D . Tarjány Ferenc 



Hírek. információk 

HÍREK, INFORMÁCIÓK 
A bibliai Hacor városban (Id. 

Józs 11,1 -14) 40 éve elkezdett és 
évek óta felújított ásatások a múlt 
év nyarán több érdekes leletet hoz
tak felszínre. Valószínüleg a királyi 
levéltárba tartozott az a 4 agyag
tábla (közülük kettő a pátriárkák ko
rából való, kettő pedig közvetlenül 
az izraelita honfoglalás előtti szá
zadokból) , amelyek részben keres
kedelmi feljegyzéseket (»szállítóle
velet«?) , ill. jogi vitát tartalmaznak 
- akkád nyelven -, egyikük pedig 
szorzótáblaként segítette a számo
lást. Találtak egy közel 30 cm ma
gas bronz isten-szobrot, és Ciprus 
szigetéről származó tároló-edénye
ket is. Remény van arra, hogya kö
zeljövőben napvilágra kerül az egy
kor gazdag város sok további kin
cse és épülete is. (H o/y/and, 1996. 
szept. -okJ.) 

A filiszteusok egyik fontos váro
sának, Ekronnakromjai között a ré
gészek feliratos követ találtak, 
amely szerint a város királya, Achis 
(Kr.e.VIi.század) templomot épített 
egy istennő tiszteletére. A várost 
nem sokkal később, 603-ban Ne
bukadnezár égette fel. (Ho/y/and, 
1996. szept. -okI.) 

Jeruzsálemben 1 996 nyarán to
vább folytak a régészeti ásatások 
az ú.n. »Nyugati Fal« környékén ; 
ez a fal tulajdonképpen a templom
hegy Heródes által meghosszabbí
tott terét támasztó több mint 30 mé-

. ter magas - felerészben még ma is 
az alsó szint alatt a földben rejlő -

támfal. Az ú.n. Robinson-ív alatt fel
tárták egy üzletek-szegélyezte út 
kb. 100 m-es szakaszát. Néhány 
üzlet szinte sértetlen állapotban ke
rült felszínre. Azt is megállapították, 
hogy az utat kb. Kr.u. 60-ban, tehát 
10 éwel a város pusztulása előtt 
látták el új kövezettel. Egy kőbe vé
sett felirat mutatta, merre van a 
harsonázás helye (ahol ezzel e
gyes ünnepek kezdetét jelezték) . 
Az egyik feljárat közelében kereken 
50 rituális fürdőhelyet találtak. En
nek az ásatásnak eredménye az is, 
hogy végig kitisztították azt az ed
dig is ismert kb. 500 m hosszú föld
alatti átjáró folyosót , amely néhány 
hónapja véres összetüzésekre ve
zetett. A folyosó falának egyik kő
darabja több mint 14 m hosszú (a 
tömege mintegy 600 tonna lehet) . 
Napvilágra kerültek Kr.u. VIi .száza
di Omallád-paloták maradványai és 
egy Xl.századból való zsinagóga 
alapjai is, amelyet nyilvánvalóan az 
egykori templomhoz a lehető legkö
zelebb igyekeztek megépíteni. 
(H o/y/and, 1996.szept.-okl. és nov.-dec.) 

A Genezáreti tó partján fekvő 
egykori Magdala (ma: Migdal) vá
roskában nem rég - egyéb épületek 
mellett - egy Kr. u. I. századi zsina
góga(!) romjait tárták fel. (Ho /y/alZd, 
1996.szepl. -okt.) 

Egy pakisztáni egyházközség 
munkatársának leveléből igen ér
dekes, számunkra is tanulságos 
dolgokról értesülhetünk. Az ország 
sok nyelvének némelyike még nem 
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Hírek. információk 

is vált " írott nyelwé«, s az írott 
nyelvek is különféle írásmódokat 
(írásjeleket) használnak. A szóban
lévő vidéken a lakosság tizede sem 
tud olvasni ; emellett az iskolában 
tanult nyelv írásmódja is eltér a falu 
nyelvének írásától , tehát az »olvas
nitudó« gyerekek a saját anyanyel
vükön nem tudnak olvasni. A plébá
nia olvasó-tanfolyam ára főként nők 
járnak, így leginkább ők a Szentírás 
olvasói családi körben is, ami nagy 
megbecsülést biztosít a számukra. 
(Egyelőre leljes szentírásfordítás~k 
nincs; nemsokára elkészül az Uj
szövetség az egyik népnyelven.) A 
katekumenek megkapják aBibliát 
képeskönyv formájában (többnyel
vű képaláírással) , s az a keresz
tény családok nagyrabecsült kin
cse. Az asszonyok díszes burkola
lot kötnek rá. A Szentírás vasárnap
ján ezeket a Bibliákat a templom 
ban megáldják, s az azt követő hé
ten házról-házra járva, házszente
léssei összekötve ünnepl ik. Nem 
egy helyen a Szentírás szorította ki 
az otthonokból a régi vallás kultikus 
szobrait. Az asszonyok kötéssel és 
vászonmaradékok összevarrásával 
a Biblia történeteit , tanításait ábrá
zoló nagyméretű faliképeket készí
tenek. Ezeket hitoktatásra, vagy pl. 
a húsvéti vigilia éllelén használják, 
amikor közösen az egész üdvös
ségtörténetet végigmagyarázzák és 
elmélkedik. (KBF-Brief, 1996.jLÍ/I .) 

