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      Ajánlás 

 
 
Lehetetlen, hogy valaki megismerkedjék a Szentírással anél-

kül, hogy előzőleg meg ne kapja Jézus Krisztus belénk öntött 
hitét, mint az egész Szentírás világító lámpását, ajtaját és alap-
ját... 

A Szentírás tanítása, vagyis gyümölcse nem akármi, hanem 
az örök boldogság teljessége. Mert ez olyan Írás, amely az örök 
élet igéit tartalmazza, amelyet nem csak azért írtak, hogy el-
higgyük, hanem azért is, hogy általa elnyerjük az örök életet, s 
abban majd látni és szeretni fogunk, és összes vágyaink betel-
jesednek. Majd ha mindez beteljesül, akkor fogjuk igazán  
megismerni Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, 
és akkor betelünk majd Isten egész teljességével (Ef 3,19). Eb-
be a teljességbe akar bevezetni minket a Szentírás az előbb 
idézett apostoli szó igazsága szerint. Ezzel a céllal, ezzel a 
szándékkal kell kutatni, tanítani és hallgatni a Szentírást. 

                             Szent Bonaventura, Breviloquium 
(l. Az imaórák liturgiája III., évközi V.h. hétfő) 
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CSENDES PERCEK 
 

Nagypéntek 
 
Most először gondolok a mélyére 

annak, hogy mi is történt Veled csütör-
tök éjjeltől péntek estig. Olyan szépek 
a festmények, hogy nem is gyanakod-
tam (vagy nem akartam?), hogy nem 
úgy volt a valóságban. Sokszor olvas-
tam arról, hogyan kínozták meg a dikta-
túrákban a fogvatartottakat, hogyan 
alázták meg őket, hogyan kegyetlen-
kedtek velük, de nem jutott eszembe, 
hogy Veled is ugyanezt művelték. Nem 
volt szép, tiszta a tested, makulátlan 
fehér a ruhád. A vér és mocsok, a meg-
alázás, hogy megfosztottak emberi 
méltóságodtól, még rosszabbnak tűnik, 
mint maga a véres halál. És mégis, a kíntól véres mocsokban is Te 
voltál. 

Most már értem az apostolok szégyenét, elfordulását. Nem csak a 
halálod volt a baj, hanem a megalázásod. Nem akartak így látni. Mert 
szerettek. Azért nem is haragudtál rájuk. Nem akarták látni a szégye-
ned. Ha makulátlan hősként halsz meg, tán Júdás sem lesz öngyilkos. 
De látnia a teljes földbe taposásodat, a megalázódásodat úgy, hogy 
tudni közben, hogy bármit megtehetnél (hiszen részese volt a csodá-
idnak), ez maga az őrület. Ezt nem lehet kibírni. Olyan kiszolgáltatott 
voltál, mint egy csecsemő. Nem, ezt nem gondolta. Mert mindnyájan 
tiszteltek téged. Ezt senki sem sejtette, hogy ez lehetséges, hogy ezt 
megtehetik Veled. Hogy olyan leszel, mint egy állat, vérben és mo-
csokban fetrengő. Elveszíteni isteni mivoltot, elveszíteni emberi mi-
voltot. Egy darab hús, véres hús. Persze a képeken szép fehér ruhában 
vagy, kis töviskoszorúval, vércseppekkel a fejeden. Ó, hol van ettől a 
valóság! 
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Persze, hogy az apostolok olyanok 

voltak, mint a megvert kutya. Látni, 
hogy a király nem király, a hős nem 
hős. A sátán, a sötétség meg röhög: 
„Íme a ti királyotok!” Persze, hogy a 
zsidók nem akartak tudni egy ilyen 
megvert, megalázott, senki királyról. 
„Csak császárunk van!” Inkább jöjjön 
a rabló, ez csak vesszen el, ez a nyo-
morult, ez a szerencsétlen. A jobb 
érzésűek biztosan azt gondolták, hogy 
ha tényleg az, akinek mondja magát, 
akkor Isten meg fogja menteni. Nem 
engedi elveszejteni. Kivártak, ahogyan a sunyi középszerűség szo-
kott. Előbb Péter harcolni akart, de Te nem engedted. Nem erről van 
szó. Karddal nem lehet legyőzni a gonoszságot. A gonoszságot csak 
szeretettel lehet legyőzni. A legvégsőkig elmenő szeretettel. 

És mégis, volt ott valami, mindennek ellenére, amitől a pogány 
százados azt mondta:„Ez valóban Isten Fia volt!” Elég sok kivégzést 
nézett, csinált már végig. Ismerte a halálraítélt felébredő életösztönét, 
hogy vergődik, menekülne, ha tudna, a fájdalom sikolyát, az utolsó 
nyállal fröcskölő szitkokat. De ez a Názáreti, ez hallgat:„És száját 
nem nyitotta szóra”. Nem vergődik, nem sikolt. Mint a bárány, némán 
és szelíden hagyja, hogy megtegyenek mindent, amit csak akarnak. 
És a katonák akarnak. Ők mindig akarnak, mert unatkoznak és mert a 
mesterségük a kegyetlenség. A fájdalomtól összerándult izmok gör-
cse csak, ami látszik. Nincs fröcsögő nyál, nincs szitok. Jajszó sincs. 
Csak néz. Ó, az a pillantás a dagadt szemhéjak közül! Olyan szelíd, 
mint egy ártatlan gyermeké. És nincs benne se félelem, se harag, se 
gyűlölet. A százados beletekintett ezekbe a szelíd szemekbe. Aztán 
zavartan odébbment. És vérben és mocsokban és megalázva mégis 
meglátott téged. Azt, aki vagy. Lassan értette meg. A katonák nem túl 
fürge gondolkodású emberek, nehézkesek. De volt idő, nem kellett 
sietni vele. Órákon át függtetek a kereszten. A százados tapasztalt 
katona volt. Ismerte a fájdalmat is, neki is volt már sérülése. És azt 
mondta: Ez így embernek lehetetlen! 
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Szóval mégis megmaradtál an-
nak, aki vagy. A test minden esen-
dősége ellenére is. És a százados 
látta, ki vagy. A tanítványok nem 
látták. Pedig Te szeretted volna, 
hogy Veled legyenek, hogy ne légy 
egyedül. „Maradjatok itt és vir-
rasszatok velem!” A kertben vir-
rasztás helyett aludtak, most meg 
ki tudja hol sompolyognak, mint a 
megvert kutya. A főpap udvarába 
még odamerészkedtek, de már az 
is sok volt nekik. Kötélen vezettek, 
mint egy barmot, meg rugdaltak, 
lökdöstek, ütöttek. Péter azt mond-
ta rémülten: „Nem ismerem ezt az 
embert!” És tényleg nem akarta azt 

a megalázott, kiszolgáltatott embert ismerni. Ezt a Jézust ő valóban 
nem ismerte. Ő csak azt ismerte, akinek a tanításában hatalom  és erő 
van, aki le tudta csendesíteni a viharos hullámokat, aki olyan sok 
beteget meggyógyított. Aki azt mondta, hogy ő a Messiás, az élő 
Isten Fia. Ezt a kötélen vezetett szerencsétlent, ezt nem ismerte. És 
Te néztél rá, szelíd, szomorú szemekkel. Nem szóltál, semmi jelét 
nem adtad, hogy haragszol, hogy felháborodsz. 

