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I. Rész:
Biblia Éve 2008
Jelentősebb események, rendezvények
2008 a Biblia éve lesz
Sajtótájékoztató
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
nyári üléséről
A június 8-i sajtótájékoztatón Erdő Péter bíboros rövid tájékoztatást adott brazíliai útjáról, illetve szó esett többek között
a mariazelli kegyhely 850 éves jubileumán
való magyar részvételről, és arról, hogy
2008 a Biblia éve lesz.
A sajtótájékoztatón, amelyre a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia székházában került sor, részt vett Erdő Péter bíboros, a Konferencia elnöke, Német László
SVD püspökkari titkár, és Szerdahelyi Csongor, az MKPK Sajtóirodájának
vezetője.
2008: a Biblia éve – A történelmi keresztény egyházak közösen úgy határoztak, hogy a 2008-as esztendőt a Biblia évének nyilvánítják, hogy ezzel
is népszerűsítsék a Szentírást és annak
kulturális értékeit. Ugyanakkor a kezdeményezés másik kiemelt célja, hogy
a Könyvek Könyvét ne csupán kultúrtörténeti értékként mutassa be, hanem
annak olvasását, az evangélium megismerését is előmozdítsa. A Biblia
évéhez kötődően Német László püspökkari titkár három kiemelt rendezvényre hívta fel a figyelmet: 2008 októberében a három történelmi egyház közös kiállítást tervez az Országos
Széchényi Könyvtárban a magyar szentírásfordítás és bibliakiadás történe-
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téről. A tervek között szerepel még egy bibliai ihletésű művekből álló
hangverseny a Művészetek Palotájában, és egy – szintén a három történelmi egyház közös szervezésében megvalósuló – tudományos konferencia
2008 júniusában Esztergomban.
Magyar Kurír, 2007. június 8.

2008 a BIBLIA ÉVE
Ökumenikus egyházvezetői találkozó
A három történelmi egyház püspökei találkoztak október 2-án a Református Zsinat
székházában.
Katolikus részről jelen volt Erdő Péter bíboros, Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek,
Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Pápai Lajos győri megyéspüspök és
Német László püspökkari titkár. Az evangélikus
egyház képviseletében a találkozón részt vett
Ittzés János elnök-püspök, valamint Fabiny Tamás és Gáncs Péter püspökök. A házigazda református egyházat Bölcskei
Gusztáv, a zsinat lelkészi elnöke, Szabó István, Márkus Mihály, Csomós
József – valamint Tarr Zoltán zsinati tanácsos képviselte.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsába tartozó
érsekek és püspökök, a Magyarországi Református Egyház négy püspöke,
valamint a Magyarországi Evangélikus egyház három püspöke többek között elhatározta, hogy a katolikus, a református és az
evangélikus egyházak 2008-at a Biblia évének nyilvánítják, és ezzel kapcsolatos gazdag program szervezésére biztatják a helyi egyházközségeket, gyülekezeteket. A Biblia Évének jelmondata: „Reményt és
jövőt adok nektek” (Jer 29,11). A Szentírást a középpontba állító esztendő a januári ökumenikus imahéttel indul.
Magyar Kurír 2007. október 3.
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A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele
a Biblia évének kezdetére
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a
Biblia Évének kezdetén az alábbi körlevelet adta
ki:
Krisztusban kedves Testvérek!
1. „Sokszor és sokféleképpen szólt Isten az ősatyákhoz a próféták által, most a végső időkben
pedig Fia által szólt hozzánk” (Zsid 1,1). Amint a
Betlehemben született gyermekben Isten megtestesült Fiát imádjuk, úgy a Szentírásban mi, keresztények Isten Szavát, Isten Igéjét tiszteljük. Hisszük és
valljuk, hogy az ószövetségi jövendölések Isten
ígéretei voltak, amelyek Jézus Krisztusban teljesedtek be: Ő a Szentírás megértésének a kulcsa. Az ember sok mindent megtudhat a világról, fölismerheti még Isten létét is, azonban Isten üdvözítő
tervét csak az Ő kinyilatkoztató szavából ismerhetjük meg.
Hosszú évszázadokon keresztül készítette elő az ószövetségi kinyilatkoztatás az Üdvözítő útját, kirajzolódott a Megváltó alakja, a Megváltóé,
aki megszabadítja népét, aki végül is az egész emberiségnek békét és boldogságot szerez: kiengesztelődést Istennel és kiengesztelődést egymással.
Ennek a Messiásnak az alakja Izaiás prófétánál mint szenvedő szolga jelenik meg, amit később maga Jézus is vállal. Jézus élete, csodái, működése,
majd megváltó kereszthalála és feltámadása meggyőzték a tanítványokat
arról, hogy benne teljesedtek az ószövetségi ígéretek. A feltámadás után
maga az Üdvözítő világítja meg az emmauszi tanítványoknak az Írások
értelmét. Ők pedig úgy emlékeztek erre vissza, hogy lángolt a szívük, amikor ezt hallották. Ilyen öröm töltötte el az első keresztény közösséget, amikor a föltámadás fényében megértették, hogy Isten ígéretei Jézusban teljesedtek be. A keresztények azután Krisztus életét, tanítását, csodáit, halálát
és feltámadását örömhírként adták tovább. Hittek abban, hogy Jézus a
Megváltó és az Úr. Ezt az örömhírt pedig hamarosan írásban is feljegyezték. Az első keresztény közösségek lassan kialakították azt a szokást, hogy
az Ószövetség szent iratai mellett felolvastak olyan írásokat is, amelyek
Jézus evangéliumát tartalmazták, köztük az apostolok leveleit is. Ezeknek
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az írásoknak a gyűjteményét nevezzük Újszövetségi Szentírásnak, amely az
Ószövetség könyveivel együtt alkotja a Bibliát.
2. Számunkra a Biblia Isten üzenete az emberiséghez, és az Egyház
könyve, ezért nem csupán irodalmi alkotásként olvassuk. Az Egyház élő
hite fogalmazódik meg a Szentlélek által sugalmazott szerzők írásaiban,
ezért az Egyház a Biblia őrzője és hiteles magyarázója. A két szövetség
egyetlen és szerves egységet alkot. Az Ószövetség az Újszövetségben bontakozik ki, az Újszövetség pedig benne rejlik az Ószövetségben. Nem választhatjuk el őket egymástól. Összetartoznak, mint ígéret és beteljesedés.
A Szentírásról írja a II. Vatikáni Zsinat: „Az Egyház mindenkor tisztelte a
Szentírást, mint magát az Úr testét is, hiszen főleg a szent liturgiában szüntelenül veszi és nyújtja a híveknek az élet kenyerét… Az isteni írásokat a
Szent Hagyománnyal együtt mindig hite legfőbb szabályának tartotta és
tartja, mert Isten sugalmazására egyszer s mindenkorra vannak írásba foglalva, és így változatlanul közvetítik magának Istennek igéjét.” (Dei Verbum 21)
3. Idén a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia protestáns testvéreinkkel együtt a Biblia évét hirdeti meg, mivel közös örökségünk, közös
kincsünk a Biblia. Mindenkor tanulmányoznunk és követnünk kell, de ebben az évben különösen is gondoljunk arra, hogy ez az alapja keresztény
életünknek, és mekkora nagy érték az egész emberiség számára. A Szentírás az egész európai kultúra bőséges és el nem apadó forrása. A Biblia a
legtöbbször és a legtöbb példányban kinyomtatott könyv, a könyvek könyve. Valamennyi európai kultúra gyökerénél ott a bibliai hagyomány. Manapság tehát Európában olyan nemzeti kultúrák találhatók, amelyek a maguk módján dolgozták föl ezt az értékes örökséget, sajátos zsenialitásukkal
jelenítették meg szóban, írásban, zenében, képben és szoborban mindazt,
amit számukra a Biblia közvetít. Örömmel fedezzük fel, hogy régi magyar
irodalmunk, könyvnyomtatásunk, művészetünk emlékeit éppúgy megihlette
a Biblia, mint ahogy ma is jelen van szólásainkban, szokásainkban, közösségi életünkben.
4. A Szentírás életformáló útmutatást ad az igaz életre való nevelésre
(vö. 2Tim 3,16). Nélküle Jézus Krisztust nem ismerhetjük meg, mert „aki
nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust” – mondja Szent Jeromos. Ha
másért nem, hát ezért is érdemes elolvasnunk a Szentírás könyveit. Nagyon
fontos, hogy ha még nem volna, szerezzünk be mai magyar nyelven olvasható Bibliát az Egyház hiteles magyarázataival. Rendszeresen olvassuk,
merítsünk ebből a bővízű forrásból, elmélkedjünk róla nap mint nap, és
elmélkedéseink eredményeként tűzzünk magunk elé kisebb-nagyobb fel-
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adatokat. Válaszoljunk arra az isteni hívásra, amely a Szentíráson keresztül
mindnyájunkhoz szól. Olvassuk a Szentírást közösségben is, vegyünk részt
bibliaórákon, hiszen a Szentírás közösségalkotó erő is.
5. 2008-ra XVI. Benedek pápa meghirdette Szent Pál apostol jubileumi
évét. Ő nemcsak az Újszövetség számos könyvének szerzője, hanem az az
ember is, akinek életében Krisztus gyökeres fordulatot hozott. A kereszténység meggyőződéses elutasítója megrázó élmény hatására Krisztus tanítványa lesz. De nemcsak tanítványa, hanem apostola, küldötte, hirdetője
is. Róla kell példát vennünk, amikor a Szentírásban található örömhírt nemcsak elfogadjuk és a magunkénak valljuk, hanem igyekszünk továbbadni a
mai kor embere számára. Ezt az örömünket és igyekezetünket fejezi ki az
idei magyarországi Biblia éve számos programja. Egyházmegyénként külön-külön és evangélikus, valamint református testvéreinkkel együtt is tervezünk közös programokat erre az esztendőre.
Az új esztendő első napján is keresztény reménységünk alapja Jézus
ígérete: „Én veletek vagyok mindennap a világ végéig” (Mt 28,20). Adja
Isten, hogy a Biblia mindannyiunk számára ma is eleven örökség, egyéni és
közösségi életünk megtartója, erőforrása legyen. Ámen.
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Magyar Kurír, 2008. január 1

Sajtótájékoztató a Biblia Évének kezdetéről
Budapest, január 15.
Január 14-én, hétfőn a Magyarországi Református Egyház székházában sajtótájékoztató keretében ismertették a legfontosabb tudnivalókat az előttünk álló esztendőről, a három keresztény történelmi egyház által
közösen meghirdetett
Biblia évéről.
A sajtótájékoztatón katolikus részről jelen volt Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
elnöke, református részről Bölcskei Gusztáv püspök, a zsinat lelkészi elnöke, evangélikus részről
pedig Ittzés János, a Magyarországi Evangélikus
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Egyház elnök-püspöke és D. Szebik Imre nyugalmazott püspök, a Magyar
Bibliatársulat elnöke. Szintén részt vett a sajtótájékoztatón Rudi Zoltán, a
Magyar Televízió – a rendezvénysorozat fő médiatámogatója – elnöke.
Bölcskei Gusztáv püspök kiemelte: a Biblia évéhez
azért választották ezt a jelmondatot (Boldog, aki olvassa
– Jel 1,3), mert ezzel azt akarták kifejezésre juttatni,
hogy „a Biblia az emberi együttélés fontos, meghatározó iránytűje. Aki ismeri ennek az üzenetét, eljut arra a
boldogságra, amely a teljes emberi életet jelképezi”. A
kezdeményezés célkitűzése, hogy azok, akik már ismerik a Bibliát, elmélyedjenek benne, akik pedig még nem
vették kezükbe ezt a könyvet, azok rácsodálkozhassanak és megismerhessék. A központi és a területi rendezvények mind ezt a fajta nyitottságot igyekeznek hordozni, és mindenkit
szeretnének megszólítani.
Erdő Péter bíboros kijelentette: a Katolikus
Egyház örömmel vesz részt a Biblia éve közös
rendezvényein, emellett pedig saját programokat
is szervez, köztük egy katolikus biblikus kongresszust. Ezután bemutatta a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat által erre az évre kiadott különleges Bibliát. A Biblia új és új kihívásokat
jelent, személyesen provokál bennünket. Ma nem
az a probléma – szögezte le a bíboros –, hogy
nincsenek elérhető bibliakiadások, mint néhány
évtizeddel ezelőtt, hanem az, hogy az emberek
nem olvasnak. Komolyan olvasni egy ilyen régi és alapvető dolgokról szóló
könyvet olyan szintű emberi hozzáállást kíván, amelyért mindannyiunknak
nap mint nap meg kell harcolni. Szükség van rá, mert a Bibliából olyan
értékeket kapunk, amelyek eligazítanak bennünket az életben. Megéri a
csendet, az odafigyelést, mert aki valóban komolyan olvassa, az utat talál a boldogsághoz.
Ezért olyan nagy öröm, hogy a Biblia évében
mindenkinek felkínálhatjuk ezt a lehetőséget –
zárta gondolatait Erdő Péter.
Ittzés János evangélikus püspök (képünkön
balra) elmondta: az Evangélikus Hittudományi
Egyetemen több konferencia is lesz az év során, a Luther Kiadó pedig két-három biblikus

