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Ajanlas 

Ajanlas 

Isten szavanak batekonysagaban es erejeben bizva a Katoli
kus Bibliaszovetseg vallalja azt a sulyos felelosseget, amelyben 
az egesz Egybaz osztozik, bogy bozzaferbetove tegye Isten sza
vat mindeniitt a vilagon minden ember szamara, bogy a szi
viikben gyokeret veijen es eletrekeljen. Mert »az Egybaz min
denkor tisztelte a Szentirast, mint magat az Ur testet is ... Azt a 
szenthagyomannyal egyiitt mindig bite legfobb szabalyanak 
tartotta es tartja(( (Dei Verbum, 21 ). 

Az a vallalkozasuk, bogy Isten szavanak megiljult m6don 
val6 meghallgatasan mint az uj evangelizalas nelkiilozhetetlen 
eszkozen munkalkodjanak, megerositi az osszes keresztenyek 
kozott mar fennall6 egyseg kotelekeit is. Mert az okumenikus 
parbeszedben a Szentiras »rendkiviil jelentos eszkoz a minden
bat6 Isten kezeben annak az egysegnek eleresere, amelyet a 
Megvalt6 kinal minden embemek(( (Unitatis Redintegratio, 
21). 

lmadkozom azert, bogy a Katolikus Bibliaszovetseg VI. 
plenaris osszejovetele gyiimolcsoz6en tudja ertekelni az eddig 
vegzett munkat es megtalalni a m6dokat, ahogyan rna hirdetni 
kell Isten szavat vilagunkban, amely vagyik az igazsagra. 

II.Janos Pal papa 
Level a Katolikus Bibliaszovetseg, 

libanoni kongresszusahoz, 
2002.aug.30. Reszlet. 
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Nagycsutortok 

Ott kezdodott, azon az estejen a Nisan h6napnak, mikor a 
teli Hold tavaszi fenye eLOmLOtt Judean, hogy Lampaul 
szolgaljon az utols6 ervenyes husvetnak, amelynek most 
kellett lealdoznia, mint ahogy megszunik a jelkepezes, a 
szimbolizalas, mikor megjelenik a val6sag ... 
A szertartas magaban fog/alta tortenetet annak a nomad 
nepnek, mely az /stentol neki igert foldet megy keresni s 
neki vag tengernek, sivatagnak, hogy vegre is, de csakis 
Is ten jelenleteben csodait6l segitve celt erjen. 

* * *. 

Ezen a vacsoran megertette ve!Unk, 
hogy mily intimen tartozunk 
egymashoz, 
egymasb6l es 
egymasert elve. 
6 benniink akart elni, 
Hogy mi be/ole elhessiink. 

(Prohaszka) 

Micsoda mostoha lehetett a fu, a hely, ahova leterdelt, a 
satetseg, amin at a "tobbieket" kereste, ugyanaz, szakasz
tottan ugyanaz, az ejszaka, amiben a tarsak, baratai, a 
'tobbiek', oly edesdeden aludtak ... Hogy mit is erezhetett? 
Tul a fontieken nyilvan szinte egyes-egyediil sajat tanacs
talansaganak sulyat. Az alazatnak azt a 'melypontjat', 
aminek megtapasztatasa nelkiil nem emelte volnafel a ke
reszt magasaba oda, s azon is tul, az Atya oroktol szettart 
es oroktol varakoz6 karjai koze a vitagot. 

(Pilinszky) 



Csendes percek 

Nagypentek 

fme, mialatt a templomban 
a husveti bcminyok elvereznek, 
kinn a varos el6tt meghal 
egy ember, az lsten Fia. 
Ugyanazok olik meg, akik a 
Templomban azt hiszik, 
Hogy epp 6t dics6itik meg. 

(Ratzinger) 

Nem azert jott el/sten, hogy eltorolje a szenvedest, 
nem is azert, hogy azt megmagyarazza nekunk; 
de eljott, hogy jelentetevel megtoltse azt. 

(Paul Claudel) 

Nagyszombat 

A semmi szakadektiba egyediil Krisztus tudott belenezni, 
amikor a hatal pillanataban gy6zott az ELEI! 

(Fila Bela) 

Feltamadt Krisztusunk! 
Te vagy az er6, mely nem ernyed; 
Te vagy afeny, mely nem hal el. 
A husvet titktiban te jossz kozenk, 
Mikor egesz egyhtizad unnepel. 
Epitsd a beket az emberek sziveben, 
Hagyd itt nekunk bOlcsessegedet. 
Tedd, vilagossa szivunk el6tt, 
S hagyd megelnunk, hogy a foldon 
Husvetodban megWodva 
Minden leny uj eletre keljen. 

(Max Metzger) 
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Husvet 

A NEM a ha/61. 
Nzus IGEN volt, 
Megis meghalt. 
Az 6 tokeletes IGEN-je 
A haiti/ban 
Az emberiseg NEM-jet 
A.tjord{totta vagy atvaltoztatta. 
A goly6 sotet felehez 
Hozzakapcsol6dott a vilagos, 
Es az egeszet bevilagitotta. 
Az6ta fenyesen ragyog. 

**** 

Ha van valamid, ami szep es fontos neked, 
s amit egy pillanatban ugy erzed, hogy elvesztettel, 
Akkor ha nem ragaszkodsz hozza gorcsosen 
Es szepen tudsz vesziteni, 
Valami uj, valami meg szebb sziiletik be/6/e . 

• • • * 

Husveti oromod 
Meg a sarokban kucorg6 
Arnyekot is elocsalogatja, 
Elflz minden sotetet, 
Fenysugarai 
Tancba hivjak a vilagot: 
Onfeledt, pazar/6, 
Ajandekoz6 szeretesbe. 

(Havva) 



Dokumentum 

Szekely Janos 

A zsido nep es Szentinisa a kereszteny Biblhiban 
- a Papai Biblikus Bizottsag dokumentuma 

A Papai Biblikus Bizottsag 2001 majus 27-en egy uj dokumentu
mot hozott nyilvanossagra a fenti cirnmel. 

JOSEPH RA TZINGER biboros, a Hittani Kongre~aci6 prefektusa a 
dokumentumhoz irt bevezetojeben felidezi SZENf AGOSTON eletenek 
egyik fontos fordul6pontjat. 3 73-ban 19 evesen eli at az elso nagy 
megteres-elmenyt nem utols6 sorban CICERO Hortensius cimii miive
nek hatasara. Erzi, hogy Istenhez fordulasa Krisztushoz fordulas kell 
hogy legyen, am arnikor Cicer6t leteve a Bibliat veszi kezebe, 6riasi 
csal6dast el at. Az Oszovetseg bonyolult eloirasaiban es sokszor ke
gyetlen torteneteiben keptelen volt felismerni azt a Bolcsesseget, arne
lyet keresett. Vegiil olyan embereknel kotOtt ki, akik egy szellemi ke
resztenyseget hirdettek, es elutasitottak az Oszovetseget: a maniche
usoknal. Bar a manicheusok igerete hamar csal6kanak bizonyult, ezzel 
Agoston problemaja meg nem old6dott meg. Ahhoz, hogy ~ katolikus 
Egyhaz keresztenysegehez megterjen, SZENf AMBRUS Oszovetseg
magyarazataira volt sziiksege, melyeken keres~iil felismerte, hogy 
Izrael nepenek Szentirasa Krisztusra iranyul, es Obenne nyeri el igazi 
ertelrnet. 

Ratzinger biboros a bevezetoben idezi meg AooLF VON HARNACK 
liberalis protestans teol6gus allitasat 1920-bol: ,Az Oszovetseget a II. 
szazadban elvetni (Harnack itt Markion-ra utal) hiba volt, arnit a 
nagyegyhaz joggal utasitott vissza. Az Oszovetseget a XVI. szazadban 
megtartani olyan sziiksegszeriiseg volt, mely al6l a reforrnatorok nem 
voltak kepesek kivonni magukat. Az Oszovetseget meg a XIX. szitzad
ban is ugy megorimi, mint a protestantizrnus kanoni, az Ujszovetseggel 
egyenertekii forrasat, ez egy vallasi es egyhazi benultsag kovetkezrne
nye" (A. von Harnack, Marcion [ 1920 Darmstadt] 217). 

Miert szent konvve a keresztenysegnek az Oszovetsegi szentiras is') 
Hogyan \iszonyul "eg)mashoz a ket szovetseg? Az Ujszovetseg eles 
kijelentesei a zsid6k ellen nem lettek-e kesobb az antiszemitizm.us oko-
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z6i? llyen es basonl6 kerdesek gyakran felmeriilnek a Biblia mai olva
s6iban is. Ezekre kivant valaszolni a Papai Biblikus Bizottsag doku
menturna. 

A dokumentum barom fejezetbOI all: 
I. A zsid6 nep Szentirasa a kereszteny Biblia alapvetoen fontos re

sze. A fejezet kifejti, bogy az Ujszovetsegi szentiras elismeri az 6szo
vetseg tekintelyet, es kiemeli a maga (vagyis a keresztenyseg) 6szovet
seggel val6 megegyez6seget, folytonossagat. 

II. A zsid6 nep Szentirasanak alaptemai es ezek felvetele a Krisz
tusba vetett hitbe. A fejezet bizonyos f6 ternak (kinyilatkoztatas; az 
ember: nagysaga es nyomorusaga; Isten a Szabadit6 es Megvalt6; Iz
rael kivalasztasa; a szovetseg; a torveny; kultusz; isteni kifogasok es 
iteletek; igeret) jelenletet, fejlooeset vizsgalja a ket szovetsegben a fo
lyamatossag es kiilonboz6seg (kontinuitas es diszkontinuitas), valamint 
a fejlOdes szernpontjab61. 

III. A zsid6k az Ujsz6vetsegben. A dokurnenturn roviden vegig
elernzi a Krisztus elotti es utani 1-2 evszazad esernenyeit, kiilonos te
kintette1 a zsid6sag es a keresztenyseg kozotti sza.kitas folyamatara. 
Ezutan az Ujszovetseg egyes konyveinek zsid6kra vonatkoz6 kijelente
seit rnagyarazza. 

Ebbol az igen gazdag dokurnenturnb61 csak nehany fO gondolatot 
szeretnenk itt kiemelni. Az apr6 betiis reszek a szerz6 kapcscl.6d6 ref
lexi6it, rnagyarazatait tartalma..z.zak, nern a szentszeki dokumenturn 
isrnerteteset. 

A dokurnenturn bitet tesz az 6- es az Ujszdvetseg kozotti folytonos
sag rnellett. Mindkettoben ,ugyanaz az Isten lep kapcsolatba az ember
rei, es bhja meg az ernbert a Vele val6 kozossegben elni ... " (84. p.). A 
ket szovetseg ugyanannak az Istennek onajandekoz6 szereteten alap
szik. Ezert a ketto csak egyiitt ertheto belyesen. ,Az 6szovetseg nelkiil 
az Ujszovetseg erthetetlen konyv volna, gyokerek nelkuli noveny, rnely 
kiszaradasra van itelve" (uo.). Hasonl6keppen elengedhetetlen az 
Oszovetseget Krisztus fenyeben ujraolvasni" (19. p). ,Egy teljes tares 
az Egyhaz es a zsinag6ga kozott ellentrnond a Szentirasnak" (85. p.). 
II yen ertelernben a dokumentum bangsulyozza - II. JANos PAL papat 
idezve -, bogy a zsid6sagnak ,sajatos szerepe, egyediilall6 be lye van a 
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tObbi vallasok kozott" (36. p.): ,a Jete tenneszetfeletti esemeny" (86. 
p.). 

A ket szovetseg ugyanannak az isteni onajandekoz6, kinyilatkoz
tat6 tettnek a kezdete ill. a beteljesedese, ezert egymast6l elvalaszt
batatlanok. A kinyilatkoztatas teljessege Krisztus, akiben az lge tes
tet oltott. Az 6szovetseg ertelmezesenek 6 a Iegfobb kriteriwna. Az 
6szovetseg annyiban Isten szava, amennyiben Ora mutat, Ovele 
bann6niaban van. Egyeb esetekben a Oszovetseg gyarl6 emberi ru
bajaval a.Ilunk szemben. 
Ugyanakkor a szentszeki dokumentum megfogalmazasa szerint a 

ket szovetseg kozott diszkontinuitas, tares is van. Az 6szovetseget 
olvasva ,nem csak annak Krisztusra iranyulasat, banem a Tole val6 
tavolsagat is felfedezziik" (21. p. ). Az 6szovetseg ,egyes elbeszelesei 
nem mentesek az alnoksagt6l es az eroszakt6l... A kinyilatkoztatas a 
tortenelemben bosszantart6 fejlooest mutat: az isteni pedag6gia ott 
erintett meg egy embercsoportot, ahol az tartott, es tiirelrnesen vezette 
az Istennel val6 egyseg es az erkolcsi tiszta.sag idea.Ija fele" (87. p.). 

A ket szovetseg kozotti kontinuitas es diszkontinuitits abban is meg
nyilvanul, bogy Izrael nepenek kivalasztasa kezdettol fogva az osszes 
nep kivalasztottsagara iranyul. A dokumentum idezi AMosz pr6feta 
szavait (Am 9, 7), ,aki relativizalja a kiva.Iasztast, es mas nepeknek is 
tulajdonit olyan kivonulast, mint ami Izraelnek osztalyresztil jutott" 
(34. p). A regi szovetseg elegtelen volt, ezert Isten uj sz6vetseget kbtOtt 
minden neppel, akik igy ,valasztott nep, kiralyi papsag, szent nemzet 
(lPet 2,9), Isten nepe (lPet 2,10), a kivalasztott Umo" (2 Jan 1.13) 
lettek (35. p.). 

A kivalasztottsagot a Biblia nem nacionalista-faji ertelemben 
magyanizza. Abraham fiai koztil csak I.zsa.k, l.zs3.k fiai koztil csak 
Jakob orokli az igeretet. Nem a test szerinti lesz.Armazottak az brb
kbsbk, banem csak azok, akik Abraham hitebol val6k (vo. Gal 4,23; 
Rom 9,6). A pr6fetak szerint csak egy kis maradek ter majd meg a 
nepbol. A kivalasztottsag nem az emberrol, banem Istenrol tett kije
lentes. Azt allitjuk, bogy Isten szeretete val6sagos, a terben es az 
idoben megjelent, kivalasztott konkret pillanatokat, ahol megerintet
te az emberiseg tortenelmet. Kesobb a kivalasztottsag gondolata 
gyakran eltorzult, es az emberrol sz616 kijelentesnek vettek: 'engem 
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valasztott, mert ktilonb vagyok a masiknar. A k.ivalasztas kivaltsag
ga silanyult. A kivalasztottsag nacionalista-faji ertelmezese nem kis 
mertekben bozzajarult a fajelmelet kialakulasaboz. 
Az elsa szbvetseg kezdettol fogva az Ujszavetseg beteljesedesere 

iranyul. Ptinkosdkor a nacionalista korlatokat atlepve letrejon minden 
nemzetbol Isten nepe. Amikor a keresztenyseg ennek a krisztusi betel
jesedesnek a fenyeben olvassa az Oszavetseget, akkor nem belelat va
lamit, ami nines ott, ,banem a szbvegben rejlo jelentespotencialt" fejti 
ki (64. p.). 

Vegiil a dokumentum kiter a zsid6sag es a keresztenyseg kozatti el
lentetek, osszeiitkozesek kerdesere, es arra, bogy ezeknek mennyiben 
volt oka maga a Biblia. Mindenekelott kiemeli, bogy az egesz 6kori 
vilagban ,,jellemz6 volt az altalanositas, az ellenfel negativ oldalain~ 
kiemelese, a pozitivak elballgatasa" (87. p.). Ez nyilvanul meg az Uj
szbvetseg egyes radikalis kijelenteseiben, peldaul amikor a zsid6knak 
azt veti szemere, bogy ,a Satan az atyatok" (Jn 8,44; 76. p). Ez, es 
basonl6 kifejezesek nem tartalmaznak ,gyiiloletet es iildozesi szandekot 
a zsid6k, mint zsid6k ellen ... , hanem szemrebanyasok vallasi okok 
miatt ... " (87. p.). 
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Az Ujszbvetsegben a 'zsid6k' kifejezes igen gyakran nem nemze
ti, banem teol6giai ertelemben szerepel. Janos evangeliumaban a 
Betezda furdonel tortent gy6gyitas kapcsan peldaul azt olvassuk, 
bogy a 'zsid6k' kerdore vonjak a meggy6gyult benat (Jn 5,10), noba 
vi lagos, bogy a bena is zsid6 volt. A 'zsid6k' kifejezes a Krisztust 
elutasit6kat jelenti. Tobb bibliakutat6 (pl. F. MOLONEY) javasolja 
ezert, bogy - fokent a Janos evangeliumban - a 'zsid6k' kifejezest 
idez6jelben bozzak a bibliaforditasok. 