És Péter sírva elszaladt. Szégyellt Téged, Jézus, és szégyellte a sa-
ját gyávaságát. Teljes zsákutca volt. Nem lehetett mást tenni, mint 
elbújni és sírni. Ó, azok a szelíd szemek! Mint egy ártatlan gyermeké. 
És Péter sírt, sírt, mert ugyan nem értett semmit, nem tudta mi törté-
nik, de azt tudta, hogy Jézus, a Mester nagyon szerette őket, és hogy 
ő is szereti Jézust. Most is. Élete végéig égetni fogják a saját szavai: 
„Nem ismerem ezt az embert!” Az ember akit szeret, azt meg is ta-
gadja, ha arra kerül a sor. Mert az ember ilyen. Ilyen az ember szere-
tete. Aztán sír. De Te ezt tudtad. Tudtad, mi lakik az emberben és 
nem haragudtál rájuk. Nem is tettél nekik szemrehányást a feltámadás 
után. Mert szeretted őket és tudtad, milyen esendőek.   

                  Vágvölgyi Éva   
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Norbert W. Höslinger 75 éves 
  
»Prof. Dr. Dr.h.c. Norbert W. Hös-

linger CanReg, aki 30 éven át vezette 
az ausztriai Klosterneuburgban műkö-
dő Osztrák Katolikus Bibiliaközpontot, 
2005. december 25-én ünnepelte 75. 
születésnapját. Szíve ennyi éves korá-
ban is a Bibliáért dobog. Ez az elköte-
lezettsége határozta meg életútjának 
jelentős részét. A Klosterneuburgi 
Ágostonos Kanonokrendi Kolostorban 
örökébe lépett rendtárásnak, Parsch 
Pius-nak, aki alapítója volt a "Koster-
neuburgi Bibliaapostolság"-nak. Ami-
kor Dr. Franz König bíboros 1966-
ban létrehozta az Osztrák Katolikus 
Bibliaközpontot, Dr. Höslingerre bízta 
annak vezetését. Ő pedig Klosterneuburgból kelet felé emelte tekinte-
tét, a vasfüggöny mögött a kommunista uralom alatt szenvedő keresz-
tényekre, és támogatást nyújtott nekik a Szentírás terjesztésében és 
hirdetésében. Kitartóan fáradozott azon, hogy létrejöjjön és működ-
jön a Középeurópai Bibliatársulatok Munkaközössége, amelyből az-
óta megszületett a Katolikus Bibliaszövetség Középeurópai Régiója. 

Annak érdekében, hogy a Bibliát szeretők számára új távlatokat 
nyisson, megalapította a "Biblikus Utazási Irodát", amely ma "Bibli-
ai Utak" néven működik. Fiatalos lelkülettel viseltetik ma is – Parsch 
Pius nyomdokain járva – a liturgia iránt. 1957 óta ő a "Biblia és 
Liturgia" folyóirat főszerkesztője. Példaképének és lélekben atyjának 
emlékét őrzi ma is az általa vezetett Parsch Pius Intézet. 

A zsidó-keresztény párbeszédet és az ökumenikus együttműködést 
elengedhetetlenül szükségesnek tekinti a katolikus bibliaapostolság 
művelése során. A jeruzsálemi Szent Család Osztrák Vendégház ku-
ratóriumának tagja, következetesen támogatja ezt az intézményt is. A 
Vendégházban 1992-ben létrejött a "Jeruzsálemi Biblikus-Lelkipász-
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tori Központ", ennek Dr. Höslinger, mint az Osztrák Katolikus Bib-
liaközpont vezetője biztosította szervezett kereteit. 

A Szentírás és a liturgia a legfőbb meghatározói Dr. Höslinger 
életének, a szentírástudósnak és lelkipásztornak. Azt kívánjuk neki, 
hogy továbbra is a Szentírásból és a liturgiából táplálkozzék élete, 
szolgálata, Isten kegyelmével bőségesen megáldva!« 

Dr. Wolfgang Schwarz (Bibel und Kirche, 1/2006, 59.o.)  
Nehéz lenne minden részletében ismertetni mindazokat a jótéte-

ményeket, amelyeket a magyar biblikusok, a Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat, az erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulat (és hozzánk 
hasonlóan más, volt kommunista országok biblikusai és bibliatársula-
tai is) Norbert W. Höslingernek köszönhetnek.. Említsünk meg itt 
ezek közül néhányat: 

Biblikus szakkönyvek biblikusoknak és teológiai könyvtáraknak – 
Szentföldi utak, biblikus konferenciákon való részvétel támogatása bibli-
kus professzorok számára – Bibliakiadások támogatása (SzIT: 1973, 
KNB: 1997, Cigány Biblia: 1999) – Központi irodánk (Bibliaközpont) meg-
vásárlásához nyújtott támogatás – Biblaapostolképző kurzusaink támoga-
tása – Az erdélyi Bibliaközpont megvásárlásához nyújtott támogatás – 
Magyar nyelvű bibliák kiviteléhez nyújtott támogatás (Erdély, Vajdaság, 
Felvidék, Kárpátalja)...  

Csak néhányat említettünk meg mindabból, amit Dr. Höslinger az 
elmúlt évtizedekben tett a magyar bibliaapostolság ügyéért – ugyan-
ezt tette a volt szocialista országokban is a Szentírás-központú lelki-
pásztorkodás meghonosításáért és felvirágoztatásáért. Az anyagi és 
erkölcsi támogatás mellett azonban talán mégis inkább őszinte, meg-
értő, baráti szeretetetéért tartozunk neki hálával mindannyian, akiket 
barátságába fogadott. 

 
Hogy mit jelentett és mennyit tett a nehéz körülmények között élők 

körében a biblikusok barátja és támogatója, a Biblia ügyének elköte-
lezett apostola, Dr. Norbert W. Höslinger, azt csak a Jó Isten tudja 
számon tartani – és reményeink szerint áldásával viszonozni. Hisz-
szük, hogy a Gondviselés küldte őt számunkra a nehéz időkben. Isten 
éltesse, áldja és jutalmazza meg őt végtelen szeretetével és jóságával. 

Tarjányi Béla           
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Schmatovich János 

A zsoltárok lelkisége 
1. A panaszzsoltárok  imádkozása 

 
A zsoltárok költészetében az élet egésze kap megfogalmazást, a 

társadalmi és politikai összetettségében, az ellentmondásosságában és 
drámájával. A zsoltárokban így az életnek egyfajta  költőien megfor-
mált  vezérkönyvét láthatjuk, ezek segítségével az élet alakíthatóvá és 
elfogadhatóvá lesz. Előre megadott szövegek, melyeket egyénileg el 
lehet és el is kell sajátítani. Úgy kell  azokat recitálni, hogy az, amit 
szóban kifejeznek, az imádkozóban is végbemenjen. A költői felépí-
tésükben legtöbbször olyan formát öltenek, hogy egyfajta imautat, 
illetve imafolyamatot alkotnak, aminek révén az imádkozót megvál-
toztatni akarják. Ez mindenekelőtt a panaszzsoltárokban és dicsőítő 
himnuszokban válik foghatóvá, amint erről most és majd az elkövet-
kezőkben  szólni szeretnénk. Itt az imádkozó személy a zsoltár el-
mondása  után más lesz, mint amilyen a zsoltár kezdetén volt. Min-
den zsoltár végső soron az imádkozó embert „beimádkoztatja” a abba 
bizalomba, hogy átélje az élő és éltető Istentől való védettségét – még 
a felpanaszolt  Isten-távolság  fájdalmában és az Istentől való elha-
gyatottság sötétjében is. 