Biblia Éve 2008

13

témájú könyv kiadását tervezi, köztük Fabiny Tamás püspök Júdásról írt
habilitációs dolgozatának szerkesztett változatát. Elhangzott még, hogy az
Evangélikus Országos Múzeumban – kihasználva az épület központi, jól
elérhető helyzetét – egy kiállítással szeretnék felhívni a figyelmet a Biblia
évének központi üzenetére. Ezenkívül az októberben megrendezendő, a
reformációra emlékező hónap tematikájában is jelentős hangsúlyt kap a
Biblia.
D. Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök (képünkön jobbra),
az 1949 óta működő – és a Biblia évének megrendezését kezdeményező –
Magyar Bibliatársulat elnöke elmondta: a társadalomban a
Bibliának van „egyfajta külső szekuláris holdudvara”, amely
azt jelenti, hogy számos költőt, festőt, művészt ihletett nagyszerű alkotások létrehozására. Ezért amikor a Bibliatársulat
ezt a kezdeményezést elindította a többi egyházzal együtt, az
volt a szándéka, hogy a társadalom egészét szellemi, spirituális és morális értelemben gazdagítsa, hiszen mind a magyar,
mind az európai társadalom a zsidó–keresztény kultúrában gyökerezve a
Bibliára épül. A Biblia évét a Magyar Bibliatársulat is egy új kiadvánnyal
köszönti, amely az Újszövetséget és a Zsoltárok könyvét tartalmazza.
Rudi Zoltán, a Magyar Televízió elnöke úgy fogalmazott: a televízió
18 éve foglalkozik a hitélet kérdéseivel, a felekezetek működésével, és
közvetít vallásos és nem vallásos embereket egyaránt érdeklő információkat. Ez idő alatt több ezer órányi vallási műsort készítettek. Idén a közszolgálati televízió speciális műsorokban és integráltan, a tájékoztató és hírműsorokban, valamint a vallási műsorokban rendszeresen
és nagyobb terjedelemben is foglalkozik majd a Biblia
évével. Az ősz folyamán vetélkedősorozat indul, ezenkívül meghirdetnek egy művészeti, illetve filmes pályázatot is, amelynek célja megmutatni, hogy egy filmes, egy rendező vagy egy operatőr hogyan tud audiovizuális eszközökkel beszélni a bibliában megfogalmazott értékekről. Magyarországon ma több mint 70
elektronikus médium, tévécsatorna létezik, Európából
pedig a különböző műholdak segítségével több mint
4000 műsorszolgáltató adását lehet fogni, nem említve
a rádiót, a nyomtatott sajtót és az internetet. Óriási tehát a „médiazaj”, az
információtömeg – mondta Rudi Zoltán, majd úgy folytatta: a Magyar Televízió a válogatásban, az orientációban szeretne segítséget nyújtani a nézőknek, minden elérhető eszközzel: műholdon, földi terjesztésű formátum-
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ban, a honlapot használva és hamarosan mobiltelefonon letölthető formában is szeretnék megosztani ezeket az információkat, ismereteket a nézőkkel.
(Ahogy arról már előzetesen beszámoltunk, a Biblia évének megnyitására január 20-án, az Ökumenikus Imahét nyitó alkalmán kerül sor a Pozsonyi úti református templomban. A Biblia évének kiemelt rendezvényeit
külön hírben hamarosan összefoglaljuk.)
Horánszky Anna / Magyar Kurír, 2008. jan. 15.

A Biblia Évének megnyitása az ökumenikus imahéten
Pozsonyi úti Református Templom, január 21.
A Krisztus-hívők egységéért tartott imahét megnyitójára a XIII. kerületi
Pozsonyi úti református templomban került sor vasárnap este 6-kor. Az
ökumenikus istentisztelet egyúttal a „Biblia éve” hivatalos megnyitó eseménye is volt.
A templomot zsúfolásig megtöltő gyülekezetet Berkesi Gábor református lelkész köszöntötte, majd a Szentlélek hívása és a gyülekezeti ének elhangzása után Fabiny Tamás evangélikus püspök olvasott fel Izajás (55,69) könyvéből. További énekek (Kodály 121. genfi zsoltár és egy népdalduett) után Gáncs Péter evangélikus püspök olvasta fel a Szent Pál levelét
(Thessz 5,13-18).
Az első szentbeszédet János evangéliumának a keresztény egységről szóló
részéről (Jn 17,6-21) Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek tartotta. Homíliájában az imahét mottója („Szüntelenül
imádkozzatok!”) kapcsán utalt rá, hogy
az ember az egyetlen a teremtmények
között, aki imádkozni tud. Áttekintve az
imádság különböző fajtáit, a hálaadó imáról szólva megállapította, hogy „a beteljesült hála Isten országában valósul majd meg.” Engesztelő imának számít
a bűneinkért mondott ima mellett az is, ha keresztünket ajánljuk fel másokért. A dicsőítő ima kapcsán Szent Pált idézte, aki a pogányokat ostorozta,
hogy bár felismerték Istent, de evilági dolgokat imádnak. Közös feladata-
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inkról – mint a kérés, hálaadás, engesztelés és dicsőítés – szólva Kálvin
Jánost idézte: „Soli Deo gloria, csak Istené a dicsőség!”
Ezt követő beszédében Bölcskei Gusztáv református püspök pedig XVI. Benedek szavaival élt, mikor a „szüntelenül
imádkozzatok” Szent Pál-i parancsát elemezte (1 Tessz 5,17). A Názáreti Jézus c.
könyvében azt írta a pápa, hogy a szüntelen való imádság egy állandósult Istenre
figyelés, Isten szeretete. Az ökumenikus
imahetet az egykori falusi hagyományhoz
hasonlította a püspök, mikor a téli munkaszünet idején az emberek egymáshoz jártak át szomszédolni. Ez a mostani
„szomszédolás” jó alkalom arra, hogy az egymásért és együtt mondott
imádságban az Istennel naponként megújuló együttjárás csodáját megtapasztaljuk.
A református püspök beszéde után
Mészáros Kálmán baptista egyházelnök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának alelnöke vezette a hálaadó részt, amelyet egy újabb gyülekezeti
ének után Varga László református püspökhelyettes bűnbánati imája követett. A
jelenlevők a béke jeleként fogtak kezet
egymással, majd a lelkészek gyertyáikkal
meggyújtották a padsorokban ülő hívek mécseseit.
Ezután D. Szebik Imre, nyugalmazott
evangélikus püspök, a Magyar Bibliatársulat elnöke hivatalosan is megnyitotta a
magyarországi keresztény felekezetek által
a 2008. évre meghirdetett „Biblia éve”
eseménysorozatát. Az istentisztelet végén
a hálaadás, az Apostoli Hitvallás és a Miatyánk közös elimádkozása következett,
melyet Ittzés János evangélikus elnökpüspök vezetett.
Az Ökumenikus Imahét első istentiszteletének záró aktusaként Magyar
István ortodox esperes, Denis Moss anglikán kanonok, Pajtic Lázár ortodox esperes, Magyar Márius ortodox esperes és Kalota József orto-
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dox érseki vikárius áldották meg a gyülekezetet és a most kezdődő imahetet. Az istentisztelet a Himnusz hangjaival ért véget a Pozsonyi úti református templomban.
Matykó Károly / Magyar Kurír, 2008. jan. 21.

Nemzetközi ökumenikus biblikus
szimpózium a Biblia Éve jegyében
Esztergom, Szent Adalbert Központ, 2008. jún. 23-25.
A Biblia éve történelmi jelentőségű
ökumenikus összefogás Magyarországon: nem volt még olyan, hogy katolikusok és protestánsok azonos témához
kapcsolódva ünnepeltek végig egy
egész esztendőt. Ennek érzékeltetéséhez pedig szükség van olyan „központi” eseményekre, amelyekben fel tudjuk
mutatni, hogy a gyakorlati összefogás
és együttműködés nem csak a helyi
szinteken lehetséges, hanem a „legmagasabb” szinten is.
A Biblia-év első ilyen központi eseménye
volt az a Nemzetközi Ökumenikus Biblikus
Szimpózium, amely az esztergomi Szent
Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia
Központban 2008. június 23-26. került megrendezésre. A szimpózium szervezői, a Szent
Jeromos Katolikus Bibliatársulat – a katolikus egyház megbízásából – és a protestáns
Magyar Bibliatársulat – az evangélikus és a
református egyház megbízásából – azzal a
céllal hívták meg külföldről és itthonról az előadó biblikus professzorokat:
hogy egyrészt, a konferencia első munkanapján, 24-én egymásnak és a
szimpóziumra ellátogató érdeklődőknek felmutassuk azokat a sajátosságokat, úgy különbségeinket mint közös meglátásainkat, amelyekkel a Szentírás katolikus és protestáns kutatóiként, olvasóiként rendelkezünk. Másrészt, a konferencia második munkanapja egy másik, sokkal speciálisabb,
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de igen aktuális téma kifejtését tűzte ki célul. Azt vizsgáltuk, hogy a Biblia
mennyire „média-képes” könyv a 21. században. Mennyire kommunikálható a Biblia sajátos nyelvezete és üzenete a telekommunikációs eszközökben
anélkül, hogy az eszközök sajátosságai veszélyeztetnék magának a bibliai
nyelvezetnek és üzenetnek az integritását.
A felvetett témák és a közös, ökumenikus ünneplés fontosságát jelzi,
hogy a szimpózium megnyitását megelőzően a Katolikus Püspöki Konferencia Sajtóirodája sajtótájékoztatón ismertette a médiumok képviselőivel a
szimpózium célkitűzéseit. A sajtótájékoztatót Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, D. Szebik Imre, a Magyar Bibliatársulat elnöke és Szerdahelyi
Csongor, a MKPK Sajtóirodájának vezetője tartotta. Bábel Balázs elmondta, hogy a hétfő este kezdődő biblikus szimpóziumon, amelyet Erdő Péter
bíboros és D. Szebik Imre evangélikus püspök nyit meg, nemcsak a három
nagy keresztény egyház vesz részt, hanem a zsidóság is képviselteti magát
előadókkal. Meglátása szerint a Bibliát vizsgáló konferencia feltárja majd
az egyes felekezetek közötti hitbeli különbségeket, hiszen a Szentírást köztudottan másként magyarázzák a különböző egyházak. Az érsek közlése
szerint ez arra vezethető vissza, hogy "csak töredékesen lehet visszaadni
Jézus szavait" emberi kifejezőeszközökkel. Külön szólt arról: az egyházak
a tanításuk 95 százalékában mégis ugyanarra helyezik a hangsúlyt, mert a
közös nevező közöttük "Isten hódolatának keresése", illetve az a cél, hogy
jobbá legyen a Föld lakossága az evangélium által.
Szebik Imre az esztergomi konferenciához kötődően kiemelte: fontosabb az egyezőségek megtalálása, mint a különbségek keresése a felekezetek között. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a szimpóziumon megbeszélik
a modern kor kommunikációs követelményeihez való igazodást is a Szentírás terjesztése terén. A nyugalmazott evangélikus püspök beszédében a
Biblia és a képzőművészetek, zene és irodalom kapcsolatára utalt, valamint
arra, hogy a Biblia "emberséget növelő üzenetével jelenik meg".
A szimpózium megnyitását megelőző vacsorán Erdő Péter bíboros jelenlétében a házigazda, a rendezvény helyszínéül szolgáló Szent Adalbert
Központ igazgatója, Székely János püspök köszöntötte az előadókat, vendégeket és a résztvevőket. Köszöntésében kifejezte örömét: „Különböző
keresztény felekezetek, testvéregyházak együtt ünnepeljük azt az élő isteni
Szót, amely nem betű, hanem lélek és élet. Azt az Igét, amely az idők teljességében testet öltött. Még jobban emeli ennek az ünnepnek a szépségét,
hogy itt a Magyar Sion hegyén vagyunk, a magyar kereszténység gyökereinél…”
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A vacsorát követően került sor a Szimpózium ünnepélyes megnyitására
az esztergomi Bazilikában. Ennek során Erdő Péter bíboros köszöntő, megnyitó szavai hangzottak el, majd Szebik Imre püspök igei áhítata, végül
pedig egy rövid hangverseny.
Erdő Péter bíboros szavaiból
idézünk: „Nagy örömmel nyitjuk
meg most itt, az esztergomi Bazilikában ezt a nemzetközi, ökumenikus
kongresszust a Bibliáról. Sokan kifejezték már, hogy talán ez a mi közös
ünneplésünknek az egyik csúcspontja. Méltán, hiszen a Biblia olyan
könyv, amely hozzájárul ahhoz,
hogy nép váljon a hívő embereknek
a csoportjából… Adja Isten, hogy
ennek a kongresszusnak gazdag kulturális, emberi, de hitbeli gyümölcsei és
eredményei legyenek. Magyarországon a Biblia Évét ünnepeljük – szóljanak ezek az üzenetek az egész hívő és érdeklődő közönséghez, egész népünkhöz, egyházainkhoz.” ****
A megnyitó áhítatot Szebik Imre püspök tartotta. Igehirdetésének vezérfonalául János Jelenéseinek első fejezetéből azokat a verseket választotta (Jel 1,1-3), amelyben a Biblia Éve alapgondolatául választott szavak
olvashatók: „Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a
prófétai igéket, megtartván azt, ami meg van írva bennük…” Az evangélikus püspök rámutatott arra, hogy ezeket a szavakat János apostol a Domitianus-féle egyházüldözés idején írta, amikor sokan voltak a keresztény
gyülekezetekben, akik megrendülten, mártíromságra készen, vagy éppen
kételkedve nézték az eseményeket. „És akkor János Patmosz szigetén kijelentést kap Jézus Krisztustól, hogy boldog, aki olvassa az Igét, boldog, aki
Krisztusra néz, boldog, aki Krisztusért mártíromságot is vállal, boldog, aki
tanúskodik róla, boldog, aki terjeszti – ha tetszik – kommunikálja. Olyan
esemény ez, amelyben helyt kellett állnia az első keresztényeknek, olyan
megpróbáltatás ez, amelynek vérrel írt mártírsága a történelem hiteles pecsétjévé válik az egész egyház számára. Ebben a reménységben tesszük mi
is, hogy olvassuk, felolvassuk az Igét…” – A megnyitó áhítat után Baróti
István orgonaművész koncertje következett, melynek során az ünneplő