A Katolikus Bibliaszövetséghez 
tartozó » VERBUM BIBLE-- kiadó a 
legutóbbi 15 évben - más kiadók
kal is együttm űködve - a követke-
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zőkkel segítette Afrika népeit: 600 
ezer Újszövetség francia és 9 afri
kai nyelven, 660 ezer teljes Szent
írás francia, angol és 10 afrikai 
nyelven, 1.15 millió ifjúsági Biblia 
15 nyelven, 4.5 millió gyermek-Bib
lia 29 nyelven. Emellett bibliama
gyarázatokat, afrikai nyelveken mi
sekönyveket adtak ki. A fordítások 
az Afrikában működő misszionáriu
sok közreműködésével készülnek. 
(KBf, 22. 12. 1996) 

A Bibel und Liturgie 1996.évi 2. 
számában Hannes Schreiber ösz
szefoglalást közöl a Szentírás öku
mentkus fordításának helyzetéről a 
középeurópai országo~ban (Hollan
diátói Ukrajnáig és Esztországtól 
Horvátországig) . Érdekes tanulság, 
hogya közösen elfogadott ford~á
sok léte csak kevéssé függ az érin
tett országok »ökumenikus klímájá
tól «; ezt sokkal inkább befolyásolja, 
hogy pl. több helyen ford~ó biblikus 
szakemberek hiányában veszik át 
egy másik egyház fordMsái vagy 
egyesítik erőiket. Közös szöveget 
hivatalosan egyelőre csak Szlové
niában fogadtak el (egy korábban 
készült katolikus fordítás alapján) , 
és rövidesen hasonlóra lehet szá
mítani Ukrajnában, valamint litvá
niában. Az ökumenikus fordítás el
fogadása még nem jelenti anna~ a 
liturgiában való használatát is. Igy 
a szentírási szövegekben még 
hosszabb ideig fennmaradnak a 
különbségek, holott ezek nem teo
lógiai eltérésekből erednek. (Bibel 
u/ld Liturgie, 2/1996) 



Társulatunk 

.......... 

TÁRSULATUNK ALAPSZABÁL y ÁNAK 
·· MODOSÍTt\.SA. 

Öromürikreszolgál, hogy sokan vannak, akik az újabb 
r~npelkezések értelméberitársulatunk javára ajánlották 
.lel aqójuk l%-át. társulalunk fogadhatja ezeket a feI
ájártIásokát, mert tevékenységünk, amelyet alapitásunk 
ót~yég~yI1.~, mt?gf~1~19-~~g5íféísokIl.él,k. Szükségessé vált 
?Z6#p~Ii; J:j6gy ~Mltétatéyékénységrköröket Alapszabá
lYtüikkiféJézdtehl$lartaliriazza. Eiért 1997. ápr. 12-én 
fnegtartott rendkívüli közgyűlésünkön a Közgyűlés módo

... sftottaaSzent Jeromos Bibliatársulat Alapszabályát: 

A közgyűlés határozata értelmében Alapszabályunk a 
következőkkel egészül t ki: 

l . Az alapszabály lU. §. 7. / pont jához: 
»Az Egyesület céljai közé tartozik - alaptevékenysége te

rületén, a rendelkezésére álló eszközökkel 
- a hélzai kisebbségek támogatása 
- a határon túli magyarság támogatása« 

2. Az alapszabály VIII . § . 40. pontja: 
»40./ Az Egyesillet piirtoktól független, azoktól támoga

tást nem kap ésajövőben sem kaphat; országgyűlési kép
viselő jelöltet nem állít és nem támogat, és ezt a további
akban iskizárja.« 

Kérjük Tagtársainkat, hogy saját példányukon egészít
sék.ki az Alapszabályt a fen tiekkel! 
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Társulatunk 