A Zsoltárkönyvben talált szellemi útmutatások közül elsőként átte-
kintjük  a szenvedés lelki feldolgozásának útját. Az életnek azt a terü-
letét vesszük szemügyre, ahol az Isten előtti panaszkodás és az 
Istenbe vetett bizalom zajlik. 

Ha pillantást vetünk a Zsoltárkönyvben összegyűjtött egyes zsoltá-
rokra, kettős meglátás adódik. Először: Azok a zsoltárok, amelyekben 
(panasz és könyörgés formájában) az életre mondott nem-tetszés és 
tiltakozás fogalmazódik meg, összességükben jóval számosabbak 
mint azok a zsoltárok, amelyekben (hálaadás és dicsőítő beszéd for-
májában) az életigenlés és az öröm jut szóhoz. Másodszor: Ha a Zsol-
tárkönyvet elejétől végéig a panasz és a dicsőítés oldaláról végignéz-
zük, világosan felismerhető: Van egy drámai  útvonal a panasztól a 
dicsőítésig. Az első három zsoltárkönyvben (Zsolt 1-2: prológus; 
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Zsolt 3-41: első könyv; Zsolt 42-72: második könyv; Zsolt 73-89: 
harmadik könyv) erősen túlsúlyban van a panasz-emelés, mely a 3. 
panaszzsoltárral kezdődik és tetőpontra hág a két megrázó panasz-
zsoltárban, a Zsolt 88-ban (tiltakozást hallunk az élet kellős közepén 
s az alvilágban eluralkodó sötétség ellen)  és a Zsolt 89-ben (vád 
hangzik el az Isten ellen, aki nem teljesíti be ígéreteit).  A két utolsó 
zsoltárkönyvben (Zsolt 90-106: negyedik könyv;  Zsolt 107-145: 
ötödik könyv) megnövekszik az Istent dicsőítő himnuszok és a hála-
énekek száma. És maga a Zsoltár-könyv a végén  az  öt himnikus 
zsoltár, a 146-tól 150-ig terjedő Isten-dicsérő zsoltárok nagyszabású 
fináléjával zárul. A Zsoltárkönyv így a panaszkodástól a dicsőítésig 
tartó imádságos útat képviseli: keresi az élet-tagadás közepette az élet 
igenlését, – a ragaszkodást az alapvető helyzethez, hogy az élet Isten 
nélkül nem élhető meg és hogy az Isten attól, aki őt keresi, nem 
zárkozhat el tartósan. Ez az imaút példaszerűen ismerhető fel a pa-
naszzsoltárok felépítésében. A legegyszerűbb formában a panaszzsol-
tár három célirányos lépést tesz meg. Kezdődik a panasz-emeléssel, 
melyben a baj, illetve a szenvedés kap megfogalmazást, - folytatódik 
a könyörgéssel,  a kérés előterjesztésével, mely a szenvedés végét és 
a nyomoruság megszüntetését akarja kikönyörögni  - és tetőpontra jut 
a bizalom megvallásában és az Isten-dicsőítés ígéretében. Lássuk ezt 
13. zsoltár kapcsán: 

1. lépés: Panasz emelés 
2. „Meddig feledkezel meg rólam, Uram Jahve, mindörökre? 
     Meddig rejted el arcodat előlem? 
3.  Meddig emészti még lelkem a fájdalom 
     és szívemet a mindennapi gond? 
     Meddig uralkodik még rajtam az ellenség?    
2. lépés: Könyörgés előterjesztése   

4. Tekints rám, Uram Jahve, én Istenem és hallgass meg!  
    Adj világosságot szememnek, nehogy halálba szenderüljek, 
5. s ellenségem azzal dicsekedjék . „Legyőztem!” 
    Ne örüljön ellenfelem azon, hogy elestem, 
3. lépés: Bizakodás kifejezése 

 6. hiszen irgalmasságodban (jóságodban)  bizakodtam, 
      Uram Jahve.        
    Segítséged legyen öröme szívemnek, 
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      Hogy énekeljek az Úrnak, aki jót tett velem.” 
A panaszzsoltárok „panaszkodó” részében leírt szükségállapotok 

az elemi/alapvető szenvedésélmények különbözö kifejeződései. Ilye-
nek: a szegénység és jogfosztottság, a hatalmaskodó és kíméletlen 
ellenféllel szembeni tehetetlenség és kiszolgálatottság, a szóbeli meg-
félemlítés és rágalom, a társadalmi kirekesztés és peremrecsúszás, 
súlyos testi és lelki betegség, bűnbeesés és hasonlók. Legtöbbször a 
bajok leírásai úgy helyezkednek egymásra, hogy az egy-egy zsoltár 
több élethelyzet számára is nyitott marad (a szükségállapotok rend-
szerint önmagukban is összetettek). Maguk a leírások gyakran olyan 
formát öltenek, hogy egyfelől emlékezetbe idézzenek konkrét szen-
vedés-tapasztalatokat,  és  hogy másfelől felerősítsék az „élmény 
távlati ábrázolását” bizonyos képek és metaforák segítségével (pl. a 
baj megjelenítése  háborús  vagy vadász-képekben,  vadállatok táma-
dásának képében).  

A régi keleti világot jellemzi a „konstellatív” , a dolgok „együtt-
állásában szemlélt” személy-fogalom, mely az egyént mindig a társa-
dalmi és vallási konstellációkban, együttállásokban, adott körülmé-
nyek közegében nézi. Ennek megfelelően a zsoltárok is a bajt leg-
többször a  szereplő alakok együttállásában konkretizálják, amely az 
imádkozót kapcsolatba helyezi az Istenével és az általa ellenségesnek 
érzett környezetével. Így a szenvedést okozó baj felpanaszolása során 
az előterjesztett szenvedésnek hármas dimenzióját lehet megkülön-
böztetni. A panaszos előadás a bajt mint zavaró, illetve ártó, romboló 
tényezőt három viszonylatban nézi, amelyekben az emberi élet zajlik, 
nevezetesen az Istenhez füződő kapcsolatban, a viszonyulásban más 
emberekhez és az embernek kapcsolatában önmagához mint eleven, 
érző lényhez. – A nyomorúságnak az önmagunk életébe való betörése 
alkotja a szenvedés antropológiai (az ember oldaláról nézett) dimen-
zióját. A szenvedés antropológiai mélységét a szenvedő ember úgy 
éli meg, mint „szívében” érzett fájdalmat és bánatot (a „szív” az em-
beri élet értelmi és akarati központja) és mint „lelkének” (héber: 
nefes = éltető lélek, az  életakarat,  életerő) elerőtlenedését, meg-
gyengülését, sőt feldúlását. - A szociális (embertársi) viszonylatban a 
szenvedés dimenziója abban jut kifejezésre, hogy a bajt szenvedő 
ember az ellenségtől körülvéve és elnyomva látja magát, átéli elha-
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gyatottságát, megaláztatását és meg-nem-értettségét, olyannyira, hogy 
úgy érzi, miként részben a tulzó képek is kihangsulyozzák, hogy 
egyenesen háborút viselnek ellene és őt a halálba akarják kergetni. - 
A zsoltárok a legmasszívabban panaszolják fel, hogy a szenvedő ala-
nyok a szenvedésüket olyan szituációnak érzik, mely távol van az 
Istentől, helyzetükben úgy érzik, hogy Isten elhagyta őket, haragszik 
rájuk és eltaszítottta őket magától (ez a teológiai dimenzió, az emberi 
bajnak az Isten viszonylatában való szemlélése). 