** Az így megjelölt beszédek, előadások hangfelvételei beszerezhetők a Bibliaközpontban.
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közönség Bach, Liszt, Messiaen, Dupré és Kodály műveket hallgathatott
meg. **
A szimpózium első napján az előadások sorát Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek bevezető gondolatai nyitották meg. Néhány rövid részlet
„A Biblia üzenete: Isten szólt – A kinyilatkoztatásról” című előadásból:
„Az istenélmény módját elemző kutatás csak a skolasztikus korban lett szokásos, Aquinói Szent Tamás a Summa Theologica-ban tette fel a kérdést,
hogyan lehetséges az, hogy Isten gondolatait embernek közölni tudja. A
feleletet a prófétai megismerésben találta meg. A prófétai ismeret Szt. Tamás szerint karizmatikus adomány, mely a többi isten adománytól eltérően
csak kevés kiválasztottnak lesz az osztályrésze. A szentírók sugallatától a
próféta ismeret abban különbözik, hogy még a próféta tudatában van annak,
hogy Isten élménye van, a Szentírás sugalmazásakor ez a tudat nem az író,
hanem a hívő közösség öntudatában világosodik meg. Amikor Isten követe
által közli üzenetét az emberrel, a belső ige a követ ajkán külső ige lesz
(igehirdetés, prédikáció)…
A 20. század elején egyre több hittudós tanította, hogy a kinyilatkoztatás nemcsak Isten szavában, hanem tetteiben is megvalósul. Azt is kiemelték, hogy a kinyilatkoztatás nemcsak a múltban megtörtént tény, hanem ma
is a hit megszületésének pillanatában újra és újra megismétlődő esemény.
Így aztán a kinyilatkoztatás inkább a jelenben megismétlődő párbeszéd lett
Isten és ember között.” **
Székely János püspök, katolikus biblikus bemutatta, hogyan alakult ki maga a
kánon mint fogalom, hogyan született meg
a zsidó kánon Kr. u. 90-től, később a keresztény szentírási könyvek listája, végül
pedig a protestáns kánon. Ezzel kapcsolatban a következőket mondta: „Az a pillanat, amikor Luther a rövid kánon mellett
dönt, a Lipcsei Disputa. Mi lehet ennek a
döntésnek a hátterében? Hatással lehet a
protestantizmus döntésére a humanizmus és a reneszánsz, amely az eredetihez akar visszanyúlni, a héberhez; a középkor latin szövegei mögött az ókori forrást megtalálni. Talán benne van ebben a döntésben az is, hogy határozottabban szétválassza az Ószövetséget az Új-tól.”v – Karasszon István
református biblikus professzor többek között ismertetett egy érdekes elméletet Mózes öt könyvének kialakulásáról. Eszerint az elképzelés szerint a
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perzsa korban, a perzsák szokásos igényének megfelelően egyesítettek három korábbi törvénykönyvet ebben az ötkötetes műben. **
Raj Tamás főrabbi a zsidó szentírásmagyarázat négy fajtáját ismertette és szemléltette egy szentírási szöveg kapcsán. Az írásmagyarázat négy formája náluk a következő: a kifejtés
(fundamentális magyarázat), az utalás (allegorikus m.), a kutatás (homiletikus m.) és a titok feltárása (misztikus m.). Izsák „megkötözésének”
(hisz nem áldozták fel!) történetének magyarázata ennek megfelelően: 1. az elbeszélés célja viszszariasztani az izraelitákat a környezetükben
szokásos elsőszülött-feláldozástól („kifejtés”), 2. Izsák a sokat szenvedő de
mindent túlélő zsidóság előképe („utalás”), 3. Ábrahám
az Istennek való feltétlen engedelmesség példája („kutatás”), végül pedig: Ábrahám vétkezett, mert ezúttal nem
próbálta elhárítani fia feláldozását (vö. Szodoma esetében), ezért Isten többé nem is szólt hozzá („titok”). ** –
Rózsa Huba katolikus biblikus professzor előbb felvázolta a nyugati bibliatudomány kutatási módszereinek
teljes skáláját, majd a hatnapos teremtéstörténet (Ter
1,1-2,4a) részletes elemzésén keresztül a gyakorlatban
is bemutatta azokat. Vizsgálta például azt is, hogy hogyan sikerült a kérdéses szöveg szerzőjének hat napra elosztania a nyolc teremtési aktust. **
A kereszténység meggyőződése,
hogy a kinyilatkoztatás teljességét és
csúcspontját a Jézus által adott isteni
üzenet képezi. Ennek lényege Kocsis
Imre katolikus professzor szerint Isten
országának, „uralmának” megvalósítása és hirdetése. Az előadó rámutatott,
hogy ezt „az Isten uralmáról szóló
örömüzenetet csakis az `abba` megszólítással felvillantott és a dicsőítő imában (Lk 20,21-22; vö. Mt 11,25-26)
felvillantott kapcsolat – az Atya és a Fiú kölcsönös ismerete – fényében
érthetjük meg igazán.” – Magyar István budapesti orosz ortodox protojerej
ismertette a hallgatósággal azt az érdekes ortodox felfogást, miszerint az
Újszövetség az őskeresztény liturgia gyümölcse, ezért természetes, hogy
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forrása is az ortodox liturgiának. A liturgikus cselekmények során a Szentírás a középpontban áll, sőt más esetekben is kiemelt helyet kap a vallásgyakorlatban. Ha például gyónás után valaki megkapja a feloldozást, megcsókolhatja a Bibliát. **
A Jelenések könyve és általában a jánosi irodalom jellegzetességeiről
katolikus és protestáns szempontból két avatott szakértő, Fodor György
katolikus és Bolyki János református professzor nyújtottak áttekintést. Ennek során Fodor György kiemelte, hogy ez a könyv „Isten történelemre
vonatkozó örök terveinek könyve.” ** Bolyki János pedig arra mutatott rá,
hogy „a protestáns írásmagyarázók szívesen használják az egyházi atyák
írásmagyarázatait, ha azok közelebb hoznak a Biblia értelmezéséhez, és a
Jelenések könyve sárkányait nem azonosítják a Pápasággal, mint azt ötszáz
éve egyesek tették…”**
A konferencia első napjának ünnepi
záróaktusát képezte az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye bibliakiállításának megnyitása. Erdő Péter bíboros, megyés főpásztor örömmel mutatta
be csodálatos könyvritkaságok szépen
berendezett tárházát, majd Székely János püspök szakszerű tárlatvezetése
következett, melynek során a résztvevők megismerhették minden kiállított
ősi kézirat, Biblia, Szentírással kapcsolatos gobelin stb. különleges értékét. Természetes, hogy
az esztergomi Prímási Könyvtárban őrzött Jordánszky kódex (reformációt megelőző magyar
bibliafordítás) központi helyet kapott a kiállításon, nemkevésbé az Erdő Péter által felfedezett
nyomdai kéziratlapok az 1626-ban megjelent
első magyar katolikus Bibliából.
A szimpózium második napján már nem anynyira a Biblia üzenete állt a vizsgálódás középpontjában, hanem ennek az üzenetnek a közvetítése, kommunikációja, ill. annak lehetősége és
különböző formái. Benyik György katolikus
professzor a magyar bibliafordítások történetét
ismertette. A jelentősebb magyar bibliafordítások
szövegét néhány helyen összevetve bemutatta a
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fordítói munka nehézségeit és kihívásait. ** – Thomas Kaut professzor
(Münster, egyben a Bibliatársulatok Világszövetsége fordítói konzultánsa)
a bibliafordítás „etikájáról” szólt. A fordító legfőbb erénye a hűség. De
mihez legyen hű? A szöveg betűjéhez? A szöveg formájához, struktúrájához? A szöveg tartalmához, hatásához? Kaut professzor szerint a fordítónak
az eredeti szerzőhöz és az eredeti olvasókhoz kell hűnek lennie, nemkevésbé pedig a saját egyházának közösségéhez.
A Biblia és a művészetek témában elsőként Dávid Katalin Széchenyi-díjas művészettörténész villantott fel néhány gondolatot a Szentírásnak a képzőművészet terén betöltött szerepéről, valójában döntő, meghatározó jelentőségéről. Nincs sora, motívuma a Bibliának, mely meg ne jelent volna valamely
művészi ábrázoláson. A Biblia a művészet számára a
témák kimeríthetetlen tárháza, ugyanakkor a művészet fontos szerepet tölt be a bibliai üzenet megismertetése és közvetítése terén. A Krisztus-ábrázolások különböző formáit ismertetve az előadó sejteni
engedte ennek az alkotó világnak a gazdagságát. Az
oroszlán például sokszor Krisztus jelképe a művészetben („Jákob oroszlánja”), máskor a Sátáné („körüljár, keresve, kit nyeljen el”). A Jáki templom oszlopát (azaz az egyházat) a Sátánt jelképező oroszlán
tartja, de mancsai között ott egy kis emberke, akit
sikerült elkapnia. ** – Fabiny Tibor evangélikus
professzor a Biblia és az irodalom kapcsolatát mutatta be, rámutatva, hogy
az emberi alkotó szellem ezen a téren is sokat merít a Szentírásból, és ebben a formában is közvetítője a bibliai értékeknek. Hazánk jelenleg a Reneszánsz Évét is ünnepli: nyugodtan mondhatjuk, hogy a bibliaolvasás ma a
reneszánszát éli. **
A Szentírás tényleges terjesztéséről és a
bibliaapostolságról a Szimpózium két szervezője szólt: Tarjányi Béla biblikus profeszszor, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat ügyvezető elnöke, és Pecsuk Ottó, a
protestáns Magyar Bibliatársulat Alapítvány
főtitkára. Tarjányi Béla rámutatott, hogy a
Szentírásnak, mint Isten felbecsülhetetlen
értékű ajándékának elfogadása három formá-
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ban történik: hallgatjuk a szent szövegek felolvasását és magyarázatát,
egyénileg, lelkiolvasmányképpen olvassuk a Szentírást, és közösségben is
olvasva megosztjuk egymással a Szentírás által kapott ösztönzéseket, kegyelmeket. Ezt szorgalmazza a katolikus Bibliatársulat a Biblia terjesztésével – lehetőleg olcsón, ellátva a határon túli magyarokat is –, bibliaapostolképző szemináriumok tartásával – eddig kb. 60 alkalommal, a határon
túli magyarok körében is –, segédeszközök, kiadványok terjesztésével, előadások biblikus napok tartásával. ** – Pecsuk Ottó főtitkár ismertette az
1804 óta működő protestáns bibliatársulatok tevékenységét. A protestáns
Egyesült Bibliatársulatoknak ma 146 országban van tagszervezete, tevékenységük 200 országra terjed ki, évente mintegy 25 millió teljes Bibliát,
14 millió Újszövetséget és körülbelül 350 millió szövegválogatást adnak a
hívek és érdeklődők kezébe. A Magyar Bibliatársulat Alapítványnak 12
egyház a tagja, legfőbb feladatának tekinti a Biblia kiadását, terjesztését,
fordítását és népszerűsítését. **
Larry Hurtado edinburghi és
Lénart de Regt amszterdami profeszszorok a Biblia kommunikációs aspektusait vizsgálták és mutatták be
előadásaikban, az előbbi az ókori bibliai kéziratok, míg utóbbi a 21. századi modern adathordozók szempontjából. Larry Hurtado rámutatott, hogy
az első századokban az egyéb írásművek (filozófia, történelem, szórakoztató irodalom) egy szűk réteg, az akkori
társadalom „elitje” számára készültek, addig a Szentírás másolatait sokkal
tágabb publikum olvasta és hallgatta az istentiszteleteken. Ennek megfelelően a kéziratok külső formája is egyszerűbb volt, kevésbe díszes, elegáns.
Lénart de Regt kiemelte a modern adathordozók jelentőségét a Szentírás
terjesztése, népszerűsítése terén. Ez az új eszköz eddig soha nem látott lehetőségeket és könnyebbséget jelent a bibliai szövegek sokszorosítása, olvasása szempontjából
Végül Fabiny Tamás evangélikus püspök, aki a Duna TV vallási műsorainak szerkesztője volt hosszú éveken át, a ma fölkapott Júdás-téma kapcsán – videoklipek beiktatásával – bemutatta, hogy az audiovizuális médiumokban milyen hihetetlen új lehetőségek rejlenek ma, és mennyire szükséges ezek minél nagyobb mértékű igénybevétele. Nagyon fontos azonban,
hogy a bibliai üzenet hitelesen jelenjék meg ezekben a médiumokban, ne
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pedig elferdítve, szenzációt hajhászva, mint például számos ma forgalomban lévő és készülő vallási témájú műalkotásban. **
A Szimpózium – kiemelt, központi jelentőségének megfelelően – nagy
érdeklődéssel találkozott a sajtó részéről is. Az előadásokat a Mária Rádió
elejétől fogva mindvégi élőben közvetítette. Számos újság, rádió munkatársai megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt, vagy kértek interjút a szervezőktől, előadóktól. Tapasztalataink szerint a résztvevők örömmel fogadták
és érdeklődve hallgatták a felkészült szakemberek előadását, amelyek igyekeztek hiteles és átfogó képet adni mind a Biblia központi üzenetéről, mind
pedig ennek az üzenetnek a közvetítéséről a mai világban.
Elismeréssel kell szólnunk a kényelmes elhelyezésről, a kifogástalan
ellátásról a Szent Adalbert Központban. A technikai felszerelés elsőrangú,
és kitűnően működött Tóth János
technikus és munkatársai keze alatt.
Köszönet illeti a szinkrontolmácsokat, akik lehetővé tették, hogy külföldi
vendégeink követhessék a magyar előadásokat, mi magyarok pedig megérthessük az övéket. Nagy segítséget jelentett a Hittudományi Kar két hallgatójának helytállása a vendégek
fogadása, eligazítása terén. Külön elismerést érdemel Pecsuk Ottó főtitkár
szakavatott szervező munkája, fáradhatatlan irányítása, mindenre kiterjedő
figyelme, közreműködése.
Beszámolónk végén hadd idézzük újra Erdő Péter bíboros szavait, amelyeket a megnyitó ünnepségen mondott: „Ez a mi közös ünneplésünknek az
egyik csúcspontja. Méltán, hiszen a Biblia olyan könyv, amely hozzájárul
ahhoz, hogy nép váljon a hívő embereknek a csoportjából… Adja Isten,
hogy ennek a kongresszusnak gazdag kulturális, emberi, de hitbeli gyümölcsei és eredményei legyenek!” Ebben bízva köszönjük a szervezőknek a
szervezést, a Háznak a vendéglátást, az előadóknak az értékes gondolatokat, a résztvevőknek és a sajtónak pedig a megtisztelő érdeklődést és figyelmet.
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„Énekeljetek az Úrnak!”
Ökumenikus hangverseny a Biblia éve alkalmából
Budapest, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem
2008. szeptember 30.
„Nagyon fontos ez a koncert. A
Biblia Évében több helyen, sok városban rendeztek kiállításokat "A Biblia
a művészetekben" címmel. A bibliakiállítások is magukban foglalnak
gyönyörű művészi alkotásokat. Ezen
a koncerten pedig a zenében, a zene
nyelvén szólal meg a Szentírás. Nagyon fontos, hogy a mai emberben
tudatosodjék, hogy milyen fontos része a Szentírás az európai kultúrának. És az, aki nem ismeri a Szentírást,
meg sem értheti a korábbi korok művészeti alkotásait, akár az irodalomban,
akár a képzőművészetben, akár a zenében. Tudjuk, hogy azok a muzsikusok, akik a keleti országokban zenét
tanítanak, milyen nehezen tudják átadni hallgatóiknak ezeknek az alkotásoknak a gondolatvilágát, szellemét,
mennyire hiányzik náluk a Szentírás
ismerete. Tanítás közben mindig kultúrtörténeti előadást is kell tartaniuk a
tanulóknak, hogy közel tudjanak jutni
a zeneművekhez.
Nagyon szerencsés ennek a koncertnek az összeállítása. Három zenei
korszakot ölel fel: a barokk korszakot,
amely az egyházi zene szempontjából
talán a leggazdagabb, ezt Bach képviseli, azután következik a romantika,
Mendelssohnnal, és a 20. század Honeggerrel. Tudjuk, hogy mind Bachnak,
mind Mendelssohnak az életében milyen fontos szerepet játszott a vallásos-
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ság, nem véletlen, hogy mindkettőjüknél, különösen Bachnál nagyon sok
vallásos témájú művel találkozunk. De Mendelssohnak is sok bibliai tárgyú, bár kevésbé játszott műve van, sok zsoltárt megzenésített. Honnegger
életében pedig új korszakot jelentett, amikor megismerkedett Paul Claudellel, és közös műalkotásokat hoztak létre, többek között olyan nagyon
ismert és híres közös művük van, mint a "Jean d'Arc a máglyán". Nagy hatással volt Honeggerre Claudelnek a mély, misztikus vallásossága.”
(Vágvölgyi Éva)
J. S. Bach: Magnificat, BWV 243
Közreműködött: Zádori
Mária, Gémes Katalin –
szoprán, Schöck Atala –
alt, Megyesi Zoltán –
tenor, Cser Péter –
basszus, Dobozy Borbála – csembaló,
Lutheránia Énekkar,
Budapesti Vonósok
Vezényelt: Kamp Salamon **
Mendelssohn-Bartholdy: 42. zsoltár
Közreműködött: Borsos Edith – szoprán,
Debreceni
Kollégiumi
Kántus,
Psalterium
Hungaricum Énekkar, a
Károli Gáspár Református Egyetem Soli Deo
Gloria Énekkara (karigazgatók: Arany János
és Hargita Péter), Zuglói Filharmónia – Szent
István Király Szimfonikus Zenekar
Vezényelt: Berkesi Sándor **