Igaz mindez a Jezus kivegzesevel kapcsolatos felelosseg kortili 
vitara is. Jezust nem a zsid6 nep iteltette balalra es vegeztette ki, es 
ez a felelosseg nem is oroklOdik nemzedekrol nemzedekre, mint aho
gyan a kozepkor folyaman gyakran mondtak, a zsid6kat istengyilko
soknak nevezve. Mate evangeliumanak mondata (,,Vere rajtunk es 
gyermekeinken": Mt 27,25) nem ertelmezheto ilyen m6don. Jezus 
kivegz6i a r6mai katonak voltak, az iteletet a r6mai belytart6 erosi
tette meg. Az itelet megboz6ja sem a zsid6 nep, banem egyes vezetoi 
voltak. Barmely nep lett volna akkor ott, a Szentiras szava val6ra 
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valt volna: ,Ovei nem fogadtak be,, (Jn I, II). Jezus kivegzesenek 
kollektiv felelossege ilyen m6don az egesz emberiseget terheli. Sze
melyes felelossegkent pedig nyilvam-al6an nem orok!Odik (vo. Ez 
18,20). A Jezus kivegzeseert val6 felelosseg faji-nacionalista ertel
mezese idegen a Szentirast61. 

Mate evangeliumanak idezett mondata teol6giai ertelmii. Azok, 
akik akkor es az6ta tudatosan elvetettek a Messiast, azok megsziin
tek Isten nepe lenni. A gyilkos sz616miivesek peldabeszedenek vegen 
olvassuk: ,Elvetetik toletek Isten orszaga, es egy mas nepnek ada
tik" (Mt 21,43). 
Egyebkent hasonl6an eles kifejezesek zsid6 reszrol is elofordultak, 

amikor ,Jezust a gonosz lelektol megszallottnak, a tanitvanyait osto
baknak es atkozottaknak neveztek" (78. p), vagy amikor (Kr. u. 90 
k(jriil) a zsinag6gai imadsagba bekeriilt az eretnekek me_gatkozasa: 
'Atkozottak legyenek a nazaretiek ... ' (69. p). Ha valaki az Ujszovetseg 
kijelenteseiben antiszemitizmust latna, azt a dokumentum emlekezteti 
arra, hogy ,az Ujszovetsegben a zsid6k ellen iranyul6 vadak nem gya
koribbak es nem sulyosabbak, mint azok, amelyekkel a Torveny es a 
Pr6fetak a zsid6kat illetik" (87. p). 

A dokumentum bevezeto szavai felidezik a II. vilaghaboru alatt a 
zsid6sag megsemmisitesere tett kiserletet, es azt a tenyt, hogy noha 
,voltak keresztenyek, akik a veszelyben levo zsid6k segitsegere siettek, 
nem ritkan az eletuket is kockara teve ... , sok kereszteny nem tanusitot
ta azt a lelki ellenallast, ami Jezus tanitvanyait6l joggal elvarhat6 lett 
volna" (1. p.). A Papai Biblikus Bizottsag irasanak zar6 gondolatai 
ugyanide temek vissza, es Ieszogezik, hogy ,az Ujszovetseg tanita.saval 
nem osszeegyeztetheto a zsid6 mint zsid6 elleni gyiilolet es iildozes. Az 
egyetlen igazan kereszteny magatartas a zsid6 neppel szemben a nagy
ra ertekeles, a tisztelet es a szeretet" (8 7. p ). 
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Apokrifek 

Zsuppan Monika 

Krisztus passioja az apokrifek szerint 

Az 6kereszteny korb61 sziunos <ilneven, vagy hamis szerz6i adatok
kal ellatott iras rnaradt fenn, rnelyeket pszeudoepigrafaknak 
(hamisfeliraruaknak) neveziink. Az apokrif (apokrii.fon) kifejezest al
kalrnazzuk az olyan irasokra, rnelyeknek eredetet hornaly fedi, szerz6i
ket nern isrnerjiik. 1 Az apokrif iratokat eredetileg szentnek, titkosnak, 
rejtettnek tekintettek, amit csak a beavatottak vehettek kezbe. 2 A Kr. 
utani II. szazadban, amikor a szinkretista terh6ditas a kereszteny hit 
tisztasagat veszelyeztette, sziiksegszeriive valt, hogy az egyhaz rnegha
tarozza, rnelyek azok a konyvek, amelyek az igaz hitet hordozzak. 3 

Ezeket a konyveket az egyhaz felvette a kanonba, • eza.Ital elkiilonitette 
oket a tevtanokat hordoz6kt61. 5 Az irasok kanonisaganak rnegallapitasa 
bonyolult kerdest jelentett, alapvet6en harorn kriteriurnnak kellett rneg
felelniiik a konyveknek: 1.) teol6giai tartalrnuk egyezzen meg a regula 
fidei-vel, 2.) apostoli eredetiiek legyenek, 3.) az egesz egyhazhoz sz61-
janak. 8 A kanonb61 kirnaradt konyveket nevezziik apokrifeknek, rnelyek 

1 L~sd: VANYO L~szl6, Az 6kereszteny egyhaz es irodalma, Szent Istvan Tal"l\ulat, Bu
dapest 1988, 176-177. 
2L~sd: Adamik Tam~s (szerk), Az apostolok csod~latos cselekedetei (Apokrif iratok so
rozat), Telosz, Budapest 1996, 200. 
3L~sd: BAUER, Johannes B.: Az ujszOvetsegi apokrifek, (Studia Theologica 
Budapestinensia Vol.3. Subsidia 1.), M~rton Aron, Budapest 1994, 9. (Az Usz el~ tel
jes k~nonja Szent Athanazt61 maradt r~nk Kr. u. 367-b61, j611ehet letezett egy Muratori
k~non a 2. szd-b61, de ebben 5 level nem szerepelt, ami a mai k~nonban megtal~lhat6. 
Az ujszovetsegi iratok k~noni volt~r61 sok~ig vitatkoztak: Nyugaton 380-390 kOrOI, Kele
ten csak a 7. szazad vege fele dOlt el, melyek kerUijenek a k~noni kOnyvek kOze. A 
Szentlr~s kOnyveinek sz~m~t - mivel a reform~ci6 tObb konyv k~noni volt~t ketsegbe 
vonta - az 1546-os tridenti zsinat rOgzltette (45 6szOvetsegi es 27 ujszOvetsegi l~s
kent). L~sd: RAHNER, Karl, VORGRIMLER, Herbert, Teol6giai Kissz6t~r. Szent lstv~n 
Tarsulat, Budapest 1980, 365-366. 
4A k~non jelentese nadsz~l. bot, vonalz6, ~tvitt ertelemben pelda, sza~ly, merce. L~sd: 
ROZSA Huba, Az Oszovetseg keletkezese, Szent lstv~n Tarsulat, Budapest, 1995, 19. 
5 L~sd: BAUER, Johannes B.: 9. 
6 A sugalmazotts~g kerdese a Szentlelek sokoldalu mOkodesenek csup~n egy aspektu
si!mak sz~mltott. L~sd METZGER, Bruce, Der Kanon des Neuen Testaments. 
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ugyan igenyt tartottak a kfmonisagra, de nem \-ettek fel oket a szent 
konyvek koze. 7 A IV. szazad utan az apokrif kifejezes a ketes erteku, 
eretnek tartalmu irasokat jelolte. a 

Az apokrifek kolonos, szines vilagot tamak elenk, am tortenelmileg 
lenyegesen igenytelenebbek az USz konyveinel. Az ujszovetsegi apokri
fek8 nemcsak Jezus gyermeksegtortenetet meselik el, banem a szenve
destortenetet is. A negy kanoni evangelium tanusitja, bogy Krisztus 
barmadnapra feltamadt (Mk 16,1-8; Mt 28,1-8; Lk 24,1-12; Jn 20,1-
l 0). Maganak a feltamactasnak ugyan nem volt szemtanuja, de a Fel
tamadottal val6 talalkozas elott a tanitvanyok Oresen tahiltak Jezus 
sirjat - errol mindegyik kanoni evangelium beszamol. 

A kanoni evangeliurnok a jezusi tortenelmi esemenyeket gondosan 
orzik es tovabbadjak, az apokrifek ezzel szemben a tortenelmi anyagot 
ir6i szabadsaggal atdolgozzitk, az adott eszmekhez tortenelmi batteret 
krealnak. A passi6t leir6 apokrifek nagyreszt Palesztinaban, Sziriaban 
keletkeztek. Nem olyan fanta.ziadusak, mint az egyiptomi gyermekseg
evangeliumok, inkabb tanitani es atertelmezni akamak, ezaltal teol6-
giailag meg veszelyesebbek. 10 

Egyaltalan nem meglepo, bogy a feltamadas tenye az 6kereszteny 
korban sokakat uj feltamadas-elkepzeleseket tartalmaz6 muvek irasara 
osztonz6tt. A legismertebb apokrif irat Jezus feltamadasar61 a Peter
evangeliumban'' tala.lhato. Alljon itt egy reszlet a mubol: 

,.Azon az ejszakan, amelyre felragyogott a vasarnap, es amikor a katonak 
kettesevel 6rk0dtek felvaltva, hatalmas hang hangzott a mennyben, es 
lattak a megnyilt egeket, s ket ferfi jott le, akik nagy fenyessegbe voltak 
oltozve, es kozeledtek a sirhoz. A sir ajtajahoz tamasztott k6szikla maga
t61 oldalra hengeredett, es megnyflt a sir, es mindket ifju bement. A kato-

Entstehung, Entwicklung, Bedeutung, Patmos, DOsseldorf 1993, 238-243. 
7
Lasd: R6ZSA Huba, 32. 

8
Lasd: VANY6 Laszl6, Az. 6kereszteny egyhaz es irodalma, 177. 

8
Az ujszOvetsegi apokrifek viragkora a 11-lll.szd. A kanon lezarasa utan nines tObb ese

lyok, hogy az egyhaz kanoni kOnyvkent elfogadja Oket. Az ujszovetsegi apokrifek kozott 
talalhat6ak apokalipszisek, evangeliumok, apostolok cselekedetei, levelek, himnuszok, 
homiliak. Lasd: VANY6 Laszl6, Az. 6kereszteny egyhaz es irodalma, 177, 188. 
10

Lasd: VANY6 Laszl6, Az. 6kereszteny egyhaz es irodalma, 209-210. 
11A Peter-evangelium szinoptikus tlpusu apokrif evangeliumnak szamlt, mert mufajaban 
a szinoptikus kanoni evangeliumokra emlekeztet. Lasd: BAUER, Johannes B., 12. 
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nak ezt latva felebresztettek a szazadost es a veneket (mert ok is ott vol
tak orizni). Amikor elbeszeltek, mit lattak, ismet lattak, hogy Mrom ferfi 
kijon a sfrb61, es az egyiket kezen fogva vezeti a masik ketto, es koveti 
oket a kereszt, es a kettonek a feje az egig ert, akit azonban kezen fogva 
vezettek, annak feje felulmulta az egeket. ... Eljoven (az asszonyok) nyitva 
talaltak a sfrt, es behajoltak, es lattak ott egy ifjut, aki a sfr kozepen ult, 
szepseges volt, ragyog6 st61aba oltozve, aki ezt mondta nekik: Miert jotte
tek? Kit kerestek? Csak nem a megfeszftettet? Feltamadt es elment. Ha 
nem hiszitek, hajoljatok be es lassatok a helrlt, ahova tettek, hogy nines 
itt. Feltamadt es odament, ahonnan kuldtek!" 

A II. sz. kozepen Sziriaban keletkezett ,evangelium" feltetelezi a 
kanoni evangeliumok letet. A szerz6 apologetikus torekveset mutatja a 
feltamadas koriilmenyeinek elbeszelese, mely Jezus ellensegeinek sze
me elott megy vegbe. A Feltamadott dicsoseget huzza ala a feltamadas 
ilyen tiszteletbeli kiseretben torten6 leirasa. Krisztus istenseget es az 
egi eredetet hangsulyozza azaltal, bogy a feltamadas egyl!ttal menny
bemenetel is. 13 Jezus szenvedeset doketista (latszat-istenseg-hiv6) m6-
don abrazolja, ezzel azt a gondolatot fejti ki, bogy Jezus, aki Isten volt, 
nem szenvedhetett. 14 

Nemcsak apokrif evangeliumok, hanem levelek is maradtak rank a 
II. sz.Azadb6l. A tortenelmi jellegii levelek kozott a legismertebbek a 
Pilatus-levelek. Pilatus szemelye kore szamos legenda szov6dott. 15 Je
zus halalanak es feltamadasanak esemenyeit maga Pilatus beszeli el a 
szinten II. sz.Azadb6l szarmaz6 Pildtus irata Tiberiushoz cimii'besza
mol6ban. J6llehet a kezirat Claudius csaszart nevezi meg a cimzesben, 
a szoveg, melyet Tertullianus is idezett miiveben, Tiberiusnak sz6lt. 18 A 
rovid level els6 reszeben elmondja a csaszamak Jezus megjeleneset, 
tetteit, majd igy folytatja: 

.... sok mas csodat vitt vegbe, sot az egesz zsid6 nep lsten Fianak nevez
te ot. A vele szemben irfgyseggel eltoltott fopapok ezert elfogattak es ne-

12BAUER, Johannes B., 16-20. 
13Lasd: GOUNELLE, R~mi, Ungewohnliche Grabgeschichten. Die Auferstehung Christi 
in den Apokryphen, in: Welt und Umwelt der Bibel, 1/2003. Verlag Katholisches 
Bibelwerk, Stuttgart 2003, 49. 
14Lasd VANY6 Laszl6, Az 6kereszt~ny egyhaz es irodalma, 194, 226. 
15Lasd Adamik Tamas (szerk), Apokrif levelek (Apokrif iratok sorozat}, Telosz, Buda
pest 1999, 202. 
16Lasd BAUER, Johannes B., 61. 
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kern kiszolgaltattak. Egyik hazugsagot a masik utan hoztak fel ellene; 
hogy varazsl6 es a torveny ellen cselekszik. Abban a hiszemben, hogy ez 
val6ban igy van, megostoroztattam, es kiszolgaltattam kenyuknek-ked
vuknek. Megfeszitettek ot, es oriztettek a sirjat. Ez annyira feltuzelte a zsi
d6k gonoszsagat, hogy katonaimnak penzt adtak, es azt kivantak: hazud
jak azt, hogy tanitvanyai loptak el a holttestet! A katonak a penzt eltettek, 
a tortenteket azonban nem tudtak elhallgatni. Ok azok, akik tanusitottak, 
hogy lattak: 6 feltamadt. s azt is, hogy ok maguk a zsid6kt61 penzt kaptak. 
Ezeket akartam Felsegednek eloterjeszteni azert, nehogy masvalaki hazug 
beallitassal hozajtodjek elo, es azt gondold, hogy a zsid6k hazugsagainak 
kell hitelt adnodl " 

A fi.ktiv (kitalalt) level celja, bogy Jezus feltamadasat hivatalos 
reszrol is hihetove tegye. Pilatus Jezus halalaban val6 vetkesseget at
haritja a zsid6kra, j6llehet a kanoni evangeliumok szerint Pilatus igen 
is j61 latta Jezus artatlansagat, de sajat elomenetelet feltette. A level a 
csaszar elott tisztara akaija mosni Pi latus tettet. 18 Tiberi us valaszleve
leben helyteleniti Pilatus tettet, maga ele rendeli, es a zsid6 fOemberek
kel egyOtt halalbiintetessel sujtja. 18 

Hasonl6 ehhez az irathoz egy masik Pilatusnak tulajdonitott irat, 
mely Pi/titus jelentese a mi Urunkrol, Jezus Krisztusrol, me/yet a 
helytarto Augusztus cstisztirnak kuldott Romtiba cimet viseli. Ez az 
irat igy meseli el a torteneseket: 

.Ezt a Jezust tehat Her6desnek, Arkelausz es Fulop, ugyancsak Annas es 
Kaifas, egesz nepuk neveben kiszolgaltattak nekem, s nagy larmat csapva 
azzal a kovetelessel alltak elo, hogy ugyeben tartsak vizsgalatot. Vegul 
kiadtam ugyan a parancsot, hogy - elozetes megkorbacsolas utan - fe
szitsek keresztre, de a bOnossegerezas gaztetteire vonatkoz6 vadakat egy
tol-egyig alaptalannak talaltam. (6)" 

A felta.madas esemenyet osszekoti az alvilagban leva halottak fel
tamasztasaval, ahogy azt kesobb a Nikodemus-evangelium is feldol
gozza: 

.Mikor keresztre feszitettek, az egesz foldkereksegen sotetseg tamadt [ ... ], 
es amikepp viharban lecsap a villam, hirtelen ferfiak jelentek meg, ma
gasztos ruhazatu es dicsoseges arckifejezesO, megszamlalhatatlan sereg, 

17Lasd: BAUER, Johannes B., 61-62. 
18Lasd: BAUER, Johannes B., 61-62. 
19Lasd: Adamik Tamas (szerk), Apokrif levelek, 202-203. 
20Lasd: Adamik Tamas (szerk), Apokrif levelek, 130. 
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harsog6 sz6zatuk ugy hangzott, akar a mennydorges robaja: »A megfeszf
tett Jezus feltamadt, jojjetek tel az alvilagb61 mind, akik a halottak biro
dalmanak, az alvilagnak vagytok foglyai!« A foldben keletkezett hasadek 
pedig olyan volt, hogy nem volt feneke, hanem maga a fold talapzata Hint 
elo, s a sz6zatmond6 egi ser~s. amint testet oltve ott vonulnak a felta
masztott halottak gyurujeben. 0 pedig, aki, az osszes halottat feltamasz
totta es bilincset vetett az alvilagra, igy sz61t: »Adjatok hfrOI tanftvany~m
nak, hogy: elottetek erkezik Jezus Galileaba, ott majd viszontlatjatok.« 

Az V. szitzadb61 val6 Nikodemus-evangelium szinten erdekes tOr
tenettel szolgal. A mas neven Pilatus aktak cimen ismert irat tulajdon
keppen az anyagnak csak az egyik reszet kepezi. A Nikodemus-evange
lium ket reszbol all, tartalmazza a Pilatus aktakat (l-16. f.), mely 
Krisztus fold.i eletenek utols6 napjait akarja megismertetni; es magaba 
foglalja Krisztus pokolra szallasat (17-27. f.). Ebben Simeon ket fia
akik ut6lag kaptak meg a Karinus es Leucis nevet - beszarnol6t tarta
nak, miszerint Jezus kereszthalala utan elrnegy az alvilagba, bogy ki
szabaditsa onnan az 6sz6vetsegi igazakat, es felvezesse 6ket a Paradi
csomba. 22 Ok, akik a tortenetet leirjak, Jezus kereszthalalakor elojottek 
a sirjaikb61, es bementek Jeruzsalembe . 