Természetesen: a zsoltárokat imádkozó emberek nem elkülönülten,  
magukba roskadva, vagy a végzetnek kiszolgáltatva számolnak be a 
szenvedésről, hanem bajukat panaszként és vádként Istenük elé tár-
ják, mert élethelyzetüket egyrészt úgy élik meg, mint ami ellentétes 
az életfelfogásukkal  és másrészt nem akarják elveszíteni a reményt, 
hogy Isten véget vethet szenvedésüknek és véget is fog vetni. Ez kü-
lönbözteti meg a bibliai panaszkodást az irányt vesztett, céltalan jaj-
gatástól, amely csak önmaga körül forog  - , és az önsajnálattól, mely 
nem keres semmiféle kiutat a szenvedésből. Alapjában véve a bibliai 
panaszemelés mint segélykiáltás Istennek közvetlen megszólításával 
áttör az Istenhez. Már egyedül Isten nevének segítségül hívása Isten 
jelenlétébe állítja a hívőt. Megjegyezzük:  A panaszkodó lélek mind-
járt az elején hozza a (világ és ember felé forduló) Jahve istennevet   
vagy pedig úgy közeledik az Istenhez, mint akiben a megmentőt, a 
segítő társat látja: pl. „Istenem, te vagy az én Szabadítóm”, „én Iste-
nem”.-  A panaszos fohász  a „meddig még?”  és „mi végett/miért?” 
sürgető kérdésével pedig feltöri a szenvedés zárt körét és arra alapoz, 
hogy Isten ebből a szituációból ki fogja vezetni.  

Ezért következik a panaszkodásra második lépésként a könyörgő  
kérés előterjesztése a nyomorúság megszünetéséért, mely legtöbbször 
a szenvedés hármas dimenziójában jelentkezik. A kérések főhangsú-
lya általában nem abban van, hogy Isten járjon el az imádkozó ember 
ellenségeivel szemben, hanem azon a benső bizonyosságon, hogy 
éppen a szenvedésben veszi körül őt az Isten közelsége és megtartja 
őt, - és az ezeket a kéréseket előterjesztésre ösztönző reménykedésen, 
hogy Isten megváltoztatja a szituációt, sőt fel fogja azt számolni.  

Amikor a zsoltárt imádkozó ember ehhez a ponthoz érkezik és eze-
ket a szavakat sajátjává teszi, akkor a panaszzsoltár elvezeti őt a har-
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harmadik lépéshez, amely számunkra egyszerre bámulatra méltó és 
zavaró is. A panaszzsoltárok, melyek Isten vádaskodásával kezdőd-
nek: „Miért hagytál el engem? Meddig feledkezel meg rólam? Össze-
törtél engem!”, minden átmenet nélkül egyenesen hitvallással vég-
ződnek: „Bizalmamat Beléd vetettem. Meghallgatál engem. Megmen-
tettél” , továbbá a magasztalás megígérésével: „Egész életben dicsőí-
teni foglak Téged!”. Az egzegézis ezt a meglepő feszültséget, mely az 
elején levő drámai panasztól a végén levő emfatikus, nagy indulattal 
előadott  bizalom-nyilatkozatokig húzódik, korábban „érzelmi hangu-
lat-váltás” kategóriájával magyarázta – vagy  feltételezte a panasz-
kérés előterjesztése és a szentélyben tett dicséret-ígérete között a  
kultikus proféta által elmondott ún. üdvorákulumot, azaz szerencsés 
fordulatot meghirdető isteni mondást. Ez kevésbé valószínű, de egye-
nesen ki kell zárni a most már a Zsoltárkönyvben található szövegek 
vonatkozásában –  és  tekintettel a panaszzsoltárok mai imádságos 
elmondására. Amikor eljutunk az imában az Istentől való elhagyatott-
ság panaszától  a megmentő Isten-közelség bizalomteljes reményke-
déséig, akkor inkább  az tűnik ki, hogy miről is van szó a bibliai pa-
naszzsoltárokban: itt egy megmentő, felszabadító  imamozgás indul 
el, melyet a zsoltár ki akar váltani és el akar érni. A panaszzsoltár az 
Isten-közelség átélésének akar teret biztosítani. Az egyes panaszzsol-
tár rövid, tömör  nyelvi rögzítését adja annak a folyamatnak, mely a 
szenvedők  számára gyakran nagyon hosszú ideig eltarthat. Ezért kell 
a zsoltárokat mindig újra és újra imádkozni, hogy a megmentő Isten-
bizalomnak ehhez a harmadik lépéséhez eljussunk. És nem ritkán 
megtörténik, hogy a már elnyert Isten-bizalom talaja hirtelen meg-
inog alattunk – és az imádságos Isten-keresés folyamatát újra előlről 
kell elkezdeni, mert életünk éppen, miként a Zsoltárkönyv mutatja, a 
panaszemelés és dicsőítés között zajlik, és az élet egy olyan út, mely 
elvezet a panaszkodástól a magasztalásig. A panasz – könyörgés – 
bizalom dinamikája egyébként nem csak egyes panasz- és könyörgő-
imák struktúráját alkotja, hanem sokszor szerkesztési elv is, ami sze-
rint a Zsoltárkönyv  egyes zsoltárait  zsoltárcsoportokban állították 
egymás mellé. 

 
(Folytatás a következő számban)     

   



Bibliatudomány 

12 

Tarjányi Béla 

Írás, Szentírás – Nyelvi, kultúrtörténeti vázlat 
 
Mindannyian tudjuk, hogy az emberiség életében milyen nagy sze-

repet játszottak az olyan jelentős találmányok, mint a számítógép, az 
atomenergia, az elektromosság, a gőzgép, a kocsi, a kerék stb., vissza 
egészen a kőbaltáig. Hasonlóan jelentős állomások vezettek az embe-
ri kapcsolattartás mai, kifinomult eszközeihez is: világháló-
mobiltelefon, televízió-rádió, távíró, sajtó-könyvnyomtatás, írás, ta-
golt beszéd. 

A keresztény ember számára a felsoroltak közül kiemelt jelentősé-
ge van az írás kialakulásának és elterjedésének. Ez tette lehetővé, 
hogy az emberi szóban testet öltött isteni kinyilatkoztatás rögzítésre 
kerüljön, megszülessék a Szentírás, amely évezredek óta forrása és 
vezérfonala az Isten közeledésére szeretettel és készséggel válaszoló 
emberek hitének és életvitelének. 