Az ökumenikus hangverseny szünetében kérdezem Gabikát, Semjén
Zsolt feleségét: Hogy tetszik eddig ez a hangverseny? – Személyesen is elfogult vagyok – válaszolja –, muzsikusként különösen. Sokat jelent számomra a zene önmagában is, és még inkább, ha szakrális zenéről van szó.
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Azt gondolom, hogy ezek a zenék nem születhettek volna meg Isten sugallata nélkül. Amikor tanítok, a gyerekeknek egy Mozart-Requiemről nem tudok csak zenészként beszélni. Azt gondolom, hogy Mozart élt olyan életet,
amilyet élt, de a Requiem nem születhetett volna meg, ha Isten személyesen
nem súgja a fülébe. Azt gondolom, hogy az itt hallható Mendelssohn művek bármelyikére igaz ez. A Bach-Magnifikátban egyértelműen tapintható
Isten jelenléte, és az összes Bach-zenében is. A Magnifikátban különösen
is. Karácsonykor mindig megszólal nálunk otthon. Mendelssohn pedig a
romantikával fűszerezve világosan kifejezi, hogy a hit számára is mit jelentett.
A zenekarok, kórusok, szólisták teljesítményéről tudna valamit mondani?– Csak gratulálni tudok nekik. Sok
személyes ismerősöm is van közöttük
még zeneakadémista koromból, akár a
Gémes Kati, akár Frank Salamon, akár
a most felcsendülő Mendelssohn-művek karigazgatója, Arany János – ő
előttem végzett – és Hargita Péter. Ők
mind körülöttem, előttem vagy fölöttem jártak, ezért személyesen is nagy
élmény volt őket látni, hallani. Azt gondolom, hogy fantasztikusan szól
mindez ebben a hangversenyteremben, nagyon felkészült énekkarok és zenekarok, csak gratulálni tudok a teljesítményükhöz és a kiválasztáshoz is!
Honegger: Dávid király
– szimfonikus zsoltár három részben
Közreműködött:
Borsos Edith – szoprán, Schöck Atala – alt,
Megyesi Zoltán – tenor,
Bánffy György – narrátor, Juhász Róza –
endori boszorkány,
Zuglói Filharmónia –
Szent István Király
Szimfonikus Zenekar
és Oratóriumkórus
Vezényelt: Záborszky
Kálmán **
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A Bibliában számtalan helyen történik említés muzsikáról, zenéről,
táncról. Mert az Istennel való kapcsolat emelkedetté teszi az ember lelkét.
Amikor Istennek hálát ad, vele közösségre lép, örömében-bánatában Istenhez szól, nem elég a puszta szó: énekelnie, zenélnie kell. A Szentírás legszebb személyes vallomásai, imái a
zsoltárok, pszaltériumok, amelyeket
„pszalláltak”, zeneszó kíséretében énekeltek az ószövetségi Templomban
éppúgy, mint azóta a keresztény liturgiában. De ez az ének és zene régen is,
ma is kilép a templom falai közül, és
megszólal a hangversenytermekben,
koncerteken. A Biblia máig ihleti a
művészeket, és viszont: a művészek
műveikkel a Biblia értékeit mutatják
fel, közvetítik és hirdetik. Hangjuk eljut oda is, ahová nem hallatszik el a
szószéken mondott prédikáció. Köszönjük a zeneszerzőknek, a zene- és
énekkaroknak, a karmestereknek… Köszönjük, hogy közvetítik az örömhírt, hogy Isten szeret bennünket, és csak akkor lehetünk boldogok, ha mi is
szeretjük egymást.
Köszönjük ezt a szép koncertet, a Biblia Évének egyik igen kiemelkedő
rendezvényét. Köszönjük a művészeknek a csodálatos előadást. Köszönjük
a magasrangú vendégeknek, hogy velünk ünnepeltek: a Köztársasági Elnök
úrnak, Mádl Ferenc elnök úrnak és Dalma asszonynak, Lévai Anikónak,
Harrach Péternek, az Országgyűlés alelnökének, a számos megjelent püspöknek és közéleti személynek.
Amikor a kánai menyegzőn elfogyott a bor, Jézus gondoskodott az ünnephez szükséges borról. Mert ő azt akarja, hogy ünnepeljünk, és segít bennünket, hogy ünnepelhessünk. Van okunk rá, mert ő eljött, és meggyőzött
bennünket arról, hogy Isten a szeretet, és mi is képesek vagyunk a szeretetre. Erről szól a Biblia, ezt ünnepeljük a Biblia Évében, és ezt ünnepeltük
ezen a csodálatos, ökumenikus hangversenyen is.
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Biblia Sacra Hungarica – A könyv, mely életet ád
Bibliakiállítás az Országos Széchenyi Könyvtárban
Az Országos Széchenyi Könyvtárban november 21-én ünnepélyes
keretek között megnyitották a "Biblia Sacra Hungarica" bliakiállítást,
amely a Biblia Évének harmadik jelentős, országos szintű rendezvénye.
A kiállítás ünnepélyes megnyitójára
számos közéleti személyiség és a
magyar tudományos és művészeti
élet sok neves képviselőjének jelenlétében került sor a Széchenyi
Könyvtár dísztermében. (A kiállítás megtervezésében és kialakításában
jobbára a protestáns szempontok érvényesültek.)
A megnyitón elsőként Monok
István, az Országos Széchenyi
Könyvtár főigazgatója köszöntötte a
megjelenteket, és hangsúlyozta a
Biblia és a rendezvény jelentőségét.
Megnyitó beszédében kiemelte:
"Európát nem a pénzügyi világ és
nem a gazdaság hozta létre, és nem
is a politikusok. A legnagyobb probléma az, hogy nagyon sokan, a döntéshozóink azt hiszik, hogy gazdasági és politikai eszközökkel lehet a válságot megoldani. A gazdasági válság
mellett azonban sokkal nagyobb válságban él Európa, ezt úgy hívják, hogy
morális válság, erkölcsi válság, érték-válság.** A Biblia, és a Biblia felmutatása nem más, mint egy stabil érték-világ megmutatása. És a Bibliát meg
lehet mutatni vallási tartalmaiban, teológiai értelmezéseiben és művelődéstörténeti megközelítésben is. Ezért is gondoltuk, hogy a magyar nemzeti
könyvtárnak mint intézménynek is részt kell vennie ennek az értéknek a felmutatásában."**
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A főigazgató megnyitó beszéde
után Erdő Péter bíboros, esztergomi érsek köszöntötte a megjelenteket
és méltatta a kiállítás nagyszerűségét: "Különleges öröm és megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek a
bibliakiállítás megnyitóján a nemzet
könyvtárában. A Biblia Éve eseményeinek sorában a most megnyíló
kiállítás kiemelkedő helyet foglal el,
hiszen nemzetünk, magyar kultúránk
és a Biblia, sőt, tágabb értelemben, a
benne kifejeződő vallási és kulturális örökségünk több, mint ezer éve összetartozik." – A Bíboros ezután rövid áttekintést adott erről az ezer éves kapcsolatról (első magyar nyelvemlékeink,
korai bibliafordítások, nyomtatott bibliák
stb.). Majd így folytatta: "Számtalan irodalmi mű is bizonyítja, hogy kultúránk
eleven párbeszédben volt és maradt a
Biblia világával. Ennek a kultúrának
azonban nem csak az irodalom a hordozója, hanem nagyon nagy mértékben a
képzőművészet és a zene is. /.../ A jelen
kiállítás azonban nem csak könyveket állít elénk, hanem a Biblia és a kultúra, a
Biblia és az élet kapcsolatát is megkapó módon érzékelteti. Elismerés, köszönet és hála érte az Országos Széchenyi Könyvtárnak, és mindazoknak,
akik a kiállítás megalkotásában részt vettek, vagy azt támogatták és lehetővé tették." **
Erdő Péter bíboros köszöntője után Miller Milloy,
a protestáns Egyesült Bibliatársaságok főtitkárának
beszéde következett. A több, mint 150 éve alapított
Egyesült Bibliatársaságok legfőbb célja a Biblia lefordítása lehetőleg minél több nyelvre, és természetesen a Biblia terjesztése. Ezen a téren a Bibliatársaságok teljesítménye egyedülálló és páratlan a világban.
A főtitkár méltatta a magyar bibliafordítók munkáját,
és kiemelte a magyar bibliafordítások és bibliakiadás
jelentőségét.
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Őt követte Bölcskei Gusztáv püspöknek, a Református Zsinat lelkészi
elnökének a köszöntője. "A könyvek szeretetete – mondta a püspök többek
között –, a Könyvek Könyvének a szeretetete az, ami nem csak ezt a kiállítást hozta létre, hanem létrehozta azokat a műveket, azokat az alkotásokat,
amelyeknek ezt a csodálatos tablóját elénk tárja ez a kiállítás. Hiszen az itt
kiállított bibliák különösen is komoly történeti, művelődéstörténeti értéket
képviselnek, mert hordoznak valamit a múltból, amire mindig újra rácsodálkozik a világ, a nyitott szívvel és nyitott szemmel járó jelenkori ember.
/.../ Olvashatunk a Bibliában királyokról, hadvezérekről, költőkről, nagy
emberekről. Ők is részesei történelmünknek, kultúránknak. Ilyen szemmel is
nézhetjük a Bibliát, ez teljesen helyénvaló. De a Biblia sokkal több ennél.
És a Biblia Éve rendezvénysorozat és ez a kiállítás is ezt a sokkal többet
akarja kínálni kortársainknak. Mert hisszük és valljuk, hogy egyedül a
Szentírás, a Szentíráson keresztül a teremtő és mindenható Isten adhatja
meg nekünk az örök életet." **
Végül Gáborjáni Szabó Botond, a kiállítás kurátora ismertette a kiállítás koncepcióját, és felhívta a figyelmet a legfigyelemreméltóbb részletekre: "A kiállítás középpontjában egy szószék áll, a négy evangélistával és
Jézus Krisztussal, a szószéken egy Biblia, a távolban Ady Endre és Babits
Mihály, amint egy Biblia fölé hajolnak..." **
A megnyitó ünnepi hangulatához
nagy mértékben hozzájárultak a felemelő énekek (Liszt, Ave Maria; Kodály: Jövel, Szentlélek; Liszt: Pater
Noster) az Országos Széchenyi
Könyvtár Kórusának előadásában. A
köszöntő beszédek és az énekek elhangzása után a vendégek Monok István, Erdő Péter és Bölcskei Gusztáv
vezetésével megtekintették a kiállítást.
A kiállítás bemutatja a hazai latin és a legszebb magyarságú biblikus
kódexek híres példányait, a Bécsi, a Jordánszky és az Érdy kódexeket,
könyvtáraink válogatott Vulgáta kiadásait. Külön érdekességként kiemelt
helyen szerepelnek a magyar történelem és művelődéstörténet számos nagy
alakjának bibliái (Janus Pannonius, Balassi család, Kazinczy Ferenc, Ady
Endre, Móricz Zsigmond), valamint Babits Mihály, Szerb Antal, Illyés
Gyula, Pilinszky János és mások bibliaszeretetének dokumentumai. A Biblia tartalmi és művelődéstörténeti megközelítést számos eszköz teszi érzék-
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letesebbé a látogatók számára. Az egyik kiállító terem templombelsőt idéz,
egy másik régies tantermet, és látható egy telefonfülke is, amely bibliai
idézetekkel segít át az Élet válaszútjain.
Korszerű számítástechnikai eszközök révén digitalizált formában be nem mutatott bibliafordításokkal ismerkedhetünk meg a kiállításon, és ízelítőt kaphatunk a Szentírás és a
magyar nyelv, a magyar néprajz ill. más művészeti-iparművészeti ágazatok kapcsolatáról.
Neves múzeumpedagógusok színes programokkal várják az érdeklődőket: interaktív tevékenységekre építő játszósarkok, a bábsarokban Noé története elevenedik meg, a kódexmásoló és díszítő műhelyekben
saját "kódexlapokat" készíthetünk, egy játszósarokban biblia témájú memóriajáték a szentek életéről, végül a látogatók képes Bibliájában mindenki
lerajzolhat egy jelenetet a Bibliából.