• Ur Jezus Krisztus, ki vagy a feltamadas es a vilag elete, add nekOnk a 
kegyelmet, hogy elbeszelhessOk feltamadasodat es csodaidat, melyeket 
az alvilagban vegbevittel! Mi az alvilagban ~oltunk, egyott azokkal, akik a 
vi lag kezdetetol fogva elhunytak." II. (XVIII) 

A tortenet soran a Satan es Hadesz beszelgetnek Jezusr61 es az el
hunytak sorsar61, ekozben megjelenik Jezus, mint a d.icsoseg Kiralya; 
egy mennydorgeshez hasonl6 hatalrnas sz6zat ped.ig ezt harsogja: 

• Taruljatok tel kapuszarnyak!' - mondta. Hal Ivan Hadesz masodszor is a 
hangot, ugy valaszolt, mint aki nem ismeri, es azt mondta: .Ki ez a dicso
seg kiralya?" Az ur angyalai ezt valaszoltak: .Az eros es hatalmas ur, a 
csataban hatalmas Ur. • S ezzel a hanggal egyidejuleg a bronzkapuk osz
szetortek, es az erczarak osszezuz6dtak, a megkotozott halottak kotelekei 
felold6dtak, es mi is veiOk egyOtt megszabadultunk. Emberkent jott be a 
dicsoseg kiralya, s a Mdesz minden sotetseget bevilagftotta". Hadesz 
azonnal felkialtott ,LegyozettOnk, jaj nekOnk' De ki az, akinek ilyen hatal
ma es ereje van? Milyen 6, aki bun nelkOI jon ide, aki kicsinek latszik es 

21 Lasd: Adamik Tamas (szerk), Apokrif levelek, 130-131. 
22Lasd: BAUER, Johannes B , 42. 
23Vany6 Laszl6 (szerk) Apokrifek, Szent Istvan Tarsulat, Budapest. 1980, 275. 
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nagy dolgokra kepes, az alazatos es fenseges, szolga es ur, hadvezer es 
kiraly, akinek az eli:ik es holtak folott hatalma van? A keresztre szegezett 
es sirba fektetett es ismet szabadda valt, es aki lerombolta minden hatal
munkat. Te vagy hat Jezus, akiri:il a fi:izsarnok, a Satan azt mondta, hogy 
a kereszt es a halal altai akarod orokolni az egesz vilagot?" Ekkor a dicsi:i
seg Kiralya fejenel fogva megragadta a fi:izsarnokot a Satant, es atadta 
angyalainak, mondvan: .Kezet es Iabat verjetek bilincsbe, nyakanal es 
szajanal kotozzetek meg. Azutan atadta at a Hadesznek es igy sf,flt: 
• Vedd at i:it es tartsd biztosan masodik eljovetelemig'. V.(XXI)-VI(XXII) 

Jezus legyozi a gonosz eroit. Mikozben Hadesz ezutim kerdore 
vonja a Satimt, bogy miert is feszitettette meg a dicsoseg Kiralyat, 
Jezus kezenfogja es kimenti Actamot az alvilagbol. 

.Mig a Hadesz a Satannal igy beszelgetett, a dicsi:iseg Kiralya jobbjat 
nyujtotta, es megfogta es feltamasztotta az i:isatyat, Adamot. Majd meg
fordult es a tobbiekhez sz61t: .Jojjetek velem mind, kik azert haltatok meg, 
mert erintettetek a gyomolcsot. En mindannyiotokat most a kereszt faja 
altai feltamasztalak". Erre mindet kivetette onnan, es az i:isatya Adam ha
laval eltelve mondta: .Halat adok nagylelkOsegedert Uram, mert kivezettel 
engem a legmelyebb alvilagb61'. VIII.(XXIV)25 

Ezek utim Jezus felvezette oket a Paradicsomba. Az elbeszelesben 
ekkor megjelenik Illes es Henok, akiknek halalat nem emliti a Szent
iras, s igy elokepei az isteni gyozelemnek az antikrisztus felett. 28 Ezt 
maga Henoch igy meseli el: 

.En Henokh vagyok, aki megnyertem lsten tetszeset, es idehelyezett 6; ez 
pedig Illes, a Tesbibi:il val6; mi a vilag vegeig fogunk elni, akkor majd el
kOid minket lsten, hogy kOzdjOnk az antikhrisztosszal, es hogy az megol
jon m[nket, de harem nap ~va feltamadjunk, es felhi:ikon ragadtassunk 
el az Ur szine ele' IX. (XXV). 

A Nikodemus-evangelium masodik resze keretbe illeszkedik, ugy 
vegzOdik, ahogy kezdOdott: megjelennek a feltamadt emberek, s elbe
szelik tortenetOket: 

.,Mindezt lattuk es hallottuk, mi, a ket testver. Mihaly, a fi:iangyal elkOidott 
minket, es azt parancsolta, hogy hirdessok az Ur feltamadasat, de eli:ibb 
menjOnk el a Jordanba, es keresztelkedjOnk meg. Ahova el is mentOnk es 

24Vany6 Laszl6 (szerk) Apokrifek, 279-280. 
25Vany6 Laszl6 (szerk) Apokrifek, 280-281. 
26Lasd: GOUNELLE, Remi, 49. 
27Vany6 Laszl6 (szerk): Apokrifek, 281. 
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meg is keresztelkedtunk a tobbi megholttal, akik feltamadtak. Azutan Je
ruzsalembe jottunk, es elkoltottuk a feltamadas husvetjat. Most pedig, mi
vel nem tudunk elni itt tovabb, elmegyunk. lsten, az Atya szeretete, Urunk 
Jezus Krisztus kegyelme es a Szentlelek kozossege legyen mindnyajatok
kal"' Lefrvan mindezeket, megerosftve a konyveket, egyiket a fopapoknak, 
a masikat J6zsefnek es Nikodemusnak adtak, es ok_ azonnal lathata~
nokka valtak a mi Urunk, Jezus Krisztus dicsosegere. Amen. IX.(XXVII) 

Az Ujszovetseg tesz ugyan emlitest Jezusnak a holtak orszagaban 
val6 tart6zkodftsar61 (vo. Mt 12,40; R6m 10,7; Kol 1,18; Zsid 13,20; 
Jel 1,5), de sehol nines sz6 a Satannal vivott harcr61. Eloszor az V. 
szazadban hasmaljak a pokolraszallas kifejezest Krisztus halal feletti 
gyozelmenek magyani.zatahoz. 

Az apokrif evangeliumok tobbet es kezzelfoghat6bbat akartak mon
dani a Megvalt6 szemelyerol es tanita.sar61. Megirasukra az apostoli 
kort koveto ket evszazad adott teret es idot, s altalaban egy-egy apostol 
neve alatt terjesztettek az egyes irasokat. Az egyhaz a kanon megszi
lardulasaval vegleg iteletet mondott ezen irasokr61, ezt megeloz6en 
azonban egyikiik-masikuk nagy tekintelynek orvendett egyes egyha
zakban. 29 Bar az egyhaz nem fogadja el hiteles hiradasoknak ezeket az 
irasokat, megis elmondhatjuk r6luk, bogy a bennok follheto kepi es 
gondolatvilag beleepOlt a kereszteny oroksegbe, s az ismertetett leira
sok - eltekintve egyes reszletektol - a legtobb esetben j6reszt hiien 
tOkrozik az egyhitznak a Feltamadottba vetett hitet, az 6 kozpontj sze
repet az emberiseg megvaltisaban. 

Husvet Jezus halalanak es a halal felett aratott gyozelmenek, a fel
tamadasnak az Onnepe. Krisztus ,mint utols6 ellenseget a halalt sem
misiti meg" (lKor 15,26), leszall az alvilagba (Ef 4,9) megnyitja an
nak kapuit es 6 lesz az elsoszOlott a halottak. kozOl (Jel 1,5). A nagy
szombati liturgia Exsultet-jeben ezt enekli az egyhaz: 

,Aldott ej, a halal bilincset ekkor torte szet Krisztus, 
es az alvilag melyerol, mint gyoz6 tert viss.zal" 

28Vany6 Laszl6 (szerk): Apokrifek, 282. 
29Lasd: Vany6 Laszl6 (szerk): Apokrifek, 257-258. 
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INNEN-ONNAN 

A Jeromos fuzetek 19.szamaban hfrt adtunk arr61 (25-26.o.), hogy a 
Genezareti t6 iszapjab61 egy Jezus-korabeli halaszhaj6 maradvanyai kerul
tek elo. Konzervalas celjab61 a haj6t B evig meleg es szintetikus viaszt tar
talmaz6 t6vfzben tartottak, de az mar 2000 6ta megtekintheto a N6f 
Ginnoszar kibbuc muzeumaban. (A Welt und Umwelt der Bibel 24.szama a 
35.oldalon kepet kozol a konzervalast koveto tisztogatasr61.) 

Mar evek 6ta folyik az egykori Dekapoliszhoz tartoz6 Hipposz varos felta
rasa (a Genezareti t6 keleti oldalan). Eddig tobbek kozt a kovezett f6rumot, 
mellette egy (talan r6mai csaszarkultuszt szolga16) epltmeny romjait, egy 
fold alatti ciszternat es harom bizanci koru kereszteny templom alapjait 
astak ki. Az egyik templom 3-haj6s bazilika volt; ebben a mozaikpadl6, 
oltarlap-toredek es egy galambformaju bronz olajlampa is elokerult. (Welt 
und Umwelt der Bibel 24., 76-77.old.) 

1996 6ta asatasok folynak a jordaniai Chirbet ei-Mudeiyne-ben. Feltartak 
egy moabita varos Kr.e. BOO korul epult kazamatas varfalait, kapujanak es 
egyik tornyanak alapjait, tovabba az eddigi egyetlen (Kr.e. 7.szazadi) 
moabita temp/om maradvanyait (3 oltarral, ezek egyike kandelaberszerO 
kofaragvany az illataldozathoz). A torony kozeleben egy magaslati kultusz
helyet talaltak. A varosban egy nagyobb oszlopos helyiseg textilipari mOhely 
volt. (U.o. 25.sz., 66-67.old.). 

Az izraeli Abu Gos kozsegben, a bibliai Kirjat Jearimban (ld.1 Sam 6,20-
7,1; 2 Sam 6, 1-5) a keresztesek a 12. szazadban Jezus feltamadasa tiszte
letere templomot emeltek. A viszonylag j6 allapotban fennmaradt epulet 
1873 6ta francia tulajdon, s ezt a 2000. jubileumi ev alkalmab61 restauraltak; 
fgy az ertekes regi fresk6k nagy resze regi szlneiben lathat6. A zarandoko
kat (akik kozul tobben ott emlekeznek Jezus megjelenesere az »emmauszi 
tanltvanyoknak«) bences szerzetesek fogadjak. (U.o. 25. sz., 61-62.old.) 

A svajci Fribourg varosban egy kozepkori vartoronyban BIBEL +ORIENT 
muzeum letesfteset tervezik ertekes gyOjtemenyek kincseinek felhasznala
saval; ez kb.5 ev mulva keszul el, de idoszakos kiallltasok mar elobb is 
lathat6k lesznek. (U.o. 24.sz., 70-75.old.) 

2002.okt6bereben biblia-kollokviumot tartottak Becsben 40 osztrak es kul
foldi bibliatud6s resztvetelevel. A megbeszelt temakor »Kozosseg a Biblia
ban« volt. (Bibelinfo 3/2002.) 
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Elo Ige 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatarsulat 

A Lukacs szerinti gyermeksegtortenet 

I. Sziiletesi hiradasok 

A.) Alapgondolat 
A lukacsi gyenneksegtortenetben ket sziiletesi biradast talalunk, 

Kereszteto Janoset es Jezuset. Ha osszehasonlitjuk egymassal a ket 
s.zoveget, az azonossagok alapjan kitiinik, bogy mindketto ugyanazt a 
semat koveti. Erdemes tehat utana nezni, bogy Lukacs evangelista 
alakitotta ki ezt a fonnat, vagy egy mar kesz semat basmalt fel az 
6s.zovetsegb61. 

Az 6s.zovetsegben a sziiletesi biradasok egesz sora talalbat6. Ezek
ben egy alapsema ismerbeto fel, amely szerint felepiilnek. A teljes 
alapsema a kovetkez6 (nem szerepel mindegyikben minden elem, eset
tol fliggo valtozatok vannak): 

I. csaladi viszonyok (sziilok, a sziiletes tenneszetes akadalya, med-
doseg, bajadonsag) 
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2. Isten angyalanak megjelenese 
3. az angyal bevezeto szavai (belyzetkep, utasitas, batoritas) 
4. a sziiletes biriiladasa 

a.) az aldott allapot es sziiletes biriiladasa - " ime ., 

b.) megbizas a nevadasra 
c.) a nev indoklasa a gyennek jovendo jelentosegevel 

5. az emberi reakci6 
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6. a sziiletes megerositese, jel megigerese 
7. az angyal tavozasa 
8. megval6suhis. 
A sziiletesi hiradasokra jellemz6, bogy olyan esemenyekrol adnak 

hirt, vagy tartalmaznak olyan esemenyeket, amelyek csak kesobb, a 
sziiletendo gyermek eleteben valnak donto jelentosegiive. Nyilvanval6, 
hogy kesobbi tapasztalatok visszavetiteserol van sz6. Lukacs mar az
zal, bogy a sziiletesi hiradas 6szbvetsegi semajahoz nylil vissza, jelzi, 
hogy Jezus Izrael 6szbvetsegi tOrtenetebe illeszkedik be. Mindezt ala
huzza azzal is, bogy kifejezetten 6szbvetsegi nyelvezetet es kepeket 
hasmal. Mindenki szamara, aki jaratos az Oszbvetsegben, nyilvanval6-
ak utalasai az 6szbvetsegi helyekre. Kozeppontban all a Davidnak 
sz616 natani jovendoles (2 Sam 7,12): ,lsten. az Ur ... " (Lk 1,32); 
emellett eszre kell venniink az Iz 7, 14-re es a 9, 6-ra val6 utalasokat is. 

igy tehat olyan 6szbvetsegi hagyomanyok segitsegevel, amelyek 
David hazanak tett isteni igereteket tartalmaznak, a megigert gyermek 
messiasi melt6sagat irja le. 

Tovabba, mivel Lukacs szerint a gyermeket meg fogja illetni az 
,Isten Fia" cim, ez val6sziniileg feltetelezi mar a Jezus feltamadasaban 
val6 hitet. (Vo. R6m 1,3k: ,Pal. Jezus Krisztus szolgaja, meghivott 
apostol. akit /sten kivalasztott evangeliuma szamara - arne/yet /sten 
elore megigert a szent iratokban pr6fetai a/tal Fiar61, Jezus Krisztus
r61, a mi Urunkr6l, aki testileg David nemzetsegebOl szuletett, de akit 
a szentseg Lelke szerint, a halalb6! va/6 feltamadas alta/ /sten ha
talmas Fiaul rendelt. " A ket szempont itt is egytitt szerepel egy rovid 
hitvallasformulaban.) 

A lukacsi sziiletesi hiradas legfObb celja tehat, bogy kiemelje Jezus 
istenfiusagat, annak melt6sagat, aki a davidi messiasi igeretek orokose. 