Az írás kezdeteit ma kb. Kr.e. 4500-ig tudjuk visszavezetni. Ebben 
a korban a Közel-Keleten, a Tigris és az Eufrátesz folyók mentén 
elterülő termékeny vidéken alakultak ki a sumérok virágzó városál-
lamai. Ezek közül a legjelentősebbek Eridu, Ur, Uruk és Nippur vol-
tak, a sumér korszak és kultúra központjai. Az itt lakó népek használ-
ták először az ún. token-eket, számolótáblákat megtermelt ill. forgal-
mazott termékeik, adásvételi ügyleteik számontartására. Aprócska, 
kiégetett agyagtáblák voltak ezek, melyek mindegyikén az adott ter-
mék vagy termény (pl. olaj, gabona, fa stb.) adott mennyiségének a 
jele volt látható. A kis táblácskákat erre a célra készült cserépedény-
kében őrizték. Számtalan ilyen számolótábla került elő az egykori 
Mezopotámia területén a Kr.e. 4000-3300 közötti időkből. 

Később a számolótáblákra már nem is volt szükség: a megfelő szá-
mú jelet előbb az edényre, majd az azt helyettesítő nagyobbacska (kb. 
tenyérni) agyagtáblára írták. A jelek általában hasonlítottak ahhoz a 
dologhoz, amit jeleztek (árpakalász, ökörfej, hal stb.). Megszületett a 
képírás, a piktográfia, amelyben minden jel egy adott dolgot jelent. 
Innen már csak egy lépés volt a szótagírás kialakulása. Ebben a jelek 
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a jelek egy-egy szótagot jelölnek, a szótagjeleket egymás mellé írva 
ill. olvasva értelmes szavakat kapunk. A szótagírás eddig ismert leg-
régebbi tanúja az ún. Qusin-tábla Kr.e. 2600-ból, rajta ezzel a két 
szótaggal: qu-sin. 

A döntő áttörés azonban az volt, amikor az emberek rájöttek, hogy 
nem kell annyi jel, ahány szó vagy szótag szerepel a beszédben. Elég 
22 jel ahhoz, hogy az emberi beszédet lejegyezzük, ha az egyes jelek 
a beszédnek nem a szavait vagy szótagjait, hanem a hangjait jelölik. 
Azért volt elég a 22 jel jel, mert ekkor még csak a mássalhangzókat 
írták le – bár ez jócskán megnehezítette a szöveg olvasását. Valójá-
ban ekkor, a mai ábécék elődjének megszületése által válhatott és lett 
is közkinccsé az írás. A sumér korban az írni-olvasni tudás még keve-
sek kiváltsága volt – és igen nagy előnyt jelentett –, mert a kb. 1500 
jelet (piktogrammot) meglehetősen nehéz volt elsajátítani. 

 
A későbbi, ún. ékírásos (akkád) korszakban a kép-jeleket felváltot-

ta az ékírásnak kb. 600 különböző jele (ékalakú vonalkák különböző 
kombinációi, amelyek az egykori kép-jeleket utánozták). De még ezt 
a 600 jelet is nagyon fáradságos dolog volt megtanulni. A hangokat 
jelző 22 jelet viszont bárki könnyedén megjegyezhette. Ezáltal min-
denki számára lehetségessé vált az írás-olvasás elsajátítása és min-
dennapos használata. Ez elsősorban a gazdasági életben, a kereskede-
lemben és a közigazgatásban volt nagyon hasznos, de kultúrális és 
vallási téren is jelentős előnnyel járt. 

A 22 hang jelölésének elvét ékírásos jelekkel is alkalmazták (ilyen 
írást látunk például a Ras-Samra-i, más néven ugariti leleteken), de az 
ábécé világhódító útjára egy másik változatban, az ún. föníciai vagy 

 
A föníciai (óhéber) ábécé és görög megfelelői 
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óhéber ábécé jeleivel indult. Ezekből a jelekből (betűkből) alakult ki 
a közel-keleti és európai nyelvek összes ma használt ábécéje (héber-
arám, szír, szamaritánus, görög, kopt, etióp, latin, cirill stb.). 

Az egyszerű, bárki által elsajátítható írás kialakulása és általános 
használata nagy mértékben megkönnyítette Jézus tanításának írásba-
foglalását és írásban való őrzését, terjesztését. 

 
Az írás hordozója – Ha tudunk írni, írjunk! Az emberek írtak is az 

évezredek folyamán minden elképzelhető anyagra: kőoszlopra („szté-
lé”), sziklára, kőlapra, cserépdarabokra, állati bőrökre, fakéregre1, 
fémlemezre2, csontra, égetett téglára, fatáblára, agyagtáblákra, növé-
nyi rostokból (papiruszból) készült lapokra. A korábbi időkben a 
leggyakrabb használt alapanyag az agyagtábla volt, később pedig a 
papirusz, mert ezek korlátlan mennyiségben rendelkezésre álltak, 
viszonylag olcsón. Az agyagtábla könnyen elkészíthető, és tűzben 
kiégetve rendkívül tartós is, szinte elpusztíthatatlan. Tárolása és szál-
lítása viszont sokkal körülményesebb, mint a papiruszé, amely ké-
sőbb felváltotta. Papiruszlapra olyan hosszabb szöveget is le lehetett 
már jegyezni, amelyhez korábban több, esetleg több tíz kilogramm 
agyagtáblára lett volna szükség. A papirusz tárolása és szállítása is 
sokkal egyszerűbb, mint a régi agyagtábláké. Nagy hátránya viszont a 
nagyfokú sérülékenység: a használat során hamar töredezik, nedves-
ségre igen érzékeny.  

Ezért volt igen kedvelt alapanyag az állatbőr, amely könnyűsége 
mellett igen tartós és időtálló is. Az állati bőr megfelelően előkészít-
ve és kimunkálva, lapokra vágva sokkal maradandóbb, mint a papi-
rusz, a kezelése is jóval egyszerűbb, a rendszeres használatot jól tűri. 
Sőt, az egyes lapokat egymáshoz lehetett varrni, és az így kapott 
hosszu, akár 40 m-es teleírt bőrcsíkot tekercsbe hajtani. Egy ilyen 
tekercsen igen hosszú szöveget, írásművet lehetett megörökíteni, 
őrizni. Az íráshoz használt állatbőrök készítésében kitűnt a kisázsiai 

                                                      
1
 Vö. latin „liber”, könyv: „1. síkhéj a fán, a kérgen alul (...). 2. több levélből álló 

könyv, irat. Inen általán írásbeli értekezés, még pedig különösen A) - levél. B) sor-
jegyzék, jegyzék, lajstrom. C) császári leirat, rendelés. D) ügyirat, oklevél, 
szerzősés. E) gyakran vallásos vagy jóslati könyvek. 3. könyv.” l. Finály H. latin szó-
tára 
2
 Pl. a Kumránban talált „Háborús tekercs”, amelynek anyaga bronzlemez. 
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Pergamon városa, innen származik a pergamen elnevezés. A perga-
men használata azonban nem lehetett annyira általános, mint a 
papíruszé, mert jóval drágább volt, és nagyobb anyagi befektetést 
igényelt. Mindenesetre Pál apostolnak is voltak pergamen tekercsei, 
amint ezt a 2 Tim 4,13 tanúsítja.3 

A könnyen hozzáférhető és olcsó papirusz általános használata 
nagy előnyt jelentett Jézus követői számára, és megkönnyítette az 
újszövetségi szent iratok létrejöttét és terjedését. 