Fotók: Hajdú Réka PPK HTK hallgató
** Vö. a Szentszék állásfoglalását, ld.: Magyar Kurír
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Magyar Főpásztorok a Biblia Évéről
A Mária Rádió körkérdése
2008. december 31.
A 2008-as esztendő utolsó napján a Mária Rádió szokásos
szerda délelőtti „Olvassuk együtt a Szentírást” c. műsorának
keretében – kibővített időtartamban, de. 9-től fél 12-ig – a
műsorvezető, Vágvölgyi Éva közreműködésével telefoninterjú
hangzott el a magyar főpásztorokkal. A műsorvezető arra kérte a megyéspüspököket, hogy a Mária Rádió hallgatói számára foglalják össze röviden az elmúlt évben megrendezett Biblia Éve legfontosabb eseményeit.
A főpásztorok megnyilatkozásai előtt rövid összefoglalást kért a szerkesztő Tarjányi Béla biblikus professzortól, a Szent Jeromos
Katolikus Bibliatársulat vezetőjétől, akit Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek, a Biblia Éve katolikus rendezvényeinek püspökkari felelőse felkért, hogy ő és a Bibliatársulat munkatársai
programok ajánlásával, szervezésével működjenek közre a
Biblia Évének eredményes lebonyolításában, a MKPK Sajtóirodája pedig
azzal bízta meg, hogy a Bibliatársulat honlapján gyűjtse, ismertesse és tegye elérhetővé a Biblia Évének katolikus programjait, rendezvényeit. „Nagyon nagy örömmel beszélek erről az esztendőről – kezdte Tarjányi professzor az összefoglalóját –, amely, úgy gondolom, hogy a magyar katolikus
egyház történetében kiemelkedő és csodálatos jelentőségű időszak volt, és
az én több évtizedes tanári, bibliaapostoli munkám során is ez volt a legszebb, legcsodálatosabb esztendő. /…/ Az év folyamán megpezsdült az ország… Öröm volt látni azokat a programokat, amelyeket legmagasabb szinten, egyházmegyei szinten, helyi szinten rendeztek, szerveztek… Szerte,
mindenfelé hívták az előadókat, Székely püspök urat számtalan helyre hívták, Kocsis Imre kollégámat, Thorday Attilát, ki tudja, hány előadást tartottak az év folyamán. Jómagam hetven helyszínen szerepeltem az országban
és a határokon túl, hatvanezer kilométert autóztam ebben az évben. Mindenütt boldogan várták és itták azokat a szavakat, amelyeket a Biblia értékéről, szépségéről mondtunk…” **
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E bevezető után került sor az egyes püspök
atyák, megyés főpásztorok megszólítására. Elsőként Katona István egri segédpüspök atyát kérdezte Vágvölgyi Éva szerkesztő. Katona püspök úr
elsősorban a Szent István Rádió nagyszerű és eredményes közreműködését emelte ki beszámolójában,
ismertette a főegyházmegyében lezajlott programokat, az Egerben megrendezett Magyar Sydney jelentőségét, szólt a sok bibliakiállításról, melyek
közül kiemelkedett az Egri Főegyházmegyei
Könyvtár bibliakiállítása. Mindannyiunk számára
elhangzott javaslata: szenteljük napunk egy százalékát (14 perc, 4 másodperc) a Szentírás olvasásának! Kiemelkedő jelentőségű esemény volt az, hogy „sokunk örömére ismét megjelent Varga Lajos jászárokszállási szentember verses Szentírása.
Ezúttal teljes terjedelmében, hasonmás kiadásban, azokkal a színes képekkel, amelyek az 1920-as években tervezett német nyelvű kiadáshoz készültek. A magyar bibliakiadásban külön helye és története van a verses formában átírt Bibliának, népszerű nevén a verses Szentírásnak. /…/ A mű 1932ig több tízezer példányban fogyott el. A verses Szentírás, amely féltett
kincsként nemzedékről-nemzedékre öröklődött, népünk vallásos érzületének
táplálója volt, és jász, matyó és palóc vidék öregjeinél a mai napig is az…”
A püspök atya a beszámoló végén részletesen szólt a gyöngyösi ferences
atyák által szervezett internetes bibliaismereti vetélkedőről, amelybe sok
százan kapcsolódtak be szerte az országból és külföldről is. A sok-sok pozitív visszajelzés azt mutatta, hogy a résztvevők számára ez a játék igazi lelki
élményt és gazdagodást jelentett. Katona püspök atya idézett is ezekből a
levelekből: „A tizenkét hét alatt játszva tanultunk. Ez idő alatt többet lehettem az Úrral, kevesebbet néztem a televíziót, és lelki feltöltődésnek számított nekem az a pár óra hetente, amíg a feladatokat próbáltam megoldani…” – „Nagyon érdekes volt és örömmel töltött el ez a játék. Lám, a mai
technikával is lehet érdekesebbé és örömtelibbé tenni a bibliai keresgélést.
Sokat tanultunk…” – „Nagyon sokat tanultam belőle, többek között azt is,
hogy nem csak tisztelettel és szeretettel, hanem mosolyogva veszem kezembe a Bibliát a jövőben.” – „A vetélkedőn való részvételnek családunk számára nagyon nagy nyereségei voltak. A közös játék öröme… A Biblia olvasását nem lehet megunni. Mindig új és új dolgokat fedezhettünk fel benne…”**
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Beer Miklós váci megyéspüspök mindenekelőtt a Pencen tartott egyházmegyei találkozót említette, ahol a környék katolikus és protestáns lelkészeivel, híveivel egész nap együtt ünnepelték a
Szentírást: „Felejthetetlen volt az a hangulat, az a
derűs, mosolygós közösség, akik valamit megsejtettek ebből a mi csodánkból, titkunkból. /…/ Nagyon
boldog vagyok, hogy újra fénybe került, az érdeklődésünk, a hitünk előterébe került a jó Istennek ez
a nagy ajándéka. Egy másik ilyen felejthetetlen élmény volt még Vácon a mi Apor Vilmos főiskolánkon a három napos biblikus konferencia, ahol a
hallgatókkal, tanárokkal, s azokkal, akik a környékről eljöttek, együtt próbáltuk ízlelgetni, próbáltuk tudatosítani magunkban, hogy mit is kaptunk a
jó Istentől az ő élő, eleven Igéjében, a Szentírásban.” A megyéspüspök
meghatott szavakkal emlékezett a konferencia kapcsán Paál Gergely rendezésében bemutatott „da Capo al Fine, Szenvedéstörténet most” c. passiójátékra, melynek során ép és sérült szereplők adták elő Jézus szenvedéstörténetét: „Ha felidézem ezt a jelenetet a Székesegyházunkban, most is csak
megilletődve tudok erre gondolni, hogy ezek az úgynevezett sérült testvéreink, amikor eltáncolták, eljátszották ezt a drámai jelenetet, az emberben ott
kavargott ez a gondolat, hogy tulajdonképpen ki is a sérült? Azt az átélést,
azt a szeretetet, amivel ők ki akarták fejezni mindezt… Eszembe jutott az,
amikor Dávid király táncolt a frigyszekrény előtt… Valami ilyesmit éreztem
át őket látva, hogy ezek a művészek, színészek, drága testvéreink az egész
szívüket, az egész lelküket beleadták a táncukban, ebbe a művészi előadásukba. Ez ráébresztett bennünket arra, hogy hányféle módon tudjuk mi
megeleveníteni, közel hozni a Szentírás üzenetét…” A főpásztor megemlékezett az egyházmegyében rendezett számos más jelentős eseményről, a
sok-sok bibliakiállításról. Kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy egyházmegyéjében évente harminc-negyven férfi jelentkezik akolitusi, lektori
szolgálatra, s az ő felavatásuk ebben az évben is Szent Mihály nap kapcsán
történt: „Amikor ünnepélyesen átadtam nekik a Szentírást, néztem az arcukat, a tekintetüket, és nem csak én voltam megilletődve, hanem ők is, ezek a
komoly, felnőtt emberek, amikor szeretettel, hittel átvették a Szentírást,
hogy annak hivatott olvasói, felolvasói legyenek a bibliaórákon, a szentmiséken.” **