B.) Szentinisi szovegek- sziiletes hiradasok: 

Lk 1,5-25: Keresztelo Janos 
Lk 1,26-38: Jezus 
Bir 13,2-5.15-25: Samson 
1 Sam 1,1-2.9-20: Samuel 
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C.) Bevezetes 

1.) Munkalapok 

formai elemek 

2.) Minta a Munkalap kitoltesehez 

Ker. Janos szi.iletesenek formai elemek 
hiradasa 
5. v.Volt Her6des napjaiban id6 
5-6. v.Zakarias nevu pap, felese- szemelyek, csaladi 

ge Erzsebet viszonyok 
7. v. Erzsebet magtalan volt a szuletes termeszetes 

akadalya 
11. v. megjelent neki az Ur az angyal megjelenese 

angyala 
12. v. Zakarias zavarba jott, fele- az emberi reakci6 

lem szallta meg 
13. v. ne felj Zakarias az angyal batorit6 szavai 
13. v. Erzsebet fiut szul neked a szuletes hiruladasa 
13. v. Janosnak fogod hivni a nev el6re meghatarozasa 
15. v. nagy lesz az Ur el6tt, soka- a gyermek j6vend6 

kat fog Urukhoz, lstenukhoz jelent6sege 
terfteni 

18. v. hogyan gy6z6djem meg az ember kifogasa, 
errol, oreg vagyok, felesegem is ellenvetese 
el6re haladott mar napjaiban 

19-20. v. en Gabriel vagyok. ime a mondottak meger6sitese, 
megnemulsz addig a napig jel 

21. v. Zakarias kijott (az angyal tavozasa) 
24. V. Erzsebet, a felesege mehe- megval6sulas 

ben fogant 
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3.) A kiilonbOzo sziiletesi hiradasok ismertetojegyei 
az Oszovetsegben 

Teremtes 17,15-22 2 Kiralyok 4,14-17 1 Samuel1 
A 99 eves Abrahtimnak Meddoseg (14) A meddo asszony j6sla-
me?,jelenik JHWH (1). Elizeus hivat_ja az asz- tot kap Heli papt61: 
Az utasitas (uj nevadas) szonyt. 17 Menj bekevel es 
megokolasa sara mega/- A szuletes hiroladasa: lzrael lstene teljesitse 
dasaval es a sziiletes 16 Esztendo fordultan, kem~sedet, amelyet 
hiriiladasaval. ebben az idoben, hozza inteztel. 

ugyanebben az 6raban 
fiad lesz mehedben. 

Abraham kete/kedese es Az asszony tiltakozasa 
nevetese. 
Nem, a te feleseged, 
Sara.fiutfog sziilni, es te 
neve~d ot JJ~HAQ-nak 
(= , o nevet ). 

Jsten eltilvozik 
Megva/6sulas Megval6sulils Megva/6sulils es nev-

adas annak jelentese-
vel (az Ur teljesitette 
keresemet) 
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Birak 13 
A medd6 asszonynak mef!Je
lenik JHWH angyala: a szii
letes hiriiladasa es az utasi
tas (3k). 

3 /me te fogansz es fiut 
szulsz ... 5 Borotva ne erintse 
fejet, mert lsten nazirja lesz 
gyermeksegetol es anyja me
hetol. 6 kezdi majd megsza
baditani lzraelt a filiszteusok 
kezebol. 
Az utasitas megismetlese Ma
nuenak. Az angyal elhGritja a 
meghivast es a nevenek ki
szolgaltatasat. (6-18) Amikor 
a kiild6tt az aldozati !Gngok
ban .felemelkedik, Manue es 
.felesege .felismerik, hof!Y 
JHWH angyala volt az. (19-
23) 

Megvalosultis (24k) (a 24. 
verse! vesd 6ssze: Ter 21,20: 
Lk 2,40; 4,1) 

lzajas 7,1 Ok 
lzajas beje/enti Jsten segitse
genek a jelet Davtd hGza sza
mara, amelynek Achaz volt a 
.feje, aki hitetlen volt es nem 
volt igaz ember. 

ime a szuz fogan, es fiut szul, s 
nevet Emmanuelnek fogja hiv
ni. 15 Aludttejet es mezet eszik 
majd, hogy meg tudja vetni a 
rosszat es a j6t tudja valaszta
ni. 16 Mert mielott a gyermek 
meg tudna vetni a rosszat, es a 
j6t valasztani, elhagyott lesz az 
az orszag, melynek ket kiralya
t61 rettegsz. 17 Hoz majd az Ur 
rad, nepedre es atyad hazara 
olyan napokat, amilyenek nem 
jottek, ami6ta Efraim elszakadt 
Judat61: Assziria kiralyat. (Biin
tetes a jel visszautasitasa mi
att). 
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4.) A kiilonbozo sziiletesi hiradasok ismertetojegyei 
az U jszovetsegben 

Ker. Janos (Lk 1 ,5-25) Jezus (Lk 1 ,26-28) 
Termeketlenseg (7) Egy Maria nevil szilz, aki J6zsef je-

gyese 
Az Ur angyala me?,jelenik. Zakarias Az angyal: Udv6z/egy, kegyelemmel 
fe/. tel.fes, az Ur van leveled 
13 Ne felj, Zakarias, mert meghallga- 30 Ne felj, Maria! Kegyelmet talaltal 
tast nyert konyorgesed; feleseged, lstennel. 31 /me, mehedben fogansz 
Erzsebet fiOt szul neked, es a nevet es fiOt szulsz, es JEZUSnak fogod 
JANOSnak fogod hivni {Ter 17,19}. nevezni {lz 7,14}. 
14 Cromed es vigassagod lesz o, es 
sokan orulnek majd szuletesen. 

16 Mert nagy lesz az Or elott; bort es 
reszeglt6 italt nem iszik {Szam 6,3; 
Bir 13,4}, es mar anyja mehetol fog
va betelik Szentlelekkel. 16 lzrael fiai 
kozul sokakat fog Urukhoz, lstenuk
hoz teriteni. 17 Illes szellemevel es 
erejevel fog elotte jarni, hogy az 
atyak szlvet a fiakhoz forditsa {Mal 
3,23-24}, a hitetleneket pedig az 
igazak okossagara, s igy alkalmas 
nepet keszitsen az Ornak. 
Zakarias: 18 Hogyan gyozodjem 
meg err61, hiszen en mar oreg va
gyok 
Angya/: 19 En Gabriel vagyok ... 

20 ime, megnemulsz, es nem tudsz 
beszelni addig a napig, amikor ezek 
megtortennek 

Megva/6sulils 22-25 

32 Nagy lesz 6, a Magassagbeli 
Fianak fogjak hlvni; az Or lsten neki 
adja Davidnak, az 6 atyjanak tr6njat, 
33 es uralkodni fog Jakob Mzaban 
mindorokke, es kiralysaganak nem 
lesz vege« {2 Sam 7, 13; lz 9,6}. 

34 Maria erre megkerdezte az an
gyalt61: »Mikeppen /esz ez, hiszen 
ferfit nem ismerek?« 
36 /l.z. angyal ezt felelte neki: »A 
Szentlelek szall rad, es a Magas
sagbeli ereje megarnyekoz teged; 
azert a Szentet is, aki toled szuletik, 
lsten Fianak fogjak hfvni. 
36 /me, Erzsebet, a te rokonod is fiat 
fog ant oregsegeben ... 

38 Maria erre igy sz61t: »fme, az Or 
szolgal61eanya, legyen nekem a te 
iged szerint.« Es eltavozott tole az 
angyal. 
Megva/6sulas 2, 6- ':' 
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Jezus (Mt 1, 18-25) Jezus (Lk 2,8-20) 
Jozsef el akarja hagyni Maria! Pasztorok vannak azon a 

videken. 
20 az Ur angyala almaban megje- Az Ur angyala megje/enik, 
lent neki fe/nek 
es igy sz61t: »J6zsef, David fia, 10 Ne feljetek! fme nagy 
ne felj magadhoz venni felesege- oro met hirdetek nektek ... 
det, Mariat, mert ami obenne 11 Ma szuletett nektek az 
fogantatott, a Szenth~lektol van. Odvozit6, 
21 Fiut tog szulni, es a JEZUS 
nevet adod neki, mert 6 szabadft-
ja meg nepet bOneitol. 

22 Mindez pedig azert tortemt, 
hogy beteljesedjek az Ur szava, 
amit a pr6feta altai mondott ... 
{lz 7,14}. 

Ez azt jelenti Velunk az lsten. 

Megva/6su/ils 25. v. 

az Ur Krisztus, David 
varosaban 

12 Ez lesz a jet szamotokra 
talalni fogtok egy kisdedet 
jaszolba fektetve 

Megva/osulils /-1-16.v. 
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5.) A SZU'LETESI HIRADASOK FORMAl ELEMEI 

1. szUiok 

a szuletes termeszetes akadalya: I. Csaladi viszonyok 
medd6seg, h~adonsag 

2. lsten angyalanak megjelenese 
reakci6: ijedtseg a hirtelen isteni 
megjelenest61 
3. az angyal bevezet6 szavai 
(helyzetkep, utasftas, batorftas 
,ne felj'') 

4. a szuletes hfruladasa II. Az angyal hfrUiadja 

a.) az aldott allapot es a szuletes a szUietest 
hfruladasa- ,ime" 

b.) megbfzas a nevadasra 

c.) a nev indoklasa a gyermek 
jovend6 jelent6segevel -,nagy lesz" 
5. az emberi reakci6: ellenvetes, 
kifogas, ketseg, kerdes 
6. a szuletes meger6sftese, jel Ill. Az emberi reakci6 
megfgerese 
7. az angyal tavozasa 

8. megval6sulas IV. Megval6sulas 

6.) A ket abrazolas kozti kiilonbseg 

pap a templomban 

az angyal megjelenik a templomban 
az angyal koszontese 
a konyorgesed meghallgatasra talalt 
Janos nagy lesz az Ur el6tt 
eltolti a Szentlelek 
Janos elofutar, hfrnok lesz 

Zakarias ellenvetese 
Je/ek: Zakarias nemasaga 
Zakarias, aki nem hitt 

egyszeru leany, a sajat nazareti laka
sanak .belsejeben" 
Gabriel angyal megjelenik 
az angyal kO/onos koszontese 
kegyelmet ta/a/tallstennel 
Jezus nagy lesz 
a Szentlelek attal 
a Magassagbeli fia, kiraly David tr6n
jan mindorokke, lsten Fia 
Maria kerdese 
Jelek. Erzsebet aldott allapota 
Maria az Ur szolgal6 leanya 
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D.) Oravazlat 

Feladat 

1. Enek: Udvozlegy Maria (Szilas 
-Enekelj az Urnak c. enekeskonyv) 
2. Keresztelo Janos es Jezus szii
letesi hiradasanak osszehasonlita
sa -a.) Az azonos elemek kikere
sese es alahllzasa a ket szovegben 

-b.) Az elso ket munkalap ki
toltese az 6ravezeto iranyitasaval, 
Id Bevezetes 1. 2. 

3. Sziiletesi hiradasok az 6szo
vetsegben - A resztvevok parban 
osszehasonlitjak a ket 6szovetsegi 
szoveget, alahuzva benniik az azo
nos motivurnokat, aztan az elobbi 
kozos munka alapjan kitoltik a 
masik ket munkalapot 
4. A kiilonbOzo sziiletesi hirada
sok attekintese, a formai elemek 
nyomonkovetese az 0- es iJ.iszo
vetsegben ld. Bevezetes 3. 4. 
5. A nagy egysegek kozos kitolte
se a munkalapokon 

6. A sziiletesi hiradasok formai 
elemei I d. Bevezetes 5. 

7. Keresztelo Janos es Jezus 
sziiletesi hiradasanak kiilonbsegei 
Id. Bevezetes 

8. Az oravezeto osszefoglalo gon
dolatai ld. Alapgondolat 
9. Meditacio Maria ,igenjenek" 
etetpetda.iarot 
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egyeni, irasbeli 
munka, utana 
megbeszeles 

parosaval dol
goznak, utan 
csoportos megbe
szeles az 6raveze
to vezetesevel 

egyeni munka, 
utana csoportos 
megbeszeles 

egyeni munka, 
utana megbesze
les az 6ravezeto 
vezetesevel 
csoportos megbe
szeles az 6raveze
to iranyitasaval 

csoportos 
megbeszles az 
6ravezeto 
iranyitasaval 

kotetlen ima az 
6rayazeto beyeze
t6jevel, enek 

Eszkozok, 
idotartam 

enekes konyv 435. 
old., 10 perc 
szentirasi szove
gek kiilon lapon, 
mindenkinek 4 
db. munkalap, 
ceruza 
30 perc 

szentirasi szove
gek kiilon lapon, 
munkalap, ceruza 
25 perc 

a Bevezetes 3. 4. 
sokszorositott 
lapjai, 
15 perc 
munkalapok, 
ceruza 
10 perc 

tabla, kreta 
10 perc 

tabla, kreta 
5 perc 

5 perc 

kotta. gyertya. 
gyufa, 
10 perc 



Kopt kolostorok 

v agvolgyi Eva 

Latogatas a sivatagi kopt kolostorokban 

A Kair6t Alexandriaval osszekoto aut6palyar6llekanyarodva, a si
vatag peremen, a Vadi Natrunban bujik meg egy kolostoregyiittes, a 
III-VI szazadban egyiptomszerte viragz6 sok ezer kolostorb6l megma
radtak egyike, amely egyben a kolostorok 3-10 km-es vonzaskoreben 
szetsz6rva elhelyezkedo remetek kozpontja is. 

A Gondviseles egy kopt taxist vezerelt hozza.nk Rafat szemelyeben, 
aki nemcsak elvitt minket, hanem hoi 6 maga volt az idegenvezetonk, 
hoi pedig a szerzetesek koziil keritett valakit, aki korOlvezetett benniin
ket. 

Az El-Szilrian (A Szir) neven ismert Szent Sziiz es Kistermetii 
Szent Janos kolostor mint egy erooitmeny magasodik a sivatagban, 
magas, ablaktalan, zart falakkal, csak a falak folott latsz6 gombolyii 
kupolak es keresztes tomyok mutatjak, hogy a keleti epiteszet sajatos 
egyiittese nem katonai celokat szolgal. A falakon beliil viragz6 kert, 
palmafak fogadjak az ideerkez6t. A templom boltives bejarata elott a 
latogat6k cip6i sorakomak, mert a templom belseje, mint a muzulman 
mecseteke, sz6nyeggel van boritva. Mikozben mi is levettiik a ciponket, 
pirostorku fecskek cikaztak a fejunk felett. A nem tul magas bejaraton 
egy ablaktalan, felhomalyos templomhaj6ba leptiink, melynek falait 
gyonyorii, regi fresk6k diszitik. A templomnak egyenlo szaru kereszt 
alakban negy szamya van, Mrom szentelye kelet fele nez, a kozepso 
szentely (Szent Sziiz) a legregibb es a legszebb kopt orokseg. A szen
telyt egy bordo barsonyfuggony es mogotte egy 6riasi, intarziaval diszi
tett, zart fakapu valasztja el a templom tobbi reszetol. Jakab testver, 
aki ott elo kopt szerzetes, kival6 angolsaggal magyarazta el a kapu het 
reszre osztott intarzias diszites szimbolikajat, melyeket mi elso pillan
tasra csak geometriai formaknak hittiink. KiderOlt, hogy a kereszteny
seg sziiletesetol az eretneksegig, az egyhazszakadast6l a vegidokben 
megval6sul6 egy akol es egy pasztorig minden abrazolva van rajta. A 
szentelynek ezt a csodalatos, fab6l kesziilt hatreszes ajtajat - meltan -
Jelkepek Kapujanak nevezik. Harom szamyat jobbra, harmat pedig 
balra lehet kinyitni ill. osszehajtogatni. Mindegyik szamy het ebenfa
kazettara oszlik. melven ebenfa es elefantcsont berakassal kulonboz6 
jelkepck lathat6k jelezYc a kereszteny tortenelem kulonboz6 korszaka-
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it. A kapu folott olvashat6 felirat szerint a kapu 913-14-ben keszi.ilt 
amikor Alexandria patriarkaja Gabor (909-921) es Anti6chia patriar
kaja Janos volt (91 0-923 ). A kapun lathat6 jelkepek a kovetkez6k: 

l. Az elso kazettaban balr61 jobbra a kovetkez6 ikonok lathat6k: 
Dioszkorusz patriarka, Szent Mark, Jezus Krisztus, Sziiz Maria, 
Anti6chiai Szent Ignac es Szent Szeverusz. Az ikonok az alexandriai 
(Szent Dioszkorusz es Szent Mark) es az anti6chiai egyhaz (Ant. Szent 
Ignac, Szent Szeverusz) osi egyseget jelkepezik. 

2. A masod.ik kazettat egyforrna, egymasba jUzott keresztek toltik 
ki, a keresztek koriil korrel. Ezek a jelek a kereszteny kor kezdetet jel
zik, melyre a szilard hit, a dogmak es az egyhazak egysege volt a jel
lemz6. A keresztenyseg rohamosan terjedt az uldozesek ellenere. 