 
Írások gyűjtése, őrzése – Az írások, írásos alkotások, írott szöve-

gek gyűjtése és őrzése nem újkeletű, természetes igényként jelentke-
zett az ókorban is. A gyűjtést és az őrzést politikai, vallási vagy 
kultúrláis szempontok indokolták. Ennek megfelelően nagy gyűjte-
mények, könyvtárak születtek már a régi időkben is, elsősorban az 
uralkodók palotáiban, istenségek szentélyeiben, valamint a kultúrális-
szellemi kozpontokban. Néhány ismert ókori könyvtár: 

A Kr. előtti második évezred közepéig Nippur városa volt a sumé-
rok vallási-szellemi központja. Itt állt az Ekkar-templom, Enlil sumér 
főisten szentélye. A város romjainak feltárása során megtalálták ha-
talmas könyvtárának anyagát, kb. 40.000 szövegekkel teleírt agyag-
táblát. – A Kr. előtt második évezred utolsó évszázadaiban készült az 
a nagymennyiségű ékírásos agyagtábla, amelyet Ras-Samrában talál-
tak a múlt század negyvenes éveiben. (Ugariti szövegek: megfejté-
sükhöz jelentős mértékben hozzájárult a budapesti Pázmány Péter 
Egyetem professzora, Aistleitner József.) 

Az alexandriai könyvtár – A Nagy Sándor által alapított egyiptomi 
Alexandria vált kora legjelentősebb szellemi-tudományos központjá-
vá, elsősorban Ptolemaiosz Lagi és Ptolemaiosz Euergetész fáradozá-
sa nyomán. Két nagy könyvtára is volt. Szerapisz isten templomában 
a könyvtár 42.800 kötetes gyűjteménnyel rendelkezett. Ez az anyag 
megsemmisült, amikor Iulius Caesar a várost megostromolta, de Kle-
opátra a szentélynek ajándékozta a pergamoni könyvtár 200.000 köte-
tét. A legenda szerint ezt a könyvtárat gyújtotta fel Amru, Omár kali-

                                                      
3
 Az apostol kéri Timóteust, hogy vigye el hozzá, amit Troászban hagyott: „Hozd 

magaddal a tekercseket, főleg pedig a pergameneket 
[ta bibliva malivsta tas membravnas].” 
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fa vezére (641-ben). Más híradások szerint ez a könyvtár már 389-
ben megsemmisült, amikor egy bizonyos vakbuzgó keresztény, 
Theofilosz felgyújtotta.4 – A tulajdonképpeni alexandriai könyvtár az 
ún. Múszeion-ban volt, és 400.000 kötettel (beleértve a sokszorosított 
példányokat is). A Múszeion anyagát kiművelt férfiak tisztes ellátá-
sért gondozták, javították. Az intézmény célja volt összegyűjteni a 
kor meglévő irodalmi kincseit, és azok megértéséhez, magyarázatá-
hoz a meglévő ismereteket megszerezni. A gyűjtésről és rendszere-
zésről a könyvtár igazgatói gondoskodtak, mint pl. Zenodothosz, 
Arisztophanész, Arisztarkhosz. Művelték a grammatikát, a retorikát 
és a csillagászatot. Itt készült a Biblia (Ószövetség) görög fordítása 
is, a Szeptuaginta. Pál munkatársa, Apolló Alexandriában tanult reto-
rikát. – A Múszeion – felbecsülhetetlen értékű könyvtárával együtt – 
Aurelianus idejében kitört villongások során pusztult el. (ÓL 96-
97.o.) 

Herculaneum – A császárkori Róma is igyekezett megszerezni és 
egy nagy gyűjteményben hozzáférhetővé tenni minden korábbi és 
kortárs szellemi alkotást. A római császárok csodálatos könyvtára 
Herculaneumban volt, a ottani császári palotában. A hatalmas, U 
alakú épület egyik szárnyában a görög szerzők, a másikban a latin 
szerzők műveit őrizték, összesen több százezer pergamen és papirusz-
tekercset. A palota a benne lévő anyaggal együtt a Vezuv kitörése 
során pusztult el. Egyik szárnya máig a 10 m-es vulkáni hamu alatt 
rejtőzik. A másik szárnyat a 19. században kiásták, a szénné égett 
tekercseket először fahasáboknak hitték, majd megpróbálták szétfe-
szegetni, de ezzel végleg tönkretették őket. A megmaradt anyag feltá-
rásán ma különleges eljárásokat alkalmazva dolgoznak a kutatók. 

Az efezusi könyvégetés – Az Apostolok cselekedetei szerint amikor 
Pál Efezusban működött, az apostol fellépése nyomán „azok közül, 
akik a rendkívüli dolgokat hajhászták, sokan összehordták a könyve-
ket, és mindenki szeme láttára elégették. Megbecsülték azok értékét 
is, és úgy találták, hogy az értékük ötvenezer ezüst” (Csel 19,19). A 
leírás arról tanúskodik, hogy nagy mennyiségű vallásos jellegű irat 

                                                      
4
 SzJ., Alexandria, in: Ókori lexikon, I.k., 96.o. 
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forog közkézen a városban. Az is lehetséges, hogy ezeket a könyve-
ket valamelyik pogány szentély könyvtárából szórják ki és égetik el. 

Megszokott dolog tehát az iratok, írásos anyagok másolása, gyűjté-
se, őrzése, tanulmányozása. Az újszövetségi iratokat is másolni, ter-
jeszteni, gyűjteni fogják majd, mihelyt azok megszületnek. 

 
Biblia, Szentírás  
A./ Könyv, görögül biblosz (bivblo") – A biblosz szót a görögök az 

egyiptomi nyelvből vették át. Eredeti jelentése: papirusznád, a papi-
rusznád szára. Melléknévi alakja:  bivblino" = papirusznádból készí-
tett. Kezdetben a szót ipszilonnal (u) írták:  buvblo", később azonban 
uralkodóvá vált a bivblo" írásmód (í-ző alak, ún. itacizmus). A Kr. 
utáni 1. században még mindkét alakot használták (pl. Josephus 
Flavius). 

Korábban hétköznapi célokra leginkább fatáblát használtak írás-
hordozóként. Vö. Iz 30,8: Most menj, írd fel ezt előttük egy táblára 
(jWl =fatábla), és egy könyvbe (rp,se) vésd be...” A fatáblát a görö-
göknél a Kr. előtti 6. században váltja fel a papirusz. Miután az írás 
alapanyagaként a papirusz vált általánossá, a bivblo" ( bivblino") szó 
felveszi az „írás”, „okmány”, „leirat”, „levél”, „könyv”, „könyvte-
kercs” jelentéseket. Vö. Iz 18,2: „követeket küld a tengeren, papi-
rusz-küldeményeket (ejpistolai; bivblinai) a vizeken.” Egy idő után 
pedig már minden írást és íráshordozót (agyagtábla, állatbőr, perga-
men), sőt, minden írásművet „biblosz”-nak neveznek. 