36

Biblia Éve 2008

Márfi Gyula veszprémi érsek atya elsősorban
a főegyházmegyében rendezett bibliakiállítások és
konferenciák jelentőségét emelte ki. Fontos és emlékezetes események voltak a Bodog Gizella Múzeumban rendezett kiállítás, a keszthelyi Festetichkastély bibliakiállítása, a veszprémi Padányi Bíró
Márton Gimnázium és a Megyei Művelődési Központ kiállítása, amelyek megnyitására az érsek
atyát kérték fel, jóllehet a kiállítások kezdeményezői-szervezői nem egyházi személyek voltak. Igen
jelentős események voltak az év folyamán megrendezett biblikus konferenciák is, mindenekelőtt a
Veszprémi Akadémiai Bizottság Székházában „A könyvek Könyve” címmel lezajlott konferencia, olyan neves előadókkal, mint például Rózsa, Huba, Fodor György, Kuminetz Géza és Tarjányi Zoltán, a PPKE Hittudományi Karának professzorai, valamint Szigeti Jenő adventista professzor és Isó
Zoltán evangélikus lelkész. A konferenciát maga a megyés főpásztor nyitotta meg egy rövid előadással a Biblia olvasásáról. Ugyancsak érdekes és
fontos volt a Veszprém Megyei Múzeum „Bibliai kertek és növények”
címmel rendezett konferenciája, ahol a főpásztor „A Biblia és a természet”
címmel tartott előadást. Különleges alkalom volt a darvastói fogyatékos
embereket foglalkoztató intézet konferenciája: a főpásztort itt „A Biblia és
a fogyatékos ember” téma kifejtésére kérték fel. Márfi érsek végül egy régi
emlék felidézésével fejezte be beszámolóját: Egyszer, régebben, még
Szombathelyen a Biblia és a településfejlesztés témában kérték fel előadásra. Az előkészület során „nagyon érdekes volt számomra látni azt, hogy a
választott nép tagjai a városokat kezdetben még gyanús szemmel nézik,
mint a bálványimádásnak és a gonoszságnak a centrumai, aztán fokozatosan eljutnak addig, hogy a városokat többé már nem a bűn központjainak
tekintik, mint Babilont vagy Ninivét, hanem már úgy is, mint szent Város,
Jeruzsálem, amely olyan gyönyörű, hogy akár a mennyországnak is a szimbóluma, előképe lehet. /…/ Hálás vagyok Istennek azért, hogy ezek a konferenciák létrejöhettek.” **
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Balás Béla kaposvári megyéspüspök elmondta: „Ugyanaz történik nálunk is, mint az ország
többi részében: hatalmas Lélek-járás volt. Ragyogó ötlet ez a Biblia Éve! Megmozgatott mindenkit.
Nekünk, fölszentelt papoknak nem annyira új ez,
hiszen a zsolozsmában, a szentmisében mást sem
csinálunk nap mint nap, mint az Igét olvassuk,
élvezzük. De most a népünk is kapott ebből valamit. A kicsi gyerekeknek a hittanversenyt Csurgón
már így hirdettük /…/ Versengenek, hogy ki tud
mélyebbet, szebbet a Bibliából. A nép kezd hozzászokni, hogy a papok lassan átveszik a központilag
látott mintát, tehát prédikáció címén nem verseket olvasnak vagy politizálnak, hanem homíliát mondanak, az adott, felolvasott igéből indulnak ki. /…/
Egy-egy polgári köri összejövetelnek, amelyen résztveszek, egy harmada a
hatalom szidása, egy harmada a sanyarú közügyekről szól, de egy harmad
Biblia. Ezt annyira igénylik már, hogy reklamálják, ha véletlenül elmarad,
sőt, néha egyedül ez a téma. /…/ Sikerült környékbeli, egyébként nagyon
elfoglalt atyákat fél éven keresztül úgy összefogni, hogy egy egész délelőtt
egy órát beszéltünk a következő vasárnapi evangéliumról, mit mond ez minekünk, és hogy lehet ezt lefordítani a nép nyelvére.” Sok élményt és nagy
örömet jelentett a püspök úr számára az, hogy ebben az évben is sok helyre
meghívták az országban előadásokat tartani, és
ezeken az alkalmakon mindig a Szentírás állt a
középpontban: a Kodály iskolában Budapesten, az
ifjúság mátraverebélyi zarándoklatán, az egri Magyar Sydney-n, a nagymarosi ifjúsági találkozón.
„Nagyon sok élményem volt ebben az évben. Diákkorom óta naponta olvasom a Bibliát, de ez
most igazán megszíneződött” – fejezte be beszámolóját Beton püspök atya. **
Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi megyéspüspök szerint náluk „a fő cél az volt, hogy a
figyelmet ráirányítsuk a Szentírásra. Azzal például, hogy a Biblia Éve elején a templomokban, plébániákon megáldottuk a
bibliákat, és Isten áldását kértük azokra, akik otthonaikba vitték ill.
kézbevették a Bibliát ebben az esztendőben.” A megyéspüspök kiemelte
annak jelentőségét, hogy különböző helyeken rendezett előadásokon, de a
papi rekollekciókon, lelkigyakorlatokon is mindig a Szentírás állt a közép-
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pontban. Természetesen itt is voltak tudományos konferenciák, bibliakiállítások. Az egyházi iskolák sok érdekes programot szerveztek, nagyon szép
eredményt ért el például a bibliaismereti verseny az egyházmegyében. A
megye területén egymás mellett élnek a katolikus és protestáns hívek, ezért
sok közös program is volt, így például a Biblia-év megnyitása is közösen
történt a januári ökumenikus imahét keretében. Erre a közös rendezvényre
meghívták az egyetemek és közintézmények képviselőit is, és mindegyiküket megajándékozták egy Szentírással, azzal a szimbolikus jelentéssel, hogy
a Biblia szellemében végezzék a szolgálatukat. „Azt tartottam a legfontosabbnak, az volt a szándékunk, hogy a Biblia üzenete minél mélyebben eljusson az emberekhez, illetve a Bibliára figyelve, a Bibliáról bővebb ismereteket szerezve megtalálják az utat a Biblia gondolatához.” – hangsúlyozta összefoglalójában a megyéspüspök. Ezért szervezték meg például azt,
hogy a Debreceni Városi Televízió műsorába beiktassanak egy hetente
visszatérő programot „Az én Bibliám” címmel, ahol hétről-hétre megszólalt
egy-egy neves személyiség, egyetemi tanár, és elmondta azt, hogy számára
mit jelent a Biblia, és milyen értéket talált benne. Nagyon kedvelt műsor
volt ez, kb. negyven közéleti, közismert ember szólalt meg így, és minden
részt háromszor-négyszer meg is ismételtek. **
Kiss-Rigó László, a szeged-csanádi egyházmegye főpásztora elmondta: „Az egész Biblia
Évének az a lényege, hogy a hívek figyelmét jobban ráirányítsuk a Bibliára, és hogy az számukra
élő üzenetként mindig hozzáférhető forrás legyen.
És a Bibliából való szellemi táplálkozást gyakorolják is a családok és közösségek. Azok esetében
pedig, akik nem tartják magukat hívőnek, kulturális szinten közkinccsé váljon a Biblia.” Az egyházmegyében a Biblia Évének legjelentősebb rendezvénye a huszadik alkalommal megrendezett
Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia volt. A
konferenciával egy időben nyílt meg a szegedi
Móra Ferenc Múzeumban egy biblikus témájú kiállítás, amelyen még külföldről érkezett értékes műkincsek is láthatók. Egy további, fontos és igen
érdekes rendezvény volt az a kerekasztal-beszélgetés, amelyet protestáns
részről kezdeményeztek, és amelyen katolikus, evangélikus, református,
görögkatolikus és ortodox teológusok beszélgettek, éppen a Biblia Évének
jelentőségéről, eredményeiről. **
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Mayer Mihály pécsi főpásztor: „Örülök
annak, hogy a pécsi egyházmegye is sorra kerül,
és beszámolhat arról az örömről, amely a Biblia
Évével kapcsolatban eltölt engem, eltölt minket.
/…/ Sokszor azt szokták mondani, hogy a kereszténység a könyv vallása, de ezt azért pontosítanunk kell, mert először megvolt az Egyház hite, és
az Egyház hitéből íródtak a szent könyvek. Igyekeztünk is aláhúzni azt, hogy az év folyamán a
Szentírás ne úgy szerepeljen, mint sola Scripura,
hanem mint a tradícióba, a hagyományba beágyazott szöveg…” Voltak egyházmegyei hittanversenyek, az egyházmegyének szinte minden plébániáján tartottak Biblia-magyarázatokat, meghirdettek egy kézműves-pályázatot
Biblia-témában. Ez a várakozáson felül jól sikerült, több mint száz alkotás
érkezett a pályázatra. A Szent Mór Iskolaközpont rajzpályázatot hirdetett
bibliai témában. Ugyanitt 24 órás Biblia-felolvasást is szerveztek, sőt egy
szépolvasási versenyt is, „hogy azok, akik hallgatják a felolvasást, megértsék, hogy a Biblia üzenetet hordoz. Hiszen ha szépen olvassuk fel, jól értelmezve, akkor a felolvasásból az üzenet máris árad befelé is, a felolvasó
felé, és kifelé is.” A Hittudományi Főiskolán „Biblia a zenében” címmel
előadássorozatot tartottak. Megrendezték a Biblia Hetét változatos programokkal. Ez alatt a Fő téren, a Szentháromság szobor tövében egy héten át
naponta meghatározott ideig biblia-felolvasás volt. „Az emberek, akik arra
mentek, sétáltak, megálltak egy pillanatra, és hallották, hogy az egyetemnek
a rektora, ismert színészek, a rádió főbemondója, a Zsolnay gyár igazgatónője, Klimo Könyvtár igazgatónője olvasnak föl részleteket a Bibliából.
Felolvassák, és magyarázzák is a Bibliának azt a részét. Egyik alkalommal
például a Kellermayer professzor úr. A felolvasásban részt vettek evangélikusok és reformátusok is. Ezek a felolvasók jelezték, hogy a Biblia üzenete
nem csak gyerekeknek szól, nem csak az egyszerű embereknek, hiszen diplomás emberek olvassák, magyarázzák, és elmondják az embereknek, hogy
élő könyv a Biblia, nem muzeális tárgy. Élő könyv, amely hozzám szól, és a
mi életünket alakítja. /…/ Könyv, amely most, a jelenben isteni üzenetet
hordoz, és jelzi azt, hogy Isten szeret minket. Ez a lényege a Bibliának:
hogy ezt a szeretetet megértsük, ezt akarjuk beépíteni az életünkbe. Ez a
szeretet tud nekünk olyan alapot adni, hogy a nehézségek, megpróbáltatások között is azt érezzük, hogy sziklára építettünk.” **
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Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát mindenekelőtt annak a jelentőségét emelte ki, hogy a
Békés-Dalos Újszövetséget a Biblia Évében újra
kiadták, és ez a sokak által közkedvelt szentírásfordítás folyamatosan kapható. Majd így folytatta:
„Arra törekedtünk az apátság egyházközségeiben,
hogy az atyák mindenütt méltó módon olvastassák
fel a Szentírást az igeliturgiákban, és az igehirdetés gyakran szóljon a Szentírásról.” Több helyen
látható volt az a vándorkiállítás, amelyet a győri
egyházmegyében állítottak össze, és a főapátság
egyházközségeinek a rendelkezésére bocsátottak.
„Ezenkívül itt Pannonhalmán a turistáknak és a
zarándokoknak a Szentírással való találkozásnak egy sajátos lehetőségét
biztosítottuk: Aki akarta, Máté evangéliumának egy mondatát saját kezűleg
beírhatta egy nagy könyvbe. A szándékunk az volt, hogy ez által az illető
közelebbről megismerkedjék Máté evangéliumával, annak egy mondatával,
a turista, a zarándok fizikai közelségbe kerüljön ezzel a mondattal, azaz
tollal papírra leírja azt. Amikor az egész evangélium leírása befejeződik,
akkor az elkészült kézzel írt evangéliumot a pannonhalmi bazilikában kiállítjuk, hogy minden későbbi zarándok láthassa. Több ilyen apróbb-nagyobb
Bibliával kapcsolatos kezdeményezést igyekeztünk szorgalmazni, szervezni,
például vetélkedőket az iskolánkban. Azt gondolom, hogy gazdag volt a
programunk. Igyekeztünk az országos eseményekbe is bekapcsolódni. És
nem szeretnénk ezt abbahagyni.” **
Veres András szombathelyi megyéspüspök:
„Ez az esztendő nagyon gazdag volt sok vonatkozásban is. A Biblia-év kapcsán egyrészt igyekeztünk a hívek körében a Szentírást jobban a tanulás
tárgyává tenni, hiszen nem kétséges, hogy a felnőttek is bőséggel rászorulnak arra, hogy jobban
megismerjék a Szentírást. /…/ Másrészt pedig azt
kértem a papságtól, hogy ebben az esztendőben
törekedjünk a Szentírás szép felolvasására. Azt
javasoltam, hogy mintegy állítsuk vissza az ősegyház lektori szolgálatát, hogy legyenek olyan felnőttek, fiatalok, akik egyrészt szépen tudnak olvasni, hogy a közösség méltó módon hallhassa
Isten Igéjét, másrészt pedig olyanok, akik a Bibliával többet foglalkoznak,
és így a Szentírást a közösség számára is érthetőbbé tudják tenni.” Voltak
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programok gyermekek számára, a papságnak a megyéspüspök tartott Bibliával kapcsolatos továbbképzést. „Sokan jelezték, hogy ebben az esztendőben sokkal közelebb kerültek a Szentíráshoz, hogy olvassák, és egyre inkább a saját könyvüknek érzik, és ezután az egyéni lelki életükben is nagyobb szerepet fog betölteni.” Nagy érdeklődés övezte azt a bibliakiállítást, amelyet az egyházmegye múzeuma az egyházmegyei könyvtár állományából rendezett, ahol számos ősnyomtatvány is található. A kiállítást
nagyon sokan látogatták, meghívták például Szombathely összes iskoláját.
Ehhez a bibliakiállításhoz kapcsolódott egy egyedülálló gyűjteménynek, a
„Biblia bélyegeken” címmel rendezett bélyegkiállításnak a bemutatása, és
ahol látni lehetett, hogy milyen gyönyörű bélyegek léteznek, amelyek a
Szentírással kapcsolatosak. Végül a „Zarándokút Szent Pál útján” c. rendezett görögországi zarándoklat jelentőségéről, szépségéről szólt a megyéspüspök: „Zarándoklat célja az volt, hogy közelebb kerüljön hozzánk Szent
Pál személye, a szentpáli könyvek. /../ A legfőbb élményt mindnyájunk számára az adta, hogy Szent Pál lelkületéből többet megértettünk, többet tettünk magunkévá, hiszen korunkban ugyanaz a helyzet, mint Szent Pál korában: Olyan világban élünk, ahol a krisztusi élet, krisztusi tanítás nem mindenki számára ismert, elfogadott. Ugyanolyan lelki-szellemi küzdelmeket
kell megvívnunk, mint Pál apostolnak.” **
Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Magyarország prímása országos és nemzetközi távlatokra is tekintő beszámolójában a következőket mondta: „Az esztergom-budapesti főegyházmegye területén rengeteg kezdeményezés volt.
Kiemelkedik közülük a júniusban tartott esztergomi kongresszus, ahol különböző országokból érkező előadók beszéltek a Bibliáról. A kongresszus
ökumenikus jellegű volt, tehát más felekezetek is
szót kaptak. Nagyon értékes volt az esztergomi
bibliakiállítás, amely esztergomi gyűjteményekből
mutatta be a legszebb példányokat, kezdve a régi,
kéziratos liturgikus bibliaszövegeken, folytatva a
magyar nyelvű kéziratos kódexben fennmaradt bibliafordítással, a
Jordánszky kódex-szel, azután a sok ősnyomtatvánnyal, régi kiadvánnyal.
/…/ Ennek a kiállításnak a nagy nemzetközi sikere egy kicsit elővételezte az
ősszel Budapesten az Országos Széchenyi Könyvtárban megnyílt bibliakiállítást, ahol a Biblia az egész magyar kultúrában betöltött szerepének a
gazdagságával mutatkozott be. Ennek keretében bemutatásra kerültek azok
a bibliai vonatkozások is, amelyek magyar irodalmi életünk és nemzetünk
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nagyjainak az írásaiban vannak. A budapesti kiállítás ugyanakkor interaktív is volt. /…/ Ezenkívül még igen sok más is történt, hittanversenyek, oktatási jellegű programok is megvalósultak, kiadások láttak napvilágot. Az idei
évnek a nagy eseménye, hogy elkészült az Ószövetség cigány (lovári) nyelvű
fordítása is, ezzel teljes lett a lovári Biblia.
A bibliai év gazdagságából nemzetközi rendezvényeket is meg kell említeni. A világegyház nem Biblia Éve néven hirdette meg az esztendőt, viszont a Rómában tartott püspöki szinódus ezt a címet viselte: „Isten Igéje
az egyház életében és küldetésében.” Óhatatlan, hogy ilyen témaválasztás
esetén ne kerüljön szó, mégpedig főhelyen, magáról a Bibliáról. Tudatosítottuk azt, hogy az Isten Igéje a legteljesebb értelemben maga Krisztus. Ő
testté lett és közöttünk lakott, azonban Istennek az emberiséghez intézett
SZAVÁT őrzi sajátos formában a teljes Szentírás. Ezért a Szentírásnak az
értelmezéséről, a történeti-kritikai módszerről és más tudományos módszerek alkalmazásáról és korlátairól is tárgyaltunk, azután az egyház hagyományának és hitének a szerepéről, a biblia olvasásáról nagyon sokat hallottunk és tárgyaltunk a szinódus során. Azt hiszem, hogy a szinódus nyomán
várható apostoli buzdítás lesz az, amely összefoglalja ezzel kapcsolatban a
mai katolikus tanítást. Természetesen a Szent Pál évének rendezvényei is
kapcsolódnak a Szentíráshoz, hiszen Szent Pál a Biblia egyik szerzője. Éppen ezért azok a kiállítások és zarándoklatok, amelyek ezzel kapcsolatban
kerültek megrendezésre, szintén erősen magukon viselték a szentírási jelleget. A Biblia Évében különleges ösztönzéseket is kaptunk. Családonként is
járt házról házra a Biblia. Ez Budapestről indult, helyi kezdeményezés volt.
Azt hiszem, hogy akik megszokták, hogy a lakásban, a családban ott van a
Biblia, mellette a kereszt, a Szűzanya és a pápa képe, akik megszokták,
hogy rendszeresen olvasnak belőle, nem fogják abbahagyni az év vége után
sem.”
Végül egy személyes élmény: „A személyes élményem egy éjszakai
programhoz fűződik. A szinódus alatt megkértek minket, hogy olvassunk fel
a Santa Croce di Gerusalemme bazilikában egy részletet a Bibliából. Ott
néhány nap alatt folyamatosan felolvasták az egész Szentírást. A templom
mindig tele volt hívekkel, akik imádságos lélekkel hallgatták ezeket a felolvasásokat. Amikor este a bibliaolvasás után nagy fáradtan hazaértem, láttam, hogy már elmúlt a vacsoraidő. Gondoltam: ennyit igazán megért, hogy
Isten Szavát olvashattam. De akkor megszólított a Szent Márk háznak az
igazgatója, és megkérdezte, hogy vacsorázott-e az eminenca? Mondtam,
hogy nem. Erre ő hívott, hogy meg van terítve, és este tizenegykor kaptam
vacsorát. Ez olyan személyes élményem, hogy ha az ember egy kis áldozatot
is vállal az Isten Igéjéért, akkor százszoros kedvességgel hálálják meg.
Ilyen lélekkel vegyük kézbe a Bibliát.” **
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A Biblia Évének ünnepélyes bezárása
2009. január 18., Szent István Bazilika, Budapest
A Biblia Éve 2008 ünnepélyes
bezárására január 18-án este 7 órakor került sor a budapesti Szent István Bazilikában, az idei ökumenikus
imahetet megnyitó istentisztelet keretében. A katolikus, evangélikus és
református egyházak legmagasabb
szintű vezetői mellett jelen voltak a
baptista, metodista, anglikán és ortodox egyházak képviselői is. Az
istentiszteletet a Katolikus Rádió
élőben közvetítette. – Az alábbiakban
közöljük Bölcskei Gusztáv református püspök és Erdő Péter bíboros, Esztergom-Budapesti érsek igehirdetésének teljes szövegét, valamint D. Szebik Imre ny. evangélikus püspök beszédét, amelyben összefoglalta a Biblia Évének eredményeit és jelentőségét,
és bezárta ezt az ünnepi esztendőt.