3. Nagyobb keresztek, ugyancsak korben. A nagy keresztek a 
konstantini kor egyhazat jelkepezik, amikor szerte a vilagon viragz6 
kereszteny kozpontok alakultak ki, mint Alexandria, Jeruzsalem, 
Anti6chia, Konstantinapoly, R6ma, Karthag6. 

4. Keresztek me/lett felhold- jelzi az iszlam megjeleneset. 
5. Horogkeresztek- a tevtanok terjedesenekjelkepei. 
6. Kicsi, kalonbozo nagysagu es formaju keresztek. Jelzik a hitek 

es vallasi kozbssegek sokfeleseget, a szeretet csokkeneset, egyes nepek 
hiitlenseget. 

7. Kifele sugarz6 keresztek: Krisztus eljovetelet jelzik, amikor az 
Emberfia megjelenik az egen. 

Ezzel belek6stoltunk a keleti ember csupa jelkep gondolatvi~agaba, 
amely annak, aki nem ismeri a ,kulcsot", zarva marad. 

Amikor a szentely kapuja kinyilott, csak a szerzetes es kozi.iliink a 
pap lephettek be rajta. Falait kobe vesett ~6k boritjak, tobbek ko
zbtt sz616furtok, palmalevelek, halak, az Elet Faja es a zsoltaroz6 Da
vid zeneszerszamai lathat6k rajta. 

Megrendiilten imactkoztunk a sok-sok kereszteny vertanu veretol 
aztatott szentelynel, hogy az 6 hosies hitiik es batorsaguk teremje meg 
a mai korban is gyiimolcset. 

K.isterrnetii Szent Janos siremleke a templom nyugati falanal latha
t6. A kopt felirat szerint a neves szerzetes a Vertanuk Koranak 575. 
eveben (Kr. u. 859) hUnyt el. A kupola alatt, a sz6nyeggel boritott 
padl6 kozepen a marvany labmos6 medencet a nagycsutortoki labmo
sas szertartasa soran hasznaltak. 
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Az EI-Szurjan kolostor 

A nyugati apszisban a Mennybementel fresk6ja volt lathat6. 1991-
ben francia es holland regeszek restauralas saran ezt a fresk6t levalasz
tottak az apszisr61, es alatta egy csodalatos, IX. szazadi Angyali 0d
vozlet-fresk6t talaltak Maria, Gabor foangyal, lzajas, Ezekiel es Daniel 
alakjaival. - Ket tovabbi, igen regi es elegge megrongalt fresk6 egyiken 
a harom 6szovetsegi patriarka lathat6, a masikon a Szoptat6 Maria. Ez 
ut6bbi Mariat diszes tr6nszeken iilve abrazolja, amint jobbkaijaval a 
gyermek Jezust tartja, baljaval pedig (igen apr6cska) mellet nyujtja 
neki. 

A templomhaj6 hats6 reszebol sziik lepcso vezet abba a kicsi cella
ba, ahova a szomszedos Szent Bisoj kolostor alapit6ja vissza szokott 
vonulni csendben i111adkozni. A kis apszis fresk6jan a szent imadkoz6 
alakja lathat6. Az Ur iranti szeretete olyan nagy volt, hogy hajfonatat 
egy kotellel a mennyezethez kotOtte, hogy ha az ejszakai ima alatt el
nyomja az alom es a feje elore billen, ez felebressze. 

A templomhaj6 hats6 reszebol nyilik a szerzetesek regi ebedloje. A 
szerzetesek egesz heten egyediil voltak, csak vasarnap este gyiiltek 
egybe. Egesz ejszaka a templomban beszelgettek, hallgattak az idoseb
beket, zsoltaroztak, reggelre kelven pedig elvegeztek a szent liturgiat 
Ezt agape kovette az ebedloben: csondben ettek, kozben egy szerzetes 
az Atyak mondasaib61 olvasott fel. Ez a jelenet Iathat6 a regi ebedlo-

29 



Kopt kolostorok 

ben az etkez6 szerzetesek, a felohas6 es a csbndben (eves nelkiil) fel
iigyelo piispbk eletnagysagu, festctt szalmababjaival. 

Mikozben megcsodaltuk az egyhaztorteneti emlekeket, a masik 
szemiink alland6an az ott zajl6 eleven hiteletet csodalta. A templom 
tele volt emberekkel: a jambor zarandokok mellett hoi itt, hoi ott bot
lottunk foldon iilo (sz6nyeg!), egy-egy szerzetessel beszelgeto kis cso
portba. 

Kiilon templom, a Negyven Vertanu Templ<?.ma allit emleket annak 
a 40 katonanak, akiket Licinius 313-ban Als6-0nnenyorszagban hitta
gadasra akart kenyszeriteni azzal, hogy aki hu marad hitehez, a jeges 
t6ba vetik. 40 katonat vetettek a t6ba, s ekozben az egbol negyven 
korona szallt folejiik. Egy korona azonban megallt a levegoben, mert 
egy katona megtagadta hitet: kiugrott a vizbol, es belevetette magat a 
masik, melegvizii t6ba. Azonnal szbmyethalt. Mindezek lattan az iildo
z6 megtert es keresztennye lett. 

Szarabauman puspok, a kolostor eloljar6ja; a baljan Mr. Raafat 

A kertben, egy hazzal korbeepitett oreg fa magasodik: Szent Efrem 
faja. Szir Szent Efrem (308-373) is eljott ide a Vacti Natrunba, de mar 
beteg volt, bottal jart. A szerzetesek pasztorbotnak hittek Efrem botjat, 
czert 6 megvalt tole: a kolostort61 nehany metcrre leszilrta a homokba, 
cs otthag~ta. A bot gybkerct cresztett, es mint hatalmas fa, rna is \irul 
a kolostor kertjeben. 
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Jakab testver edesseggel, kis tajekoztat6 konyvecskevel ajandekozott 
meg benniinket a kalauzolas vegen, es meghivott egy kavera, amit a 
kopt papak es piispokok kepeivel disziten, elegans, modem fogad6he
lyisegben fogyasztottunk el. Rafat elmondta, hogy az ehes vendegek es 
zarandokok ingyen ehetnek egy tal melegetelt a szerzetesek kiilon e 
celra szolgal6 zarandokhazaban - mi ezt nem vettiik igenybe. Jakab 
testver a vendeglatas vegen megaldott benniinket, szent olajjal keresztet 
rajzolva a homlokunkra, a torkunkra es a keziinkre, es kis utitarsa
sagunk pap tagja egy iivegcse szent olajat is kapott. A Szent Krizma 
olajok, illatszerek, flivek es ftiszerek kevereke. Annak emlekere kesziil, 
hogy Jezus testet illatszerekkel kentek be. A papa kesziti a Szent Szi
n6dus tagjainak jelenleteben, pontosan szabalyozott szertartas szerint, 
meghatarozott imillal. Mindig csak akkor, amikor a keszlet mar kifo
gy6ban van. A Szent Krizmat kereszteles utan hasznaljak, ezenkiviil az 
ikonok es templomi szerek megszentelesekor. 

330-ban Nagy Szent Makariosz, Szent Antal egyik tanitvanya ala
pitotta a Scetis, a Vacti Natrun videken a szerzetesseget. Kezdetben 
egyediil, kis cellakban, kunyh6kban eitek a szerzetesek. Sz3.m.uk roha
mosan novekedett. Koztiik volt Szent Bisoj is. Sok kolostor volt ezen a 
videken, nehanynak a romjai rna is lathat6k: az onneny, az eti6p kolos
tor, Kistennetii Szent Janos kolostora es masok. Az otOdik szil.zadban 
kb. otezer kolostor es szerzetestelep volt Egyiptomban, ebbol otven 
ebben a vadiban. 

A nehany megmaradt egyiket, a Szent Bisoj kolostort, az Ei
Szl!rian (A Szir) neven ismert, a Szent Sziizrol es Kistennetii Szent 
Janosr61 elnevezett kolostort61 nehany kilometerre talaljuk. A ,bisoj", 
kopt sz6, azt jelenti: fennkolt. Szent Bisoj eioszor egy angyal utmutata
sa nyoman a jelenlegi kolostor helyen remetekent elt, majd a koreje 
gyiilekez6 szerzetesek lelki atyja lett. Hires volt nagy szereteterol, egy: 
szeriisegerol, kedvessegerol, es az elobbiekben mar emlitett szigoru, 
611I11egtagad6 eleterol. A iegenda szeril}t Szent Bisoj ketszer talalkozott 
az Urral: egyszer egy oreg ember (az Ur volt az) megkerte, hogy vigye 
ot egy darabon. Szent Bisoj teste epen .maradt, mert hordozta az Urat. 
Egy masik alkalommal megmosta az Ur Iabat, aki egy szegeny ember 
kepeben jelent meg neki. 

Mint az el6z6 kolostorban, a templomban itt is pe.zsgo elet zajlott. 
Szivderito volt latni, hogy a beszelgeto csoportok meilett j61 megfert a 
megfaradt, bekesen alv6 zarandok, s az egyik mellekhaj6ban egy nepes 
zarandokcsalact kicsi lanya. mintha csak otthon Jenne, a sz6nyegen 
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hasonfekve, elteriilve aludta az igazak almat mit sem torodve a jov6-
men6 emberekkel. 

6rz6 angyalunk, Rafat keriilt-fordult, s ebben a kolostorban is keri
tett egyet a szemmel lathat6an nagyon elfoglalt szerzetesek koziil, aki 
megmutatta a templomot. Kalauzol6 szerzetesiinket is Bisojnak hivtak, 
mint a kolostor alapit6jat: ott alit mosolyg6san, a kopt szerzetesek 
fekete ruhajaban, apr6 feher keresztekkel himzett fekete csuklyaval a 
fejen, s a sietseg Iegkisebb jele nelkiil mutatta vegig a templomot. 
Lattuk a Szent Antalt es Szent Makarioszt abrazol6 6si ikonokat, az 
apostolok es mas szentek fresk6it, Szent Bisoj shjahoz alig tudtunk 
odaferni a sok zarandokt61. Miuta.n korbevitt es mindent elmagyara
zott, a jobboldal( szentely elott egy csondes zugban leiilt veliink es 
kcrdezgethettiik. En azt talaltam kerdezni, hogy mi volt a foglalkozasa, 
mielott belepett volna a szerzetesek koze. Melyen a szemembe nezett es 
azt mondta, bogy erre a kerdesre nem szoktak valaszolni, mert amikor 
belepnek a kolostorba, elbagyjak a regi eletiiket, de nekem most meg
mondja: allatorvos volt. Aztan mar mint kopt szerzetes barom evig 
tanult Amerikaban es ket evet toltott Ausztraliaban. Kis csoportunk 
legifjabb tagjanak szanva elmondta, bogy fiatalok szamara lebetoseg 
van bosszabb itt-tart6zkodasra, hogy megismeijek a szerzetesi eletet, s 
ha megtetszik, csatlakozzanak hozzajuk. 

A kolostor tobbi reszen Rafat kalauzolt benniinket. Dobbenten all
tunk a diszn66lhoz illo nagysagu ajtaju, rna is lakott osi cellak elott, 
amelyeknek egy paranyi ablaka van csak, s ahol a puszta foldon, egy 
gyekenyen alszanak a szerzetesek. Megneztiik a szerzetesek temetojet, 
majd a kertben, viragz6 pompas bibiszkuszok arnyekaban ii1dogeltiink 
egy kicsit. A kolostornak viragz6 gazdasaga van. A sivatagb61 egy 
nagy teriiletet beiiltettek gyiimolcsfillal es vetemennyel. Van a kolos
tornak baromfi- es szarvasmarhatenyeszete, tejfeldolgoz6ja, termeny
raktarai, meheszete, kutjai es 6ntoz6csatornai, sajat aramtermeloje, 
siitodeje, sz6nyegszov6 iizeme es kovacsmiibelye, klinikaja es ikonfest6 
miihelye. A rovid pibeno utan megneztiik az osi, rna is miikoookepes, 
kezi meghajtasu malmot. Ezen a kis eldugott, zart udvaron, amelyben a 
malom talalhat6, harom idos szerzetes iildogelt a napon. Rafat rogton 
felismerte, hogy a kozepso koziiliik a kolostor apatja, Szarabamaun 
piispok. Odament hozza es megkerte, hadd beszeljiink vele par monda
tot, amire nagyon kedvesen raallt. Meg azt is megengedte, bogy a be
szelgetes vegen kiilonfele felallasban lefenykepezziik, kaptunk tole is 
egy tajekoztat6 konyvecsket. majd bucsuzaskor megaldott benniinket. 
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Ezen a talalkozason tbrtent valami, amit szeretnek meg megosztani. 
Ahogy a koze!Ukbe mentiink, szornyiilkOdve lattam, hogy milyen reme
sen nez ki a ket szerzetes a piispok mellett: elhanyagolt, pecsetes, ko
pott ruhaban, apolatlan szakallal, vaksi szemmel pislogtak, tisztara ugy 
neztek ki, mint egy hajlektalan. Finnyas, hideg-meleg foly6vizes fl.irdo
szobahoz, mos6gephez szokott eur6paisagomat zavarta ez a latvany. 
Ferde szemmel meregettem oket, es azon morfondiroztam, hogy ha a 
piispok megengedi, hogy lefenykepezziik, hat nem fognak tul j61 fes
teni mellette. Aki a fenykepre nez, ugyanugy meg fog majd botran
kozni rajtuk, mint en. Ut6lag persze mar maskepp gondolkodom a 
dologr61, hiszen ott a sivatagban nem pazarolhatnak el tobb hekt6 elet
ad6 vizet, mint mi a mi higieniai passzi6inkkal meg a gepeinkkel. Arr6l 
nem is beszelve, hogy ezek a felvak, idos szerzetesek reszketo keziikkel 
minden etkezesnel leeszik a ruhajukat, s a fekete szbvetruhakat meg, 
meg ha a vizet nem sajnalnak, akkor sem lehetne naponta mosni. Leg
fokeppen azt szegyellem, hogy mennyire felszines, a kiilsosegeken ala
pul6 a szemleletem, mintha az eletszentsegnek valami koze is Jenne a 
pedanteriahoz, a higieniai szokasokhoz. Egyebkent amikor a fenykep 
kesziilt, ok szerenyen elhuz6dtak, s az udvar sarkab6l mosolyogtak fe
lenk. Amikor mar eljottiink, akkor villant belem ez a gesztus, es szem
besitett a sajat rosszasagommal, eloiteleteimmel es nagyon elszegyell
tem magam. 

A kolostorok kozeleben van konyvesbolt, a kolostor termekeinek es 
termenyeinek boltja, lelkigyakorlatoshaz, vendeghazak, aut6szerelo 
mtihely, orvosi rendelo, sot meg vallasos filmek mozija is. A kolosto
rokat sokan latogatjak, egyiptomiak eppugy, mint kiilfoldiek. A latoga
t6k szama egyes iinnepeken tobb ezer. A szerzetesek imadkoznak ertiik, 
beszelgetnek veliik problemaikr6l. 

A kolostorral szemben, par szaz meterre furcsa, kopasz falak me
rednek az egre. Megkerdeztiik, hogy rom ez, vagy most epiil? Mire 
elmeseltek a furcsa epitmeny tortenetet: A mohamedanok nem szivlelik 
a szerzeteseket, es hogy bosszantsak oket, ott a sivatag kozepen, a ko
lostor bejarataval szemben elkezdtek epiteni egy j6kora mecsetet. De 
legnagyobb megdobbenesiikre, a szerzetesek harag helyett az epitkezes 
munkasait j6l tartottak, etettek-itattak egesz nap, mintha csak kedves 
vendegeik lennenek, s ez igy ment, heteken keresztiil. Mar alltak a fa
lak, amikor egy szep napon a vezetoseg jobbnak latta elvinni onnan a 
mohamedan munkasokat - s vegleg feladtak az epitkezest. 