Szent könyvek – Josephus Flavius az esszénusokról azt írja, hogy 
közülük egyesek „ifjúságuktól fogva a szent könyvekkel és a próféták 
írásaival foglalkoztak” (( ZsidHáb II,159, l. Révay, 155.o.). A szent 
könyvek (bivlioi i{erai) kifejezés itt az Ószövetséget jelenti, de való-
színűleg szekta saját írásait is, hiszen Josephus írásának egy másik 
helye szerint a szekta tagjai megesküsznek, hogy a „rend könyveit 
(ta; thÖ" aiJrevsew" aujtwÖn bivblia) és az angyalok neveit” megőrzik 
(ZsidHáb II,142, uo. 153.o.). Közismert, hogy a császárkori Biroda-
lom területén „szent könyvek” is forgalomban voltak, elsősorban a 
pogány istenek kultuszával kapcsolatban. A Csel 19,19-ben szereplő 
elégetett könyvek (aiJ bivblioi) is ilyenek voltak. Az Ószövetséget 
egyébként Josephus is, Philón is számtalanszor nevezi szent köny-
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veknek (aiJ i{erai bivblioi). Josephusnál  Mózes könyvei: Rég 
1,26.82; 2,347; 3,81.105 stb.; az egész Ószövetség: Rég 1,139; 
9,28.46 stb. Philón, amikor Mózes könyveiről beszél, az „Öt-
tekercs”, Pentateuchus (PentateuÖco") kifejezést használja. 

Az Ószövetség könyveit (Jeremiás könyvére utalva) már Dániel is 
egyszerűen „a Könyvek”-nek nevezi (héb. !yrip;S]h¾ , gör. aiJ bivblioi). 
Az Újszövetségben visszatükröződik az általános gyakorlat, hogy  
Mózes könyveit és a többi ószövetségi könyvet is „könyv”-nek 
(bivblo") nevezik: „Mózes könyve”, Mk 12,26; „Zsoltárok könyve”, 
Lk 20,42; Csel 1,20; „Izajás beszédeinek könyve”, Lk 3,4; „a prófé-
ták könyve”, Csel 7,42. (A Mt 1,1 a családfát is „könyv”-nek nevezi, 
követve a megfelelő héber kifejezést: tdl]T rp,se.) 

B./ Könyv, görögül biblion (bivblion) – A bivblion szót a bivblo" 
kicsinyített alakjának szokás tekinteni („könyvecske”), de ez az új-
szövetségi korban nem volt már érezhető: a szó ugyanúgy, mint a 
bivblo", egyszerűen könyvet, könyvtekercset jelentett. Ha 
„könyvecské”-ről beszéltek, további kicsinyítésre volt szükség: 
biblivdion, biblarivdion, ld. Jel 10,2.10. Erre a korra a görög nyelv-
ben a bivblion  lett a legáltalánosabban használt szó a „könyvtekercs”, 
„könyv”, „írás” jelölésére. A LXX ezt a szót használja akkor is, ami-
kor a szövegben Biblián kívüli írásokra történik utalás (Szám 21,14; 
2 Kir 1,18 stb.). Jelölhet a szó archívumot, könyvtárat is (Rég 
8,55.159; 1,10; 12,12 stb.; Josephus összes írása: Vita 361; 364), 
valamint levelet (2 Kir 11,14G; 3 Kir 20,8G stb.) és dokumentumot 
(pl. házasságkötésről: Tób 7,13G; válólevél: MTörv 24,1.3; Mk 10,4; 
Mt 19.7). 

  
Összefoglalás: A "biblia" szó jelentésváltozásai 

 
BIBLOSZ – egyiptomi eredetű görög szó (nőnemű), jelentése: papi-

rusznád; könyv, irat, stb. 
BIBLION – görög szó, kicsinyítő képzővel (semleges n.), jelentése: 

könyvtekecs; könyv, irat. 
BIBILIA – görög szó, tsz. semleges alak, jelentése: könyvtekercsek, 

könyvek, Könyvek 
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BIBLIA – görögből átvett latin szó, t. sz. semleges alak, jelentése: 
Könyvek, Biblia 

BIBLIA – magyar szó, 1. sz., jelentése Biblia, Szentírás (vö. ném. die 
Bibel, olasz Bibbia, francia la Bible, angol the Bible stb.). 
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Izsák fel-
áldozása – 
vagy Ábra-
hám próba-
tétele 
                                                          
(Ter 22) 

A.) Alapgondolat 

A drámai cselekmény kibontása Ábrahám és Izsák indulásával 
kezdődik. Ábrahám nemcsak eltaszítja majd fiát, mint Izmaelt, hanem 
benne el fogja veszíteni az ígéret beteljesülését. Ellenvetés és zokszó 
nélkül indul mégis. Senkivel nem tudja megosztani benső terhét, nem 
beszélhet róla. Három napig vándorolnak. Először két szolga is van 
velük, de őket mellébeszéléssel távol tartja. 

Izsák ártatlan és gyanútlan kérdése még tovább növeli a feszültsé-
get – Ábrahám kitérő válasza szinte prófétai jellegűvé válik a későb-
biekben. Az ősatya különleges vezetettsége érződik a próbatétel sö-
tétségén át. Mindvégig kitart igenje mellett, a befejező drámai aktus-
nál is. Az áldozat előkészítésének aprólékos részletezése szinte az 
elviselhetetlenségig fokozza a feszültséget. 

Az áldozati kés nemcsak a fiú testét, hanem az ő lelkét is át fogja 
járni. Izsák saját áldozati fáját viszi, ráfektetik – újszövetségi párhu-
zam � Jézus kereszthalála. De Izsák passzív. Jézus áldozati készsége 
csak Ábrahámmal állítható párhuzamba, aki teljesen kész Izsákban 
önmagát odaadni (az antik élet az utódokban válik teljessé). 

Izsák feláldozásánál Isten nem magát a cselekedetet, hanem az el-
határozást akarja, belső szabadságot a ragaszkodás tárgyától: bizo-
nyítsd, be, hogy mindennél jobban szeretsz. (Szt. Ferenc nem csonkí-
totta meg magát, mint sajnos Origenész, aki szószerint értelmezte 
magára Jézus szavait). 

 
É l ő  I g e 
BIBLIAISKOLA 
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 
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 „Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó 
hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, nem méltó 
hozzám” (Mt 10,37). 

„Ha kezed vagy lábad megbotránkoztat téged, vágd le és dobd el 
magadtól” (Mt 18,8) 
 
Az Újszövetségben az istenfélelem nem félelmet, hanem az ebből 

fakadó engedelmességet jelenti. A kossal nemcsak pótlékot ad, ha-
nem főleg köszönetet és hálát ad a jóságért. Minden látszat ellenére 
ebben van Isten legbensőbb valósága: „Mi, akik hittünk, megismertük 
a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket (1 Jn 4,16). Ugyanígy, 
látszólag embertelen követelmény által nyilatkoztatta ki: „Mert úgy 
szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki 
őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16), tehát 
a saját Fia halála által. Ez Jeruzsálemben történt, amelyet (2 Krón 
3,1) a Móriával azonosítottak. Mória = Jahve lát, szimbolikus név, és 
Jeruzsálem akart Ábrahám emlékhelye lenni. A kereszténység így 
tekint Jézus golgotai halálára. 