Bölcskei Gusztáv református püspök igehirdetése:
Ünneplő Gyülekezet, Keresztény Testvéreim! Istennek szent
Igéjét olvasom a már felolvasott
bibliai szakaszból, Ezekiel próféta
könyvének 37. fejezete, 15. és azt
követő verseit: Így szólt hozzám
az Úr igéje: Te emberfia, fogj egy
fadarabot, és írd rá, ez Júdáé, és a
hozzá tartozó Izrael népéé. Aztán
fogj egy másik fadarabot, és arra
ezt írd: Ez Józsefé, azaz Efráimé,
és az egész hozzátartozó Izrael házáé. Illeszd őket egymáshoz, egy fává,
hogy eggyé legyenek a kezedben. Hallottuk istentiszteletünk bevezetésében, hogy a mostani imahét bibliai alapgondolata és alapigéje koreai keresztény testvéreinktől származik. Azoktól, akik fájdalmasan, és mégis
szenvedélyes tudatossággal élik át évtizedek óta, hogy mit jelent számukra
az egymástól való elszakítottság. Tiszteletre méltó az a szent, makacs, buz-
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gó igyekezet, amellyel hiszik és remélik, hogy az emberek okozta
szétszakítottság leküzdhető, és az, ami eredetileg együvé tartozik, az újra
eggyé lesz. De nekem, bevallom, amikor ezt a mostani ima-heti alapigét
elolvastam, akkor először nem Korea jutott eszembe, hanem eszembe jutott
egy igehirdetés, amit én hallottam 2004. december 5-én a debreceni Nagytemplomban. Papp Géza erdélyi püspök-testvérünk volt az Ige hirdetője.
Ezt az igét olvasta fel, és ennek az igének mellbevágó aktualitása volt azon
a napon, és azt gondolom, mellbevágó aktualitása van most is. Mert nekünk
is odahozta az Örökkévaló azon a napon ezt a szent lehetőséget és kötelességet, hogy ha nem is tudjuk teljesen összeilleszteni, de legalább egy kicsit
közelítsük, egy kicsit próbáljuk gyógyítani azt, ami szétszakadt.
Ezt a csodálatos Szentírás-beli szimbólumot hozza most elénk Isten Igéje, és valóban: a szimbólumnak az
eredeti, igazi, szó szerinti értelme ez,
amit itt a próféta által üzen Isten.
Hiszen a régiek világában szinbolonnak, szimbólumnak azt nevezték,
amikor valaki megbízta az egyik
segédjét – talán egy kereskedőt:
Menj el egy távoli városba. Ott találkoznod kell valakivel, és onnan fogod megtudni, hogy ki az, akiben
megbízhatsz, akivel szóba állhatsz,
hogy én odaadom neked egy kettétört pálcának vagy egy kettétört rúdnak a
felét, és aki a másikat mellé tudja tenni, és össze tudja vele illeszteni, abban
megbízhatsz. Ez az összeillesztés, ez a mozdulat az, amely előttünk van
Ezékiel próféta üzenetében: hogy ami eredetileg összetartozott, az legyen
újra eggyé. Mi más lehetne az ökumenikus imahét megindító és végigkísérő
gondolata, mint ez, hogy jövünk Isten elé, megmutatjuk a kezünket, és azt
mondjuk: Uram, ezek a kezek nem voltak alkalmasak arra, hogy összeillesszük azt, amit te kértél. Mert a mi kezünkben sokszor még az is széthullik, eltörik, darabjaira hull, ami valamikor egész volt. De ebben a próféciában benne van valami csodálatos, reménytadó üzenet is. Az, hogy nem csak
a mi kezünkről van szó. Azt mondja az Úr a prófétának, hogy ha majd
megkérdezik tőled, mi akar ez lenni, miért csinálod ezt, akkor mondd el: Ez
az én akaratom, ez az én ígéretem, hogy Júda és Izrael, a kettészakadt választott nép eggyé lesz az én kezemben. Ez az ő ígérete. Erre lehet most is,
nekünk is hagyatkoznunk.
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Nemrég hallottam egy nagyon
kedves történetet, amelyik arról szól,
hogy az édesanya elküldi a kisfiát a
boltba, a kisfiú nagyon illedelmesen
odamegy, mindent bevásárol, és a
boltos bácsi nagyon megdicséri, és
azt mondja neki: Nézd, jutalmul itt
van ez a nagy zacskó, vegyél belőle
egy cukrot. A kisfiú kivesz egy szem
cukrot, szépen megköszöni. Ekkor a
boltos bácsi meggondolja magát, és
azt mondja: Tudod mit, kisfiam! Vegyél annyit, amennyi a kezedbe fér! A kisfiú elbizonytalanodik, nem csinál
semmit, aztán összeszedi a bátorságát – amikor megkérdezi a boltos: Miért
nem veszel? Vegyél hát a kezedbe annyit, amennyi fér! – és azt mondja
neki a kisfiú: Vegyél te, neked nagyobb a kezed! – Neked nagyobb a kezed!
Ezt tudjuk mondani, amikor magunkra tekintünk, felekezeteinkre, a szétszakítottságra, a megosztottságra, ami itt van, bennünk, rajtunk, országunkban, határon belül, határon kívül. Az Ő keze nagyobb. Erre a kézre lehet
rábízni magunkat, és kérni, várni: Urunk, add nekünk azt a csodát, azt a
kegyelmet, hogy amikor látja a világ a mi kezünket, jusson eszébe a tied,
akinek van hatalma meggyógyítani, összekötözni, eggyé tenni. Ő a mi reménységünk, ő a mi igazságunk, ő a mi bátorságunk, hogy az ő kezében
eggyé lehetünk, és lehetünk az ő egységet, életes egységet formáló akaratának az eszközei. Adja meg minden kegyelem Istene, hogy tőle legyen erre a
mi alkalmasságunk. Ámen. **
Erdő Péter bíboros érsek szentbeszéde:
Krisztusban kedves Testvéreim!
Szent János evangéliumának egyik
legmegrendítőbb részét hallottuk.
Jézus, szenvedése előtt, főpapi imájában tanítványaiért könyörög. Két dolgot kér számukra. Az első: Tartsd
meg őket a te nevedben. A Szentírás
kifejezésmódjában a név egyet jelent
a nevet viselő személlyel. Az "őrizd
meg őket a te nevedben" kérés vonatkozik a tanításban való kitartásra, hiszen a főpapi ima elején Jézus hang-
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súlyozza: "A tanítást, amit kaptam tőled, tovább adtam nekik." Tehát Jézus
maga sem tekinti a tanítást pusztán a sajátjának, hanem úgy szemléli, mint
amit az Atyától kapott. Tanítványainak a feladata szintén nem abban áll,
hogy a saját bölcsességüket hirdessék, hanem magának Krisztusnak az isteni üzenetét és igazságát kell elfogadniuk és továbbadniuk az emberek számára. Krisztus tanítványa tehát, vagyis minden keresztény ember, küldött,
megbízott, akitől nem kívánnak mást, csak azt, hogy hűséges legyen. Krisztus tanítása nem emberi elméletek és vélekedések tarkasága, hanem a történelemben elhangzó konkrét tanúságtétel, Jézus egész földi életének és szóbeli tanításának summája. Megismerésében a közösség emlékezete, az első
nemzedék tanúságtétele, és ennek nyomán az Újszövetség szent könyvei a
legfőbb forrásaink.
De a Bibliát nem pusztán emberi,
irodalmi alkotásként olvassuk. Tavaly ősszel Rómában a püspöki szinódus témája ez volt: Isten igéje az
egyház életében és küldetésében. Bátorító erővel fogalmazódott meg az a
meggyőződés, hogy a Szentírást
ugyanabban a Lélekben olvassuk,
mint amelyikben íródott. Krisztus
megadta Szentlelkét az egyháznak:
ebben a Lélekben olvassuk a Szentírást is. De megmaradni az Atya nevében nem csak kitartást jelent a tanításban, hanem azt is, hogy megtartjuk
a közösséget Krisztussal és az Atyával. Ahogyan maga szent János apostol
írja első levelében: A mi közösségünk közösség az Atyával, és a Fiúval,
Jézus Krisztussal. Márpedig ennek a közösségnek a következménye, hogy a
tanítványoknak is egységben kell
lenniük egymással. Ez az egység a
három isteni személy bensőséges
egységét tükrözi. Éppen ezért a második ajándék, amit Krisztus a főpapi imában tanítványai számára kér,
az, hogy "egyek legyenek, mint mi".
Annak az egységnek, ami az Atya és
a Fiú között fönnáll, meg kell nyilvánulnia a hívők életében is. Csakhogy a teremtett világban a sokaság,
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a megoszlás, az emberek között pedig a szétesés, a békétlenség és a küzdelem is jellemző. A Krisztusban hívők egysége és harmóniája csak Isten különleges kegyelme által érhető el. Ezért tanúságtétel a világ előtt is, ha a
keresztények között láthatóvá válik az egység. Az egyház egységének forrása tehát a Szentháromság belső egysége és szeretete. A II. Vatikáni Zsinat
azt tanítja, hogy Jézusnak ez a kérése az emberi értelem számára bejárhatatlan távlatokat nyit, hiszen azt sugallja, hogy hasonlóság áll fenn az isteni
személyek egysége és Isten fiainak az igazságban és a szeretetben való egysége között. Ez a hasonlóság nyilvánvalóvá teszi, hogy az ember, aki az
egyetlen olyan teremtmény a földön, amelyet Isten önmagáért akart, csakis
önmaga őszinte odaajándékozása által találhatja meg teljesen önmagát.
Ezzel elérkeztünk keresztény tanúságtételünk egyik legfőbb tartalmi eleméhez, az
önzetlen szeretet tanúbizonyságához. Világunkban sokszor a rövid távú emberi önzés
okozza, hogy a gazdaság és a környezet alakulásának folyamata kicsúszik az ember
kezéből. Pedig a felelős szeretet találékony
tud lenni, és megoldást hozhat sok olyan
helyzetben, amelyet reménytelennek érzünk.
Egy régi hasonlat szemlélteti ezt a legjobban, ami talán még a Kínában vagy éppen a
Koreában dolgozó keresztény misszionáriusoktól való. Mi a különbség a pokol és a
mennyország között? – kérdezi a misszionárius. A pokol olyan hely, ahol egy nagy tál
főtt rizs ízletes hússal, mártással ott áll egy terem közepén. Két ember próbál enni belőle, de mindkettő helyhez van kötve, a kezükhöz pedig két méter hosszú evőpálcikákat erősítettek. Akárhogy izzadnak, kínlódnak, képtelenek a falatot a szájukhoz vinni. És mi a mennyország? Ugyanez, csakhogy itt a két ember a hosszú pálcikákkal egymást eteti. Ugyanezt a találékony szeretetet kívánom minden keresztény testvéremnek az ökumenikus
imahét alkalmából. Amen. **
A szentbeszéd után a szertartás elején az oltár elé helyezett két fadarabot kereszt formában összekötötték a keresztények egységre törekvésének
jelképeként (vö. Ez 37,15-19.22.24).
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D. Szebik Imre evangélikus püspök Biblia Évét záró beszéde:
Keresztény Gyülekezet! Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ezen az istentiszteleten Isten iránti hálával köszönjük meg a
2008-ban megtartott Biblia Évét.
Ő indított bennünket arra, hogy a
magyar kereszténység a Bibliát, hitünk és erkölcsünk zsinórmértékét
még ismertebbé tegye, és a szó legnemesebb értelmében reklámot adjon annak, hogy minél többen megismerjék, akik korábban zárva tartották a Bibliájukat, vagy nem tartották érdemesnek arra, hogy föllapozzák.
Most ebben a néhány percben arról szeretnék számot adni – a Bibliatársulat-szövetség elnökeként is –, hogy mit tapasztaltunk ebben az esztendőben.
Mindenekelőtt úgy éltük meg, hogy nagyon sokak szívében sikerült
felébreszteni a vágyat a Biblia légköre, ismerete, mondanivalója és értelmezése iránt. Most nem csak arra gondolok, hogy egy jól sikerült, magas
színvonalú biblikus szimpóziumot tartottunk Esztergomban az érseki
palotában, először protestánsok és katolikusok együtt a Biblia jegyében,
nem is csupán arra, hogy a Művészetek Palotájában egy olyan eseményen
vehettünk részt, amely bibliai ihletettségű zeneművek meghallgatásával
Istenhez emelt bennünket, és még nem is csupán a Széchenyi Könyvtárban látható kiállításnak a nagyszerűségét említem, jóllehet ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországon keresztyének és Biblia iránt érdeklődők szélesítsék ismereteiket a Biblia magyarországi hatása, hatástörténete
tekintetében is, de különösen megrendítő volt, ahogy a börtönökben bibliai
vetélkedőket tartottak, ahogy egyházi és nem egyházi iskolákban bibliai
versenyeket rendeztek diákok között, annak érdekében, hogy minél többen
elolvassák az evangéliumot, hogy minél többen megismerjék a zsoltárok
könyvét, és mindazt, ami a Szentírásban hozzánk szólott. Természetesen e
helyen is köszönetet mondunk a Bartók Rádió kezdeményezéséért, hogy
minden héten megszólaltatott egy egyházzenei művet, amely bibliai
ihletettségű volt, hiszen a teológia mellett a musica sacra emel bennünket
Istenhez, vagy azon keresztül szól hozzánk maga az élő Isten.
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A másik gondolat, amit szeretnék hangsúlyossá tenni, hogy a Biblia esztendejében az egyházak hívei, lelkészei és papjai egymáshoz sokkal
közelebb kerültek, mint korábban
voltak. Hiszen mindannyian tudjuk,
hogy a Biblia összekapcsol bennünket, Isten kijelentett Igéje szól
hozzánk, mégis, a gyakorlati élmény, ahogyan alkalmasint kézről
kézre jár, mások egy egész napra
jöttek össze, hogy hallgassák a
Szentírásból való tanúskodást. Egybe fogott bennünket, egybe fonta a kezünket, és tett egységessé a Krisztusról való tanúskodásban, egymáshoz közelebb hozott bennünket. Nem mintha távol lettünk volna, de mégis, lehetőség kínálkozott arra, hogy túl az
ökumenikus imahét áldott alkalmain, a Biblia körül is egyek legyünk, és
újra hallgassuk Jézus szavát, újra együtt imádkozhassunk.
Szép alkalmakat teremtettek ehhez a különböző önkormányzatok vezetői – s ez talán a harmadik gondolat, amelyet érdemes megemlítenünk –,
jelesül: nem csak templomokban, hanem alkalmasint egy-egy város színházában, máskor a sportstadionban és különböző közösségi épületekben,
az önkormányzatoknak a hivatalaiban is bibliakiállítást rendeztek, annak
érdekében, hogy azok, akik talán más meggyőződést vallanak, mint mi, keresztyének, de
átlépték azokat a kulturális helyeket, ahol
egy-egy Biblia-kiállítás megnyitóján vehettek
részt. Ezek lehetőségeket kínáltak arra, hogy
akár biblikus professzorok, egyházi vezetők,
lelkészek, szóljanak arról, hogy mit jelent
számukra a Biblia. Mind-mind alkalom volt
arra, hogy egy-egy településnek a lakosait is egy koszorúba fonja, s talán
különböző meggyőződésű emberek újra egymásra találhattak. Íme, a Biblia,
ahogyan építi a társadalom kisebb-nagyobb közösségeit. Kulturális hatása,
vagy számunkra az Isten Igéjének áldott üzenete – egyformán hangsúlyossá
válik a 21. század társadalmában. Verbum Dei manet in aeternum – vallották eleink: Isten Igéje megmarad örökké. A mi nemzedékünknek az a feladata, hogy ezt az Igét továbbadjuk gyermekeinknek és unokáinknak, hogy
a Szentírás ismerete életté formálódjék bennük, közöttük, és számukra is
kincset: Krisztus ismeretét és követését jelentse. Ezen a helyen is köszöne-
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tet mondunk mindazoknak, akik lelkesen, odaadással, szakismerettel segítették a Biblia Évének áldott, eredményes megrendezését, különböző alkalmaknak a megszervezését, és vállalták önzetlenül az ott végzett szolgálatot. Istené legyen a dicsőség: őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. Éljünk
hát vele ezután is. Ámen. **