A Romániai Magyar Katolikus Bibliatársulat kezdemé
nyezésére Marosvásárhelyen »Kis Jeromos katolikus ifjúsági kö
zösség« alakult; h etente összej önnek a Szent Miklós Plébánia 
kápolnájában . A közösségi >>család« tagjai : az indulók, az elköte
lezettek, a támogatók és a tiszteletbeli tagok. Apostoli munká
jukról képet kaphatunk a következő élménybeszámolóból: 

»1996. november 17-e volt és vasárnap. Egy picit más vasárnap, mint a 
többi. Besenyöbc lá toga tott néhány marosvásárhelyi fiata I, hogy még ü n
nepé/yesebbé, fe lemelöbbé tegyék az amúgy is iil'lnepet.Nekem kissé szo
katlan volt, hogya szentmisén nem az orgona szólalt meg, hanem 
felcsendült il gitár és nem hagyományos templomi énekek hangzottak el, 
hanem modern ebbek, de tetszett. Ízlclgettem a szokatlan ritmusokat, pró
báltam bekapcsolódni, és elöntött egy nagyszeríí érzés, az összetartozásé. 

A meghívottak egy történetet is fe lclevenítettek, a tékozló fiúét, ami an
nál is inkább megragadott, mert a téma a jelenkorba volt átii ltetve. Né
hány szép hangsú lyos szavalat is elhangzott. 

Délután újra összegJJíí ltiink, és (egyikünk kivételével) mindenki hosz
szabba n-rövidebben bemutatkozott, beszélgettünk, majd énekeltünk néhá
nyat. A rövid együttlét után elbúcsúztunk egymástól, de azzal a 
reménnyel, hogy lesz még folytatás va lamilyen formában. 

Köszönjük nektek, hogy felejthetetlenné tettétek számunkra azt a va-
sárnapot.« • 

# Könyvszolgálatunkból: Kitűnő új kiadvány (sok k éppel) is
m erte ti a J ézus-korabeli életkörülmények et Palesztínában: 
W .Bühlmann : Hogyan élt Jézus? (Corvinus) 142 0 ., 420;- Ft. 

Mózes Gy.: Bibliaórák 3 - Kreatív órák (Párkány), 470 Ft; 
Rózsa H .: Az Ószövetség keletkezése I-II. (SzIT.) 770 ill . 1100 
Ft; H. Schlier : Jézus Krisztus feltámadása (Jel), 248 Ft; John 
testvér , Taizé: Zarándok Isten, (Agapé, ford . Thorday Attila), 
480 Ft; Hegyek a Bibliában (Oktatói segédanyag makett formá 
jában a Szen tírás 6 hegyéről] (Parakletos, 1994.) 308, - Ft; Ma
kettcsomag ,.A« és ,.B« (20 ill . 13 bibliai témájú k ézimunka gye
rekeknek egyéni és közösségi barkácsoláshoz] (Parakletos, 
1995-96) ,3 14, - ill . 240 ,- Ft. 
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Ajánlatunk 

MEGJELE N T A Z OL CSÓ 
ZSEBBIBLI A ! 

JI Szent Jeromos 'BiMiatársu[at Szöveggonáozó 'Bizottsága 

ötéves /(jtartó munl&vaf d k,lszítette 

a '1(áfái -féfe 6iMiaforáítás revízióját a 'l{eovufgáta a[apján. 

JI mag!farázatoRJgl dfátott, tisméretű 'Bi6fiát rená/(jvüfi 

j u6ifeumi f(g.ávezménn!fd árúsítjul( 

1(észfetes infomuí.ciótR9vetf(g.ző számunK:.§an! 

KÖNYVAJÁNLATUNK: 

Békés-Dalos: Újszövetségi szentírás (Bencés), 476,- Ft 

Tarjányi Béla: ÚJSZÖVETSÉGI ALAPISMERETEK l-2. kö
tet (Szl. Jeromos Bibliatársulat, 1996.) Ára kötetenként: 
290 ,- Ft 

A. Hecht, Közös utunk a Bibliához - A közösségi bibliaol
vasás for mái, módszerei (Szt. J . BL) 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 11 , (Szt. J. Bt.) Ára: 240,- Ft 

Otto Knoch . 1. és 2 . Tesszaloniki levél, STUTTGARTI 
KISKOMMENTÁR 12, (Szt. 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 

Jézus nyomában a Szentföldön (album 144 beragaszható 
képpel) (Szt.J .Bt. 1992) Ára: 380,- Ft 



Isten Szava 

Eves hozzajarultis (postakoltseggel): 400Ft 

i6erseg 

A sziv ebersege a szeretet. 

A Ielek ebersege az ismeret. 

]6 annak, akinek legaltibb a szive eber, 

Az mar megmenekiiL 

]6 annak, akinek sea szive, 

Se a lelke nem alszik, 

Abban elkezdodott az Is ten orszaga. 

Havva 

orokre megmarad 
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