(Mr. Rafat mobilszama: 010-1057081, tel. 3650968. 
Ha va/aki Kair6ban jar, erdemes fe/hivni!) 
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Szekely Istvan 
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A Biblica 3/2002. szrumiban Maarten J.J.Menken a Mt 27,9-10-
beli idezetet elemzi. Vizsgalata szerint a szokatlan mertekben atdolgo
zott idezet reszletei: Zak 11,13d.13c (Mt 27,9); Zak 11,13e (LXX)+ 
kiegeszitesek pl. Jer 32,8-b61 (Mt 27,1 0). A tanulmany felbhja a fi
gyelmet a tortenet (Mt 27,3-10) es Zak 11 ko.zOs vonasaira (lsten altai 
megbizott pasztor aranak odavetese a templom olvaszt6/fazekas ke
mencejebe). - Robert M.Royalty, Jr. reszletes tanulmanya egymas 
melle allitja a Jelenesek konyvenek latnokat (kovetoinek teol6giajat) es 
a Kolosszei level pali tekintelyre tamaszkod6 tanitasat. Mindket iras 
kozel ugyanakkor (val6sziniileg 70-90 ko.zOtt) es (legalabb reszben) 
ugyanazokhoz a Liikosz-volgyi (kolosszei, laodiceai stb.) kereszteny 
ko.zOssegekhez (is) sz6lt. Jel 3,14-19 ugyanazokat figyelmezteti, akik 
Kol 1,12-20 bimnusza alapjan »gazdagnak« erzik magukat. A tanul
many sok olyan reszletet fed fel a Kolosszei level utalasaib61, ahol 
annak felfogasa elter a Jelenesek konyve felfogasat61 (pl. az aszkezisre, 
az i.innepekre, sot bizonyos mertekben az angyalok tiszteletere vonat
koz6lag is). A Kolosszei level ))megval6sult eszkatol6giat« birdet 
(2,13-14), a Jelenesekjovobelit (pl. 6,11; 21,7); jellem.zO a satan folott 
aratott gyozelem leirasa (Kol2,15 ill. Jel 20,7-10). Val6szim1, bogy az 
osi kereszteny ko.zOssegekben sok meg ki nem kristalyosodott iranyzat 
(felfogas, gyakorlat) elt egyi.itt; ezek vitatkoztak, altalaban anelki.il, 
bogy egymast eretneknek tekintettek volna. - John H. Cboi Pred 7, 15-
18-rol megallapitja, bogy az gyakorlati eletszabaly: el kell fogadnunk 
gyengesegiinket, korlatainkat. Bar a kozeput gondolata a bellenista 
kulruranak is resze, a Predi.kator nem annan kolcsono.zte: a gorog kap
csolat sokkal regebbi (filiszteusok); Pred nyelve a perzsa-kori heber; az 
arany kozepszer Ahikamal, Egyiptomban, Buddha es Konfuciusz elve
iben is lenyeges. - Ronald L. Troxel alapos vizsgalata felbi\ja a fi
gyelmet arra, bogy Izajas konyvenek g6r6g sz6vege 5 belyen (3,12-15; 
5,5-7.16-17: 6, 11-13; 9,3-4) a vezetok visszaeleseit, a szenvedest, el
nyomast vagy Isten biinteteset olyan kifejezesekkel forditja, amelyek 
gazdasagi tonkretetelt jelentenek (pl. ad6k utjan). A »leitmotif« felis
merese reven ezek az egyebkent ossze nem fuggo szovegreszek a fordi
t6 sajat tapasztalatat is tiikrozik. 
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Ugyanannak a foly6iratnak 4/2002. szamaban Torrey Seland Ale
xandriai Fil6 miiveib61 azt allapitja meg, hogy a polesztinoi zelotak 
Szent Pal !f}z~korabon nem alkottak kOIOn kozosseget, hanem olyan 
buzg6 zsid6 szemelyek voltak, akik- Fineeszhez hasonl6an (Szam 25) 
- eroszakos m~gtorl6kent leptek fel a T6ra veszelyesnek velt megserto
ivel szemben. Igy kell ertenOnk a Gal 1,13-14-ben es Csel 22,3-4-ben 
olvashat6 nyilatkozatot is. - Christian Grappe R6m 7,24 ,es 8,2 alapjan 
- figyelembeveve az apokrif »Ezdras negyedik konyve« Adam teremte
sere vonatkoz6 kij~lenteseit is - igazolva latja, hogy Szent Pal Rom 5-
8-ban mindenott Adamot tartja szeme elott, es az egesz emberisegrol 
szol (nem csak a zsid6kr6l). - Richard S.Hess hasonl6sagot talal 
Jozsue konyve es egy bronzkori, az 6si Alalakb6l szarmaz6 tabla szb
vege kozott. A tabla szerint egy (hettita?) kiraly kisallam-nagysagu 
terOletet (varas + kornyeke) adomanyoz egy ot segito hivenek. Rovid
sege ellenere a szoveg tartalmilag es szerkezetileg rokona J6zsue kony
venek; lehet, hogy a deuteronomista szerz6 ismerte es felhaszna1ta. -
Marko Jauhiainen Jel 11,1-2 jelenreset keresi. Az egyik »kai« k6t6sz6 
ellentetes ertelmet felhasznalva a felmerest (elkOlonitest) csak az oltar
ra vonatkoztatja; igy az osszes szemelyek itelet ala esnek (v.o. Ez 8-9!). 
Jel 11,1-2-ben az ir6-vessz6t hasznal6 Szent Janos pr6fetai szerepet is 
felismerhetjOk. - Innocent Himbaza arra hoz fel erveket, hogy Mforv 
32,8-bon a 70 nemzet eredetileg »istenekhez« val6 rendeleset eloszor a 
Kr.e. 2.szazadban m6dositottak »lsten .fiaira« (angya1okra) utalva (ld. 
a regebbi LXX keziratokat), es csak a Kr.u. l.szazadt6l (a farizeusok 
hatasara) emlekeztet a szoveg arra, hogy ez a szflm azonos »lzroel 
.fioinok« szflmaval (Egyiptomba kolt6zesok idejen, ld. Ter 46,27). A 
rabbik igyekeztek kikoszobolni a teol6giai felreertesek lehetoseget. -
Isaac Kalimi bemutatja, hogy a kr6nikas torteneti mii bevezetoje (1 
Kron 1-9) mil yen kiemelten foglalkozik Jeruzsalemmel (lsten varosa
val) es a templommol: ez Izrael osszes torzseinek igazi kozeppontja. 

A Bibel und Kirche 4/2002. szflmaban Joachim Kugler bevezet6 
cikke arra figyelmeztet, hogy a Biblia akkor igazan gyiim6lcs6z6, ha a 
mai eletkerdesekkel szembesitve olvassuk es pr6ba.Ijuk val6ra valtani. 
- Ernst Axel Knauf osszefoglalja a zsidosag Szentirasimak (az »Elso 
Biblia«-nak) fokozotos kiolakulasat (Kr.~. 400 es Kr. u. 100 kozott), 
utalva az iras-csoportok (T6ra, Pr6fetak, Irasok) rangsorara is. Megla~
lonbozteti etta/ a kcresztenyek altai ha,sznalt (nagyreszt azonos irasok
b61 all6, de mas kent csoportositott) Oszdvetseget. Az ut6bbi a Kr. u. 
2.szazadban veglegesitett szovegii Ujszovetseggel egyOtt alkotja a ke
rcszteny Szentirast (»Masodik Bibliat«). Ennek 6szb\'etsegi reszeben 
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vannak kisebb elteresek a katolikus, protestans es ort;odox kerteszteny 
egyhazak kozott. - David Trobisch osszefoglalja az Ujszdvet.w?g kelet
kezesere vonatkoz6 mai ismereteinket. Tobbezer kezirat igazolja, hogy 
a gyiijtemeny valogatas es veglegesites utan alakult ki a 2.szazad ko
zepen, a mai terjedelemben. Szerkesztoinek es elso olvas6inak kore 
fOleg Kisazsiara, Gorogorszagra es R6mara terjedt ki. A gyiijtemeny 
meghagyja a szabadsagot pl. olyan epp akkor hevesen vitatott kerdes
ben is, mint a kereszthalal megunneplesenek idopontja (a zsid6 Husvet 
napjan, vagy Husvetvasamap elotti penteken). A szerz6 roviden allast 
foglal abban is, hogy hitiink forrasa nem kizar6lag a Biblia. 

A Journal of Biblical Literature 2/2002. szama kozli David 
Wright cikket, amely osszehasonlitja a szdvetseg /adajat szallito ket 
unneplo menetet, amelyek 2 Sam 6-ban szerepelnek. A fo kiilonbseg a 
masodik iinnep alkalmaval David altai bemutatott aldozatokban van; 
ekkor a szertartas - a tapintas kivetelevel - hatassal van az osszes er
zekekre. - William L.Holladay nyilvanval6nak tartja, hogy Jeremias
nak volt zsoltargyiijtemenye: hasznalta ugyanis a kovetkt;z6 zsoltaro
kat: 1;2;6;7;9-10;22;35;38;63;64;78;79;83;84;122;139. Igy a Zsolt 
elso 3 konyve (nehany kesobbi betolctas nelkul) a fogsag elotti evtize
dekben mar keszen lehetett, de hasznalatban volt pl. a 122. es 139. 
zsoltar is. Masreszt egyes zsoltarokba (pl. Zsolt 31 es 135) atvehettek 
Jeremias sz6vegreszeket. - Susan Eastman a Romai level teljesebb 
megertesehez a Rom I, 16-17 -ben Isten igazsagara vonatkoz6 ,es 8, 19-
ben Isten fiaira vonatkoz6 »megnyilvanulas«-b61 indul ki. Ugy erti, 
hogy amig egesz Izrael nem valik igazza Krisztus altai, addig a keresz
tenyek »istenfiusaga« sem tOkeletes, a megvaltas meg nem teljes. En
nek szellemeben vazolja a level tartalmi szerkezetet. A cikk vegen csak 
jegyzetben ter ki arra, hogy a level Krisztus Testenek megvaltottsagat 
reszletezi a 8,4-14 es a 12,1-15,7 szakaszban; az ut6bbit a szerz6 ugy 
magyarazza, hogy abban Szent Pal latnokkent mar megval6sultnak 
tekinti a vegso, teljes megvaltottsag allapotat. - Douglas A. Campbell 
Szent Pal kezdeti miikodesenek kronologiajat allitja ossze a rendelke
zesre all6 forrasokb61, reszletesen vizsgalva a Damaszkuszb61 val6 
menekiiles (I Kor 11,32-33) lehetseges idopontjat. Eszerint megterese 
(33 kozepe vagy vege) utan eloszor 36 vege fele, masodszor pedig 
(Tarzus, Anti6chia es a ciprusi ut utan) 51 elejen vagy kozepen jart 
Jeruzsalemben. 

A folv6irat 2002.evi 3.szanla kozli Michael H.Floyd tanulmanvat, 
amely 4-pro.fi!tai kon_w (Nah. Hab, Mal es Zak) m~fafat vizsg~lja. 
Ezek szerkezete parbeszedszerii: az olvas6 a valtoz6 tortenelmi helyze-
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tekben hallja Jahve allasfoglahisat es felismeri beavakozasat. - Oded 
Lipschits irasa bemutatja, hogy Neh 11, a Jeruzsalem ujjasziileteset 
betet6z6 fejezet a tortenelmileg pontos tudositas mellett jelkepes, a 
szent varoshozfi1zott remenyeket erzekelteto szoveg. - Dale C. Allison 
Jr.cikke segiteni akar a Szentiras sokunkat botrankoztato, a regi gon
dolkodas kegyetlen elesseget tiikrozo reszleteinek (pl. Lk 9,52-56: 2 
Kir 1,9-14; 2,23-24) olvasasaban. A szerz6k es a szoveget befogado 
zsido ill. kereszteny kozossegek nem tudtak elkepzelni (amint mi sem 
tudjuk), hogyan ervenyesiil egyszerre Isten igazsagos itelete es irgalmas 
szeretete. - Gary Gilbert peldakkal igazolja, hogy Lukacs mindket 
miiveben Jezus birodalmat (mint nagyobbat es magasztosabbat) szem
beallitja Romaval: kozephelyzetii pl. Rom 13, vagy 1 Pet 2 elfogado 
es a Jelenesek konyve Roma veget hirdeto allaspontjahoz kepest. Jezus 
megvaltast es beket hoz, de hirdetoi gyakran ellenzessel talalkoznak 
(pl. Csel 17,6). Batorito teny, hogy Csel 2,9-ll felsorolasa szerint a 
Lelek altai teremtett oikumene tu1terjed a romai biroda1om hatarain. 

A The Catholic Biblical Quarterly I /2002. szitmaban Mark 
K.George azt mutatja be, bogy /stennek Natcm utjan tett igeretevel (2 
Sam 7,8-16) a szerzo zij remenyt nyzijt a babiloni fogsagban tevo 
izraelitaknak. David imaja (7, I8-29) mutatja, hogy az ig¢ret az egesz 
nepre vonatkozik: Jahve atyjuk lesz (7, 14-15 ), Izrae1 az 0 dinasztiaja, 
a Vele va1o kapcsolatuk nines Jeruzsalemhez kotve, sot masokat is 
magaban fogla1 (7, I9!). - Brian Britt 25 olyan oszovetsegi tortenet 
jellegzetes elemeit vizsgalja (a profeta hallgatasa. vagy akadfl.1yozasa, 
eset1eg bojtje, oltozeke, arcanak elfedese, halalanak emlitese stb.), 
ame1yekben Izrael hiitlensege utan a profeta elhallgat. majd lsten 
ujra szol hozza, kiildeteset megerositi. A reszletesen elemzett ket pel
da-tortenet: Kiv 32-34 (Mozessel) es I Kir I8-I9 (Illessel). -
M. Christine Tetley ahhoz a vitahoz szol hozzit, ame1y Szamaria ost
romanak es elfoglalasanak idopontjara vonatkozik. Figye1embeveszi 
az asszir kronikakat, az osszes bibliai adatokat (egy he1yen masoloi 
hibat fe1tetelezve), beleertve a szir-efraimita haboru szereploit ~s ev
szitmait is. Arra az eredmenyre jut hogy Hosea Kr.e. 727-ben (Achaz 
13/14. eveben) lett Izrael kiralya, es Szamaria 9 evvel kesobb, 718 
elejen (II.Szargon 3. eveben) esett el. 3 evi ostrom utan. (A ket ostro
mot fe1tetelez6 elmelet helytelen.) - Scott G Brown megallapitja, hogy 
a Mark-evangeliumban a1talaban 6 beekelt (a folyamatossagot meg
torve beiktatott) szovegreszt tartanak szamon. Ezek egyikerol kimutat
ja, bogy resze egy osszetettebb. 3-szoros beekelest ill. egymasba
fonodast tartalmazo egyi.ittesnek: I 1.1-11 es I Ll5-19 koze ekelve 

37 



Biblikus foly6iratok szemleje 

11,12-14; 11,15-19 es 11,27-12,12 koze 11,20-25: vegi.i1 egymasba 
fon6dva 11,1-19 es 11,15-12, 12. Az egyi.ittes j61 bemutatja Jezus - a 
Messias, lsten Fia - i.innepi bevonu1asat es figyelmezteto intelmet, a 
korabeli Izrael romlottsagat es ellenszegi.ileset (gyi.imolcstelenseg, visz
szaeles a templommal, Jezus megolese). Mark - meg remenykedve a 
zsid6saggal val6 egyseg fennmaradasaban vagy helyreallititsaban -
ezzel is magyaritzza, bogy miert engedi meg Isten a templom elpuszti
titsat. - Stanley B.Marrow tanulmanya elsosorban azzal foglalkozik, 
mit jelent a vilag (kozmosz) sz6 a Janos-evangeliumban. Mind az 
oskeresztenyek, mind a zsid6k gyakran hasmaltitk ezt a sz6t, amikor 
Istennek akitr kegyelmet hoz6, akar elitelo tevekeny§egerol beszeltek. A 
Janos-evangelium 13-17. fejezeteben (ahol Jezus Ot elfogad6 zsid6k
hoz sz6l) a »vilag« az evangelium elutasit6it jelenti (ld. 16,8-11 ). 
Ugyanezeket a korabbi fejezetek egyszeriien »zsid6knak« mondjitk; ez 
hasonl6 altalanositits a Mate-evangelium »irastud6k es farizeusok« 
sz6hasmalatahoz. A jelen cikk szerz6je hangsulyozza, bogy az igy 
nevezettek kepmutatitsat ostoroz6 szbvegek mindket evangelium eredeti 
szitndeka szerint a kepmutat6 keresztenyekre is vonatkomak! - Craig 
R. Koester mesterien felepitett sz6noki beszedkent jellemzi es vitzlato
san tartalmilag elemzi a Zsidoknak irt levelet. A bevezetot i.innepelyes 
kijelentes koveti (2,5-9), majd 3 reszletes erveles sz6l Jezus megdicsoi.i
leserol (2,10-5,10), az ebben val6 reszesedes lehetosegerol (7,10-
1 0,25) es a hitben val6 kitartitsr6l (11, l-12,24 ); mindharom ervelest 
egy-egy figyelmet frissito batoritits koveti. A legvegen tobb altalanos 
felsz6lititst, figyelmeztetest es levelszerii zaradekot talalunk. A 
»beszed« olyan kereszteny kozbsseghez sz61, amely kezdetben .megta
pasztalta a Szentlelek kiaradasat, kesobb i.ildozest szenvedett, a level 
irasakor pedig a gyengi.iles jeleit mutatja: a levelir6 oket szeretne ismet 
lelkesiteni. 