Két felmérés a Biblia évéről
Forense, 2009. február
A Forense 2009 februári közvélemény-kutatásában 1000 főt kérdezett meg a Biblia éve eseménysorozatról.

A megkérdezettek többsége (56 százalék) hallott arról, hogy egy kezdeményezés alapján 2008 a
Biblia éve volt Magyarországon. A becslési hibát
is figyelembe véve ez a felnőtt lakosságon belül
körülbelül 4,2-4,7 millió embert jelent.
Nem csak olyan csoportok hallottak az átlagosnál nagyobb arányban az eseménysorozatról akikre
a vallásosság is nagyobb arányban jellemző – a
nők 59 százaléka, a 60 évnél idősebbek 63 százaléka hallott a Biblia évéről – hanem a diplomások (69 százaléka) és a magas egy főre jutó jövedelemmel rendelkező háztartásokban élők (69 százalék) körében is átlag feletti volt az ismertsége. Ugyanakkor a szintén magasabb vallásosságot mutató falun élők körében átlag alatti (50 százalék) volt
a tájékozottság az eseménysorozattal kapcsolatosan, ami a témával kapcsolatos információáramlás egyenetlenségére utal. Ezt a megállapítást támasztja alá az is, hogy míg a dél- és közép-dunántúli régióban átlag alatti volt a
tájékozottság (46-47 százalék), addig a Dél-Alföldön a megkérdezettek 64
százalék-a hallott arról, hogy az elmúlt esztendő a Biblia éve volt.
A vizsgálatból kiderül, hogy a kérdezettek 17 százalékát kitevő, magukat az egyház tanítása szerint vallásosnak tartók nagy része (közel 80 százalékuk) hallott a rendezvénysorozatról, de a nem vallásosak körében is 43
százalékos volt a tájékozottság. A felekezethez tartozás ugyanakkor nem
mutat összefüggést az ismertséggel, a programban résztvevő három nagy
felekezethez tartozók egyformán 55-56 százalékban szereztek tudomást
róla. Ugyanez a helyzet, ha csak az egyház tanítása szerint vallásosakat
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hasonlítjuk össze: a katolikusok és a reformátusok esetében 79 százalék
illetve 78 százalék volt az ismertsége a programsorozatnak. (Az evangélikusok esetében túl alacsony volt a mintaesetszám a becsléshez). Tehát úgy
tűnik, a történelmi keresztény egyházak összefogása olyan értelemben mindenképp sikeresnek bizonyult, hogy kiegyensúlyozott volt a tájékoztatás
felekezeti szinten.
Arra a kérdésre, hogy honnan hallottak a Biblia évéről, a kérdezettek átlagosan mintegy két forrást említettek. A válaszadók – tehát akik hallottak
az eseménysorozatról – 43 százaléka említette a televíziót, mint forrást, 31
százalék a templomot, vallási közösséget, 30 százalék pedig valamely újságot. Emellett viszonylag sokan említették a rokonokat, barátokat, ismerősöket (21 százalék), valamint a rádiót is (20 százalék). A nagyobb településen
élők gyakrabban említették a rádiót és az újságokat, falun pedig jellemzőbb
volt a vallási közösségben tájékozódás. A televíziót a legidősebbek említették a leggyakrabban, míg a legfiatalabbak körében az internet volt az egyik
leggyakoribb információs forrás. Érdekes különbség mutatkozik a két legnagyobb felekezet hívei között: míg a katolikusok jóval nagyobb arányban
szereztek tudomást a Biblia évéről egyházközségükben, vallási közösségükben (36 százalék), mint a reformátusok (21 százalék), addig utóbbiakra
inkább jellemző az internet (15 százalék), mint a katolikusokra (8 százalék). Ez arra utal közvetve – amit a felmérés adatai is alátámasztanak –,
hogy a reformátusok körében nagyobb arányt képviselnek a fiatalok a Biblia éve eseménysorozatot ismerők közt, mint a katolikusok esetében.
Az egyház tanítása szerint vallásosak 71 százaléka említette információforrásként a templomot, vallási közösséget, de az ő esetükben sem elhanyagolható információs csatorna a televízió (29 százalék), vagy az újságok (17
százalék).
A rendezvénysorozat legalább egy eseményén 15 százalék vett részt
azok közül, akik halottak arról, hogy az elmúlt esztendő a Biblia éve volt. A
teljes felnőtt népességre vetítve ez mintegy 8 százalékot jelent, ami 510770 ezer közötti résztvevői létszámra enged következtetni.
Két olyan programtípus volt, amelyet az összes mintába került 3-3 százaléka említett, ezek az előadások és a felolvasások. Emellett 2 százalék
említette, hogy kiállításon vett részt. Akik ellátogattak a Biblia éve valamely eseményére, azok is csak ritkán említettek egynél több programtípust.
Az egyház tanítása szerint vallásosak 23 százaléka vett részt saját bevallása szerint legalább egy eseményen, míg a maguk módján vallásosak esetében 6 százalékos volt a részvételi arány. A két legnagyobb felekezet közt
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ezen a téren sem tapasztalni szignifikáns eltérést, a katolikusok 6, a reformátusok 7 százaléka vett részt legalább egy eseményen.
Forrás:a Forense Kft. honlapja.
Magyar Kurír, 2009. április 4.

TÁRKI, 2009. február
A Magyar Bibliatársulat megbízásából országos felmérés készült a
Biblia éve 2008 rendezvénysorozat
hatásának és a Biblia olvasottságának a felmérése céljából. Februárban
a Társadalomkutatási Intézet Zrt.
(Tárki) által készített reprezentatív
kutatás során négy kérdést tettek fel
a felnőtt magyar lakosságnak:
1. Hallott Ön arról, hogy 2008 a
Biblia Éve volt Magyarországon?
2. Résztvett Ön valamilyen programon, amely a Biblia évéhez kapcsolódott? (Azok körében, akik hallottak a Bibliaévéről.)
3. Milyen gyakran szokott Bibliát
olvasni?
4. Van-e az Ön háztartásában
Biblia?
Az első kérdésre, amely tulajdonképpen a Biblia éve programsorozat ismertségét, elterjedését és közvetve a szervezés hatékonyságát vizsgálta, a válaszadók 44 %-a igennel,
56 %-a nemmel felelt (1. ábra).
Mindezt a felnőtt magyar lakosságra
vetítve elmondhatjuk tehát, hogy közel hárommillió-hatszázezer ember hallott a Biblia évéről (mintegy
nyolcmillió felnőtt lakossal számolva). Ez az eredmény azt mutatja, hogy a
Biblia éve gondolat sikeres évet tudhat maga mögött, hiszen 5 %-kal ismertebb volt, mint a 2003. évi németországi előde, annak ellenére, hogy a né-
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metországi egyházak lényegesen nagyobb anyagi erőt tudtak a kommunikációra fordítani, mint magyarországi kollégáik.
Az átlagosnál (44 %) a nők (47 %)
jobban értesültek voltak a Biblia évéről,
mint a férfiak (41 %), és hasonlóképpen
a 60 év felettiek aránya (59 %) is megelőzte a fiatalokét (33 %) vagy a középkorúakét (42%). A felsőfokú végzettségűek is nagyobb arányban (60 %) hallottak a Biblia évéről, mint az alacsonyabb
végzettséggel rendelkezők (az alapfokú
végzettségűek 41 %-a, míg a középfokúak 43 %-a hallott a Biblia évéről) (2.
ábra). Nem meglepő módon a hetente
templomba járók 91 %-a hallott arról, hogy 2008 a Biblia éve volt Magyarországon.
Akik hallottak a Biblia évéről,
azoknak a 17 %-a részt is vett valamely programon, ami az összes mintába
került személy 7 %-a, vagyis a felnőtt
magyar lakosságra vetítve mintegy
570.000 embert jelent (3. ábra). A felmérés szerint a résztvevők között többen
voltak a nők (19 %), mint a férfiak (14
%), és az átlagosnál magasabb arányban
voltak az idősebb, 60 év feletti korosztály
képviselői (20 %), valamint a fiatalabb
középkorúak (31–45 évesek: 19 %), mint a fiatalok (11 %).
Az is megfigyelhető, hogy a Biblia
évének a programjai jobban megszólították azokat, akik bár magukat vallásosnak
tartják, de istentiszteletekre, misékre
nem, vagy csak nagyon ritkán járnak (4.
ábra). A harmadik kérdés csak közvetve
vonatkozott a Biblia évére, inkább a bibliaolvasás általános elterjedtségéről szeretettünk volna többet tudni. A válaszadók 53 %-a soha nem olvas Bibliát,
míg 27 %-uk ritkán, 10 %-uk évente
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néhány alkalommal, és 10 % körüli a havi vagy még gyakoribb rendszerességgel Bibliát olvasók aránya (5. ábra).
Érdekes adat, hogy a felnőtt magyar lakosság 2 %-a, tehát mintegy
160.000 ember napi rendszerességgel
olvassa a Bibliát. A nők jelentősen
magasabb arányban olvasnak Bibliát
(55 %), mint a férfiak (38 %). Az életkor növekedésével párhuzamosan nő a
bibliaolvasók aránya: a fiatalok, 18 és
39 év közöttiek 39 %-a, a középkorúak
45 %-a (a 31–45 évesek és a 46–59
évesek 45-45 %-a), míg a 60 év felettiek korosztályának 58 %-a szokta valamilyen rendszerességgel a Bibliát olvasni (6. ábra).
Az iskolai végzettség is hatással
van a bibliaolvasásra: az alapfokú
végzettségűek 43 %-a, a középfokúak
47 %-a, míg a felsőfokú végzettségűeknek több, mint a kétharmada (67
%) olvassa a Bibliát. Az utolsó kérdésre adott válaszokból az derült ki,
hogy a magyar háztartások többségében van Biblia (59 %), mégpedig
a háztartások anyagi helyzetétől teljesen függetlenül (7. ábra). Ez egyrészt
önmagában örvendetesen magas
szám, ha az egyházellenes diktatúra
évtizedeinek törekvéseihez mérjük, ugyanakkor a Bibliával nem rendelkező
háztartások és nyilván egyének) aránya jól mutatja azt is, hogy továbbra is
fontos feladat a bibliaolvasás szorgalmazása. További fontos tanulsága az
utolsó kérdésre adott válaszoknak, hogy a Biblia megvásárlása egyelőre
nem pénzkérdés a magyar emberek számára, legalábbis a jelenlegi bibliaárakon nem.
Forrás: www.bibliaeve.hu