A Zeitschrift fiir die Alttestamentiliche Wissenschaft 2002. evi 
2. szitmaban Bernard L.Levinson felidezi J W.Goethe fiatalkori tanul
manyat. Ez egy svab lelkesz fiktiv levele, amely szerint Isten a zsid6sag 
partikularis torzsokebe oltotta Jezus Krisztust, aki altai a keresztenyseg 
univerzalis; felteszi. hogy a Sinai-hegyi torveny Kiv 34,11-26 volt, a 
tizparancsolat (Kiv 20,2-17) a fogsag idejen keri.ilt M6zes konyvebe. 
[Goethe egy korabbi- de elutasitott- dolgozataban MTorv 27-et gon
dolta az osi torvenynek.] J.Wellhausen szaz evvel kesobb bizonyitas 
ne1ki.i1 atvette Goethe Kiv 34-re mint osi dekal6gusra vonatkoz6 fe1te
veset: ugyanakkor Goethenek ezt magyaraz6 elme1ete a jelen cikk sze
rint dualisztikus, markionista: a nemes sa~jnak nines igazi kapcsolata a 
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zsid6 tovel. - Gerhard Larsson tanulmanya 6sszhangba hozza Jz~da es 
Izrael kiralyainak a Kiralyok es a Kr6nikak konyveiben szereplo ido
adatait. Az urakodasi evek szamat teljes eveknek veszi, es csak ket 
helyen alkalmaz - masok altai is elfogadott - korrekci6t; j6 egyezest 
talalt a Biblian kiviili adatokkal. - Rysa Levitt Kohn kifejti, hogy 
Ezekiel- a fogsagban Izrael multjan gondolkod6 mas papokkal egyiitt 
- ujra ertekeli (de radikalis exkluzivitas nelkiil) a korabbi (pl. 
deuteronomista, papi stb.) teol6giakat. A torvenyhoz6 M6zeshez ha
sonl6an egyseges teol6giat akar adni az uj eletre tamad6 nepnek. 
Hasonl6 felfogasu, de nem azonos vele a Pentateuchus redaktora (ill. 
szerkeszto csoportja)o - Lechion Peter Kimilke afrikai kozmondasok es 
hagyomanyok szegenyekrol sz616 szbvegeit osszeveti a Peldabeszedek 
konyvenek megfelelo szbvegeivel, es szamos teol6giai hasonl6sagot 
tala!. (Pl. Isten teremtette a gazdagot es a szegenyt; ugyanabban a 
kovacsmiihelybenooo Ha rosszat sz61sz felebaratod ellen, Isten latjaooo) 

Ugyanennek a foly6iratnak 3/20020 szamaban Ellen van Wolde di
cseri a kanaani Abigail igen okos beszedet (JSam 25,24-31), amely
ben rabeszeli Davidot, hogy ne olje meg Nabalt. A fo erv, hogy Jahve 
Davidot nepenekfejedelmeve (nagid) teszi, amint ez 2 Sam 7,8-9-ben 
is szerepel, es magasztosabb jelentesii a kiralysagnal. Itt a hatterhez 
tartozik Davidnak Saullal val6 kiizdelme es Saul eletenek megkimelese 
is (1 Sam 24 es 26)0 - Gianni Barbiero Jer 18014 hasonlatait az egesz 
szakasz ( 18, 13-17) a1apjan magyarazza: a Libanon hegye Jahve-t jel
kepezi, a hideg Jorctan-forrasok pedig Izrael nepenek regi (Jahve-hoz 
hii) vallasossagat. -Karin Finsterbusch arra hhja fel a figye1met, hogy 
a Mrorv 6,1 0-25-ben szereplo parancsok a kozvetleniil elotte all6 6, 4-
9 parancsait reszletezik, melyitik, konkretizaljak, azonos sorrendben: 
4ba ~ 12-13ovo; 4b~ ~ 14-15ovo; 5 ~ 16ov.; 6 ~ 17ovo; 7 ~ 20-
25 0 vo (A 18-19 0 vo kapcsol6dik a 17 -hezo) A szbvegszerkezet tudatos 
a1akitasuo - Daniel EOGersherson nyelvi peldillal igazolja annak a 
lehetoseget, hogy a satan sz6 a gorog titan-b6l ered. 

Ugyanennek a foly6iratnak 4/20020 szamaban Ludwig Schmidt a 
Szam 3201-38-ban ta1a1hat6 (a Ruben es Gad torzsenek jutott teriiletre 
vonatkoz6) ellentmondasokat a kiilonboz6 (J,E ill.P) forras9kb6l val6 
szovegreszekkel magyarazza. - Gerhard Larsson az Oszbvetseg 
masz6reta heber- es (Septuaginta-)gorog szovegeinek eltero idoada
tait vizsgalva azt hangsulyozza, hogy a masz6reta szbveg adatai ossze
ftiggo rendszert alkotnak; ehhez kepest a Septuaginta (de hasonl6an -
bar nem azonosan - a Szamaritanus T6ra es a ))Jubileumok konyve« 
apokrif irat is) ))javit6 celu« korrekci6kat alkalmaz: ezek a korrekci6k 
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nehol mas forrassal is igazolhat6k. - Markus Witte a 33.zso/t6r isten
h!pet reszletezi a szerkezet elemzesevel. lsten hiiseges (megbizhat6) 
teremtoi es tortenelmi cselekedeteiben szava altai ( 4-11. , .. ) es figyelo 
tekintetevel (l2-l9.v.). Ezek koltoi kifejteset az oromujjongas (l-3.v.) 
es a bizalom (20-22.v.) szavai keretezik. - David J.Reimer lelektani 
iranyb6l vizsgalja a Siralmak konyvenek tartalmat. Felhasznal egy 
tanulmanyt 200 haldokl6 ember lelki magtartasar61, de megallapitja, 
hogy sok hasonl6sag mellett Siral mas gondolkodast tiikroz: Isten telje
sen szabad (donteseit nem vitathatjuk), Sion biinos, a jogos biintetes 
sulyossagat tiltakozva ta.Ija Isten ele. - Volker Wagner hosszabb ta
nulmanya - amelynek elso fele a foly6irat el6z6 szamaban jelent meg -
azt vizsgalja, mi volt »a venek« tisztsege az 6sz6vetsegi Izraelben. 
Biztos ismereteink csak a kiralyok korara vonatkoznak. A venek nem 
kot6dnek a tbrzsi szervezethez; a varosokban van polgari (nem vallasi) 
szerepiik: segitik a varas vezeteset, jelkepesen helyettesitik a nepet, 
irasokat keszitenek. A reszletes vizsgalatb61 egy nehany jellegzetes 
pelda: (Kiv24;) Lev 4,13-15; MTorv 19,11-13; 22,13-19; 25,7-10; 2 
Sam 5,3; Jer 26,17-19.- Peter Hoflken megallapitja, hogy Josephus 
Flavius irasaiban David mar fellepese 6ta birja /stennek (a Biblia 
szerint csak 2 Sam 7-ben tett) igeretet ut6dainak kiralysagara, de 
csak a Torvenynek val6 engedelmesseg feltetelevel; igy az mar ervenyet 
vesztette. Josephus ennyj,ben is tortenetir6nak bizonyul; ertekelese osz
szevetheto Sirak fia »Osatyak dicserete«-vel (Sir 44-50). - Isaak 
Kalimi azt mutatja be, hogy a temp1om lerombolasa es a keresztenyseg 
terjedese elott a zsid6sag foglalkozott a Szentiras magyarazataval, 
ujra-ertelmezesevel (pl. a kesobbi irasok es a kumrani iratok fGrmaja
ban is), de utana kozel 2 evezreden at nem a Biblia. hanem az u.n. 
»szobeli Tora« kifejtese, magyarazata, neha ellentmond6 alkalmazasa 
(a halacha) kepezte egyediili ta.rgyat a tud6s rabbik irasainak, vitainak 
es a vallasi oktatasnak. A szerz6 szerint ez vedekez6 koriilbastvaz6das 
volt a magat uj valasztott nepnek tekinto kereszteny kozbsseg, majd 
allamvallas es kesobb az Iszlam ellen. - Hans-Peter Muller azt vizsgal
ja, mit jelent Jer 39,8-ban »a nep hiJza«(nyelvileg helyesen egyes
szamban). Az eredmeny: osszejoveteli hely; hasonl6k voltak pl. a foni
ciai es pun varosokban. Jeruzsalemben a foldtulajdonosok (»a fold 
nepe«, ld. pl. 2 Kir 11, 14-20) tanacsterme lehetett, a zsinag6ganak is 
elodje. (Jer 39A-l3 betoldas, a LXX forditas alapszovegebol meg hi
anyzott.) - A reo Pinker kimutatja, hogy Hob 2.11 masodik soranak je
lentese: »es a fa iit6tanyerok [kasztanyettak] is visszhangozni fogjak«. 
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OLVASOINKKERDEZIK 

A kerdesekre Szatmtiri Gyorgyi teologiai professzor vtilaszol. 

~ Kerdes: Mivel magyarazhat6, hogy Eszt 9, 13-ban az egyebkemt 
peldas szemelykent bemutatott Eszter kiralyne engedelyt ker tovabbi 
oldoklesre, amit el6z61eg a kiraly is megelegelt? 

Valasz: Eszter- mint a konyv egeszeben- itt sem verbosszllt kiva
no, oldoklesre szomjaz6 asszony. A 9,5-16-ban elbeszelt tobb tamadas, 
a zsid6k ellensegeikre mert csapasai a konyv egeszenek fenyeben nyer
nek ertelmet. A novella celja, hogy az idegen elnyomas alatt elo zsid6-
kat Isten iranti bizalomra es husegre buzditsa. Ennek a bizalomnak az 
ember tettrekeszsegevel es cselekvo batorsagaval kell parosulnia, amint 
azt Eszter alakja sugallja (vo. 5. fej.). A megertest segiti Mardokeus
nak a konyv bevezetojeben leirt alma: az elnyomottak ,Istenhez kialtot
tak [ ... ] Fenyesseg ta.madt, felvirradt a nap, az elnyomottak folkere
kedtek es eltiportak a hatalmasokat" (Eszt 1,1hi). Tovabbi tampont ta
lalhat6 a befejez6 magyarazatban: ,Mindent Isten vitt vegJ:>e! [ ... ] Az 
en nemzetem, Izrael, azok, akik lstenhez kialtottak, es az Ur megmen
tette nepet. .. " (Eszt 1 0,3af). E keretbe agyazva Eszter masodik kerese 
(9, 13) az elnyomottakat ki.zs3.krn.anyol6k elpusztitasa, a gonosz, puszti
t6 szandek (vo. 3. fej.) onmagat megsemmisito kovetkezmenye lesz (vo. 
3, 13). Az ellensegek teljes megsemmisitese veheti elejet annak, hogy a 
novellaban igencsak befolyaso1hat6nak abrazolt Artaxerxesz reven az 
elnyomottakat ujabb fenyegetes eije. 

A 9, 13-ban megismetelt keres egy masik oka lehet, hogy magyara
zatot ad jon a 9, l 7-19 versekben talalhat6 utalasokra, amelyek a Purim 
i.innepnapjara vonatkoznak. Az elbeszeles eppen a 9,13 ~Ital teremt egy 
indoklast arra, hogy a szllzai zsid6sag miert inkabb Adar h6 15-en 
i.innepli a Purimot, mint 14-en. Ezaltal a konyv magyarazatot ad az 
egyebkent val6sziniileg perzsa eredetii es kesobb zsid6 jelleget oltott 
i.innep ket napos i.inneplesere. 

~ Kerdes: Mi a jelentese es kovetkezmenye annak, hogy a vfzozon 
utan lsten szovetseget kotott az allatokkal is (Ter 9,9-10)? Hogyan fugg 
ez ossze az ugyanakkor bevezetett ,uj vilagrenddel" (9,2-4)? 

Valasz: A Ter 9,9-11 meg,ilagitja. hogy az ember mit remelhet 
Istentol. A tagabb szovegkomyezet .,orok idokre ·· sz616 szoYetsegrol 
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beszel (12. v.). Az antik Kozcl-Keleten ismert szovetsegi viszonyok 
alapjfm jeleniti meg Isten es ember kapcsolatat. A 9-17. v.-ek allitasai 
es egyes szam els6 szemelyti beszedm6dja azt sugalljak, hogy ebben a 
szovetsegben Isten egyoldalu elkotelezodese, tobbe vissza nem vont 
igerete hangzik el az ember es a teremtett vilag fenntartasa mellett. A 
nem emberi letez6k bevomisa az igeretbe kapcsol6dik a Ter 1,1-2,4a 
teremtes-elbeszelesehez. Ott az isteni sz6 mint Ietbe hiv6, letet ad6 
val6sagjelenik meg. A Ter 9,8-17-ben ugyanaz az isteni sz6 igeretkent 
hangzik el, hogy az ember felismerhesse, hogy a szavaval Teremt6kent 
megmutatkozott Isten a letbe hivassal nem fejezte be teremt6 tevekeny
seget, hanem azt a teremtes fenntartasaban folytatja. 

A 9-11. v.-ek sz6hasmalata egy(Jttal valasz a 6,5-7.13. versekre. A 
6, 13 ,minden test" elpusztitasaval fenyeget az elhatalmasodott biin 
kovetkezrnenyekent, a 7, 11 pedig a fenyegetett letez6nek biztosit re
menyt a jov6re vonatkoz6an: ,nem pusztul el tobbe minden test". 

A 2-4. v.-ekben azt latjuk, hogy a Ter 1,29-30-ban megjelolt nove
nyi taplalek kiboviil: ,minden, ami mozog es el, elede1ul szolgaljon 
nektek". Az engedmenyt val6szintileg a taplalek sziiksegessege indokol
ja egy ehseg sujtotta vilagban. Ugyanakkor az embemek a tobbi te
remtmeny folott gyakorolt uralmaban (vo. Ter 1 ,28) megjelenik a fele
lem es retteges (Ter 9,2); az ember btinenek jelet az uj rend is magan 
hordja {v6. Ter 8,21 ). Am az egesz teremtett val6sag mellett elk6tele
z6d6tt Isten (9-11. v.) fenntart egy korlatozast: nem fogyaszthatjak 
verevel a hust (4-5. v.), mert aver az elet hordoz6ja (v6. Lev 17, 11), es 
az elet forrasa maga Isten. Ez a rendelkezes gatat kivan szabni az er6-
szaknak, minden el6leny er6szakos es ertelmetlen meggyilkolasanak, a 
teremtett vilag iranti felelossegre meghivott ember nemt6r6domsege
nek. 

~ Kerdes: Mi lehet az oka annak, hogy a szinoptikus evangeliumok
ban nem szerepel Marianak (Jezus anyjanak) jelenlete a keresztre fe
szfteskor? 

V alasz: Az evangeliumok nem egyszertien t6rteneti tenyek doku
mentumai, igy a kereszt esemenyenek leirasanal elsosorban nem a 
megval6sulas hogyanjara, hanem lenyegi mivoltara iranyitjak a fi
gyelmet. 

A szinoptikus evangeliumok n6alakjait az ~lbeszelesek ugy mutat
jak be, mint akik Jezust a keresztig kisertek Ok a megvalt6 esemeny 
csondes szemlel6ikent is tanui - els6sorban a hiv6 ember Jezust veg-
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sakig koveta magatartasaval - Isten megdicsaiilesenek. Mate es Mark 
azt irjak r6Iuk, hogy ,Galileab61 kovettek es szolgtilttik Jezust" (Mt 
27,55; Mk 15,41). A naluk megneyezettek val6sziniileg olyan asszo
nyok, akiket az elsa kereszteny kozosseg tisztelt hitiikert. Lukacs nev 
nelkiil az ,at ... kovetlf asszonyok"-r6l beszel (Lk 8,49). A szinoptiku
sok hangsulyozzak, bogy a Jezushoz tartozas alapja nem aver szerinti 
rokonsag, hanem a hitbal fakad6 szolgalat (vo. Mt 12,48-50; Mk 3,34-
35; Lk 8,21). 

Janos evangeliumaban Jezus anyjanak - akit nem nevez neven -
szerepeltetese a keresztnel a teol6giai mondanival6 szolgalataban all. 
Benne es a szeretett tanitvanyban a dicsaseg 6raja (vo. Jn 2,4 es Jn 
19,27) az egyhaz sziiletesenek 6rajava lett. 

IBB (Internet Bibliai Bongeszo) 

Orommel adjuk hiriil, hogy elkesziilt Tarsu/atunk honlapja: 

http: I lbiblia-tarsulat.communio.hu 

irasok, cikkek husveti temakr61: 

II. Janos Pal Papa: Kereszruti elmelkedesek 
http://voi\\\v.communio.hu/vigilia/archiv.html 

Jelenits Istvan: Jezus miszteriuma 
!mp://\v\vw.communio.hu/vigilia/archiv.html 

Ladocsi G.: Jezus, a Messias, aki testben feltamadott 

http:/ /\H\W. communio. hu /\igilia/archiv. html 

Orosz A : Aa fciltamadas es a husvet - kelti szemmel 

http://wi\W,.commJ,mioJmbiglia/archiv.html 
Tarjanyi Bela: Az uj elet elsa tanuja 

http: I /ujc_mj:>cr J<Jtolik.!!SJJ!!LA.rchi\ um/?002. 03 JJLQ2QJ, btml 
Tarjanyi Bela: ,Ezert jottem, ezert az 6raert" 

h1tp: I l!lj~ml?cr,k1Qiil\u s,hu I Arcbi~JJI11 /O_QQ.4_Q~/Q2(l l.btrnl 
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TARSULATUNK ELETEBOL 

Bibliaapostolkep,zc) szeminariumok - Tovabbk6pz6si munkacso
portunk Vagvblgyi E\a vczct6s6vcl az clmult ev oktobcrcbcn cs no
vembcrcbcn mcgtartotta a Debrecen-Nyiregy/uizi Egyluizmegye hitok
tat6inak masodik es ham1adik csoportja szamara a bibliaapostolkepzo 
szeminariumot. Ez a ket csoport is eppoly Ielkesen es halasan fogadta a 
kozossegi bibliaohasas altalunk ismertetett fom1ait, mint az clso. Most 
tbrtent eloszbr, hogy az egyhazmegye anyagilag is honoralta a munka
csoport faradozasat. 
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A masodik nyfregyhazi szeminarium resztvev6i 

A resztvcvok visszajelzeseibol: 
Mindent k6szon6k1 Boldogga tett a Szentfrasban val6 elmerules Csak 

fgy tovabb 1 lmaimmal kfserem munkatokat lsten aldjon meg benneteket 1 

Nagyon tetszett, hogy kis csoportokban dolgoztuk fel a szentfrasi szo
vegeket, mert egyast61 is gazdagodhattunk altala. 

Nagyon tetszett az 6szinte vallomas a bibliaolvasasr61. Hasonl6 ne
hezsegeken mengem en is at, es j6 lenne, ha egyszer en is ilyen kapcso
latba kerulnek a 81bl1ammal 1 

Nagyon szfnvonalas, okos animatoraink voltak, akik segftsegevel a 
kulonb6z6 m6dszereket megtanultuk a Bibl1a JObb megertesehez 



Tarsulatunk eletebOl 

Sajnalom azokat, ak1k nem vettek reszt ezen a kbzbs egyi.lttleten .. 
Amennyire nehezen es az osztbke ellen rugkapalva jottem, annyira j6 

erzessel tavozom. 
Elmeny volt a kozos egyi.lttlet. Koszonbm az Urnak ezt a lehet6seget 

azert is, hogy ilyen el6ad6kat es tarsakat ki.lldbtt erre a foglalkozasra. 
Sokat tanultam, sikeri.llt tapasztalatot szerezni, utmutatast kapni a lelki 
elethez, a Biblia jobb hasznosftasahoz, s ahhoz, ,hogyan lehetek jobba"! 

A harmadik nyfregyhazi szeminarium resztvev6i 

A Kalocsai Foplebania munkatarsai szamara Szeghalmi Ambrus 
plebanos atya lelkes szervczese nyoman tarthattunk bibliaapostolkepz6 
szcminariumot dec. 13-15-en Babel crsek atva a resztYevoket szentmi
se kereteben koszontotte, es ajandekozot1 meg bennunket fopasztori 
tanitasaval, buzdit6 szavaival. 

A resztvevok visszajclzeseib61: 
Koszbnom Nektek, hogy ravezettetek a Szentfrashoz vezet6 utra, 

amely szamomra uj lehet6seget adott, hogy kozelebb keri.lljek az fras 
megertesehez. 

Koszonbm, hogy veletek lehettem. Nagyon tetszett a kbzvetlensegtek, 
baratsagos fogadtatasunk. llyen legkorben konnyu volt veletek egyi.lttmu
kodni. Tetszett a tartalmas, de nem zsufolt es kovethet6 program, a sok 
szemleltetes, am1vel a f1gyelem is kbnnyebb volt Azt hiszem, minden na
gyon j6 es tartalmas volt' Koszonom meg egyszer a lehet6seget, hogy 
veletek lehettem' 
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PZ. Karocsar szemmanum resztvevor 

lstennek hala, hogy kegyelmeb61 itt lehettem. Koszonom, hogy vagy
tok, s a Fenyt hoztatok es tovabb adtatok, segitve minket, hogy megtalal
juk az lstenhez es egymashoz az utat. 

Azt mondtatok, hogy nem lelkigyakorlat az, amit hoztatok nekunk. 
Csodalatos m6don az Ur Jezus megis atmosta es felmelegitette szive
met-lelkemet szavaitokkal. Koszonok szepen mindent! 

Nyer6 volt a gyors kapcsolatteremtes, mely csak az elejen tUnt egy 
kisse ramenosnek. A masodik napon ereztem az el6z6 napi baratkozas 
utan egyfajta kozvetlen szeretet-sugarzast, es ekkor mar ugy tUQt, mintha 
mar regi baratok lennenk. Kfserje lsten aldasa utatokat! 

Gazdag lelki elmenyekben volt resze 2002.december 7-en azoknak, 
akik Tarsulatunk vtici egyhazmegyei Szentirtis-napjtin resztvettek 
(tagtarsakon kivi.il erdeklodo vendegek, szep szamban a Vacott tanul6 
papnovendekek is). A reggeli zsolozsma utan egyhazmegyei koordina
torunk, Varga La;os apat ftizott magyarazatot es adventi gondolatokat 
az imadkozott zsoltarokhoz, majd harom biblikus eloadas kovetkezett: 
Tarsulatunk i.igyvezeto clnoke, · Tarjanyi Bela professzor a szentiras
magyarazat szilksegessegerol sz6It ugyanakkor batoritva az egyeni es 
csoportos olvasasra (lstenre, az emberi szerzore es az Egyhazra figyel
ve, elfogadasra kesz lelekkcl) Varga Lajos ,atya sokoldaluan mutatta 
be a szentseg bibliai fogalmat az 0- es az Ujszovetsegben (lsten tcr
meszetfclcttisege es crkolcsiscgc: szcrepcl nc,enek megszentelese. lstcn 
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dicsosege, igazsagossaga, megbocsatasa, majd szent nepe, az Ujszovet
segben Jezus Krisztus es a Szentlelek.) Kocsi.~ lmre kanonok, profesz
szor arr61 beszelt, mit mond ,;:t megteresrol az Oszbvetseg, majd Keresz
telo Janos es fokent Jezus; 0 Isten uralmat hozza, s a megteres valasz 
erre (alazattal, Jezusban val6 hittel, botlasaink utan ismetelten is). 
Mindharom eloadas (es a bevezeto elmelkedes is) a bibliai-teol6giai 
tudas bovitese mel\ett s:z3.mos gyakorlati iranymutatassal szolgalt. 
Delutan Vagvolgyi Eva tartott biblias adventi elmelkedest. A Jeromos
nap piispoki szentmisevel zarult. Az immar rendszeresse valt osszejove
tel gondos megszervezese Bano Gyorgyi es segito tarsai bibliaapostoli 
munkajat dicseri. 

A budapesti Jeromos estek kereteben december 11-en Raska Peter 
sajat tapasztalata alapjan mutatta be, hogyan segit naponta a Szentiras 
(a megtanult ige es az elet egymast vilagitja meg, Jezusra figyelve 
dontiink, Atyank kezeben erezziik magunkat). Januar 8-an Soltesz 
Janos boseges szentirasi peldillal mutatta be, hogy a betegseg es a 
fogyatekossag az egesz embert es kapcsolatait is erinti; Istenben biz6 
elfogadasuk ertek (Jezussal val6 sorskozbsseg is). Kulonleges tanusit6 
ereje volt az eloadas vegen sajat szemelyes es csaladi eletebol feltart 
tapasztalatainak. Februar 12-en Biro Laszlo piispok atya azt meselte 
el, mit ismert meg 2 het alatt a feltart emlekek nyoman az osi Egyip
tom orok eletben val6 hitebol, a kopt-keresztenysegbol, a mai kozrno
polita Alexandriab61, egy oreg remete elettapasztalatab61, egy ortodox 
szerzetes es egy muzulman sofor szavaib61. Marcius 12-en Xeravits 
Geza tartott erdekes eloadast a kumrani iratokban felvazolt pozitiv 
iidvtorteneti f6szereplokr61. - A kovetkezo idoszak eloadasai, valtozat
lanul 18 6rai kezdettel a Bibliakozpontban (Budapest, VI., Terez korut 
28., I.em.6-7.): aprilis 9-t!n Vertesaljai Laszlo S.J helyettes tarto
manyfonok »Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit megment
sek (1 Kor 9, 19-23). Hiiseg es alkalmazkodas« cimmel, majus 14-t!n 
Nemeshegyi Peter S.J, a Faludi Ferenc Akademia igazgat6ja »Azsiai 
kereszteny teol6giak sajatossagai« cimmel tart eloadast. Junius li-en 
18 6rakor (ugyancsak a Bibliakozpontban) szentmisevel es kotetlen 
beszelgetessel zarjuk a felevet. 

Tarsulatunk Gyori Egyhdzmegyei (soportja es a Mosonmagyar6-
vari Piarista Gimnazium ez evben is meghirdette szokasos rajzpalyaza
tat a Jelenesek konyve temaban. lskolasokt61 harom korosztal~t61 var
nak rajzokat (bekiildesi hatarido apr. 15. ,·olt). A dijazottak meghivast 
kapnak a nyari mosonszentpeteri festotaborba. 
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Sdtoraljaujhe(vi animatorunk beszamol6ja: ,Satoraljaujhelyen ket 
bibliacsoport van. A rnienknek a neve: · Isteni Irgalmassag Csoportja'. 
A kilencvenes evek elso feh!ben alakultunk Havas J6zsef piarista tanar 
ur kezdemenyezesere. Most tizenharorn tagot szamlalunk. Mivel min
dig akad hianyz6, altalaban nyolcan-tizen joviink ossze kethetente. 

A bibliaapostolkepz6n tanult m6dszerek koziil az egyszerut alkal
rnazzunk: a felolvasott szentirasi szovegbol a minket leginkabb rneg
erinto sz6t (rnondatot) kivalasztva rnondjuk el az ezzel kapcsolatos 
kozelmult-beli lelki elmenyeinket vagy gyakorlati gondunkat. lgy eljiik 
meg Mtkoznapjainkban a Szentiras orokervenyii tanitasat. 

Talalkoz6ink ket-Mrom-6raig tartanak. Egyiittletiinket a Szentlelek 
hivasaval kezdjiik, es kereseinket irnaba foglalva fejezziik be. A kovet
kezo osszejovetelig naponta kozos, nernes celert irnadkozunk. 

Jellernz6ink a nyitottsag: kudarcaink, bukasaink, ororneink oszinte 
elmondasa, s az egyrnas iranti bizalom. Ebbol kovetkezik, hogy mindig 
alig varjuk az ujabb talalkozast." (V.-ne In~n) 

# Tagsagunk egy kis csoportja minden rnasodik heten penteken du. 
5-6-ig a Bibliakozpontban irna6rat tart, hogy Isten aldasat kiesdje 
munkankhoz, es irnaiba foglalja minden egyes tarsulati Tagunk, J6te
v6nk es Olvas6nk szernelyes problemait, gondjait. Kerjiik, a tavolb61 is 
kapcsol6djanak be ebbe a kozos imaba. 
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A szentsegimdddsok idopontja es az elmelkedesek terrpija ma
just6l augusztusig: rnaj. 9.: Zsolt 116,16-19; maj. 23.: Zsolt 97,10-
12; jun. 6.: Zsolt 115,12-15; jun. 20.: Zsolt 104,8-13. jul. 4.: Zsolt 
33,20-22;jul. 18.: Zsolt 70,5-6; aug. 1.: Zsolt 77,14-16. 

Az a tamogat6 egyzUtmzikodh amely megnyilvanul Tarsulatunk 
Tagjai es fozetunk Olvas6i reszerol levelek. javaslatok, kritikak. 
ketkezi segitseg, ima, tagdij. adomany es meg sok mas formaban. 
igen nagy 6r6mmel toft el. es ezuton is szeretm!m mindezt a magam 
es mindannyiunk neveben ismetelten szivbol megk6sz6nnil 

Tarjanyi Bela 

Minden kedves Tagtarsunknak, J6tev6nknek es Ohas6nknak a 
Feltamadott b6seges kegyelmevel megaldott husveti iinnepeket 

kh·anunk' 



SZERETETTEL AJANLJUK KIADV ANY AINKAT: 

(J_ es U.J.\'Z()V£1:'-IEGI SZEN1iRAS (f.:lildi-:\'covulglitaJ . . ira 2-100 Ft. 

U.JSZlJV£7:\'EG es ZSOL TAROK (f.:lildi-:\'covulglita). . ira. 1-100 H 
Plchlinilik. hiwktatc>k, egvhli::i ko::ussegek a 13ihliakri::ponthan 
30% ill. 25 % ke::dve::mennvel ho::::lijuthatnak: 

Szentirtis: I 680Ft, iljszijvet.w!g es Zsolttirok: I 05 0 H 

JEROMOS BIBLIAKOMMENT AR 

1. kijfet: Az (Jszijvet.w!g konyveinek mag_vartizata. 
2. kijtet: Az Ujszovetseg konyveinek mag_vartizata. 
3. kijfet: Bib/iakus tanulmtinyok. 

.1 kmetek lira: 8. 000 · -. 000- 7 . 000 i'i 
.1 hlirom kutetes mii lira: 2 2. 000 F1 

BIBLIKUS iRASOK sorozatunk: 

SZENTfRASMAGYARAZAT AZ EGYHAZBAN, 11/R / .. ira: -180Ft . 

. \!6c.,..,,. lmre .\..!., Ml A BIBLIA? BIR 2. Am: no H 
Tarjlinvi 13<'1n, JJJBLIKUS TEOL(JGJA - Tanulmtinyok, !J/R 3 . 

. ira. 560Ft. 

Gviirki Lli.d6, A BIBLIA FOLD./£- MAGYAR SZEN1iRAS
. FORDfTASOK, BIR -1. Am: no Ft. 

,\/6c.~y /mre. AZ EVANGELIUMOK HITELESSEGE, 13IR 5 .. ira: 6-10Ft. 

E g ~- c b: BIBLIATUDOMANY CD (f.:il/di-.\'col'lllglita 13ihlia, 
konkordancia, 35 hihlikus k11n.n·. 600 kep) .. 1m: ROOO n. 

I ngnii,!!,Yi /m, CSENJJES PERCEK. . ira: 5RO Ft. 

I ngnil~vi i\·a. AZ ARANYVIRAG .\Jesr'l·; kicsiknck <'·' IUI!!,\.'Oknak U . 
.. kiw.llis). . iro 5-10 Fl. . 

.1. 1/ccht. Kl)Zl)S UTUNK A BIBUAHOZ. 2. hr!v kiarliis . . ira. .JHO H 



Isten Szava 

Egy peldany ara 150 Ft, 
az evi negy szam 600 Ft (+ postakoltseg) 

Uram, aTe kereszted az a konyv, 

Amelybol az isteni ba!csesseg 

Legszebb tanait merithetem. 

Add, hogy szeretettel es igazi 

Odaadassal jorgassam vegtelen szereteted 

Sajat verevel irt konyvh. 

Ez a konyv vezet el a feltamadaslwz is, 

Aho! veg nelkiil iinnepeljukfeltamadasod 

Dicsosegh. (XXIII. Janos papa) 

orokre megmarad 


	Cím
	Tartalomjegyzék
	II. János Pál pápa: Ajánlás
	Prohászka Ottokár; Pilinszky János: Nagycsütörtök
	J. Ratzinger; P. Claudel: Nagypéntek
	Fila Béla; Max Metzger: Nagyszombat
	Havva: Húsvét
	Székely János: A zsidó nép és Szentírása a keresztény Bibliában – A Pápai Biblikus Bizottság dokumentuma
	Zsuppán Monika: Krisztus passiója az apokrifek szerint
	Innen-onnan
	Vágvölgyi Éva: Élő Ige Bibliaiskola. A Lukács szerinti gyermekségtörténet. . Születési híradások
	Vágvölgyi Éva: Látogatás a sivatagi kopt kolostorokban
	Székely István: Biblikus folyóiratok szemléje
	Olvasóink kérdezik, válaszol Szatmári Györgyi
	Miért kér Eszter engedélyt az öldöklésre (Eszt 9,13)?
	A vízözön után miért köt Isten szövetséget az állatokkal (Ter 9,9-10)?
	Miért nem szerepel a szinoptikusoknál Mária jelenléte a keresztrefeszítéskor?

	Internet Bibliai Böngésző ajánlatai
	Társulatunk életéből
	Bibliaapostolképző szemináriumok (Nyíregyháza, Kalocsa)
	Váci egyházmegyei Szentírás-nap
	Jeromos esték (Roska Péter, Soltész János, Bíró László, Xeravits Géza, Vértesaljai László, Nemeshegyi Péter)
	Győri országos bibliai rajzpályázat
	Sátoraljaújhelyi animátorok beszámolója
	Imaórák

	Könyvajánlat: Szeretettel ajánljuk kiadványainkat
	XXIII. János pápa: Uram, a Te kereszted…