 

B.) Szentírási szöveg: Ter 22 
 

C.) Bevezetés 

1.) Irodalmi nézőpontból a Ter 22 lényege szerint elohistának (az 
Elohim elnevezés szerint, melyet Isten neveként használ) tekinthető. 
Teológiai témájának fő vonala az istenfélelem és a próbatétel. Fontos 
még tudnunk erről a részről, hogy a Ter 22 csak jóval később, a kirá-
lyok korában lett összegyűjtve. 

A kezdőmondat „Miután mindezek megtörténtek” a szöveget az 
ígéretek nagyobb összefüggésébe helyezi Isten és Ábrahám kapcsola-
tában.  

„Isten próbára tette Ábrahámot:” ez rögtön az elején nem csak teo-
lógiai jelentést ad, hanem egy olyan beállításba is helyezi a történe-
tet, hogy Isten nem akarja igazán az emberáldozatot. Tehát a kérdés, 
amit ennél fogva feltesz, nem Izsák „feláldozása” hanem a probléma, 
hogy vajon Ábrahám erejét meghaladja-e ez a vele szemben felállított 
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követelmény. Isten szavai egyértelműen és eltéveszthetetlenül meg-
mondják „mire megy ki a játék” Ábrahám számára: az egyetlen és 
szeretett fiú az áldozat, aki ezért az ő egész jövője, az ő élete. Mint az 
előző szövegekben, Ábrahám itt is szó nélkül és azonnal követi, ami-
vel megbízzák. 

Ábrahám és Izsák útja elkezdődik. És elkezdődik a dráma is, ami 
Isten szavának „ütése” után távolodva a jelenet helyétől, mint egy 
kamera, egyre közelít. Eleinte egy egész embercsoport megy (szolgák 
is), a végén már csak egyedül Ábrahám és Izsák. Az indulástól a hegy 
megpillantásáig három nap telik el; fokozódik a feszültség kettőjük 
hallgatása és rövid beszélgetése nyomán. Ábrahám kitérő válasza 
Izsák ártatlan kérdésére az áldozati állattal kapcsolatban tovább növe-
li az olvasóban/hallgatóban a feszültséget. „Így mentek ketten együtt” 
fordulat nyitja meg és fejezi be a párbeszédet.  

A 9. versben az áldozat előkészítésének kínosan aprólékos részle-
tezése (egészen közelről avatja be a hallgatót) után szinte egymást 

 
J. Schnorr von Carolsfeld: Izsák feláldozása 
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érik az igék, a cselekmény és a drámaiság egyre gyorsabban pereg és 
siet egyenesen a „leölés” szándékához. 

Mint egy ütés hangzik fel Isten küldöttének szava, ami megtiltja 
Ábrahámnak a gyermekáldozatot. A felszólítás és Ábrahám készsége 
ugyanolyan, mint kezdetben. Miután Ábrahám kiállta a próbát, a régi 
ígéretek megújítását kapja jutalmul. 

2.) A szöveg nem csak a bevezetés és a befejező ígéretek által (a 
korábbi ígéretek megismétlése) helyeződik egy tágabb összefüggésbe 
(tehát csak egy, a sok istentapasztalat közül), hanem művészi kompo-
zíciója által is kiemelkedik. Habár a feszültség fokozása a párbeszé-
dekben a 10. versig megy, formai szempontból a szövegnek más kö-
zepe van. Koncentrikusan van kialakítva: 

 
      
    1a cím: az Istenfélelem próbája 
    1b. 2 a párbeszéd megnyitása, az áldozat parancsa 
    3-6 indulás és vándorlás 
    7-8 Ábrahám és Izsák közti beszélgetés  
    9-10 megérkezés, előkészület az áldozathoz 
    11-12a a párbeszéd megnyitása, az áldozat visszavonása 
    12b az istenfélelem megerősítése 
    13k. 19 kicsengés (15-19 kibővítés) 
      

 
A szűkszavú beszélgetésben útközben, a 8. versben Ábrahám egész 

valója kifejeződik, jóllehet ő maga egyáltalán nem lát semmit, talán 
nem hiszi, de tiktokban reménykedik. Ábrahám Istenbe vetett bizal-
mát mutatja, hogy ahogy Izsák életét Istentől kapta, úgy most is az ő 
kezébe helyezi az életét és sorsát. 

3.) A szövegből adódó értelmezések a következő nézőpontokból 
keletkeznek: 

1. Nézőpont: Az ember/gyermekáldozat felváltása az állatáldozattal 
(A következő szövegek tanúskodnak arról, hogy Izraelben kivétel 
nélkül halálbüntetés terhe mellett elítélték a gyermekáldozatot: 
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MTörv 12,31; 1 Kir 16,34; 2 Kir 16,3; 17,17; Lev 18,21). A Ter 22. 
arról tanúskodik, hogy egy nem izraeli hagyomány visszatért. 

2. Nézőpont: Egy kultikus szokás etiológiája, az elsőszülött állatál-
dozattal való kiváltásáról (vö. Kiv 13,12k). 

3. Nézőpont: Minthogy a történet eredeti helye a kultuszban kiol-
tódott, eredeti kultuszetiológiai összefüggését elvesztve, marad a 
boldogtalan apa sorsa, egy próbatétel története (ezért kerül Ábrahám 
engedelmessége próba elé). 

A történetbe egy helyetiológia is bele van szőve: a héber szó, 
Morijah = Jahve lát (szimbolikus név). Azt, hogy Moria, mint ősi 
hely létezett-e, azt nem lehet tudni. Egy későbbi szöveg, a 2 Krón 3,1 
az áldozat helyét a jeruzsálemi Templom hegyre teszi, az áldozat és a 
megjelenés helye teljesen azonos. 

A történet a második részben végül megérkezik az egyébként már 
sokrétű érdem-jutalom gondolat ill. jelentés lehetőségéhez. Ez a je-
lentésmodell a 15-18 versekkel együtt csak  sokkal később lett a szö-
veghez fűzve. 

4.) Általában véve, tőlünk a Ter 22 istenképe nagyon idegen. Mi-
csoda dolog egy Istentől, hogy egy apát, látszólag minden kiút nélkül 
ilyen helyzetbe hoz, csak azért, hogy próbára tegye? Nem egy önké-
nyes Isten játszik itt egy iszonyatos és elviselhetetlen játékot? Isten és 
az ő áldásadása ellentmondani látszik, amikor Ábrahám istenfélelmét 
próbára teszi. Minden afelé halad, hogy Ábrahám egzisztenciáját 
tönkretegye. Mert neki Izsák Isten támogatásának megtestesítője. A 
hagyomány szerint Ábrahám nem csak egy ember, hanem Isten nép-
ének megtestesítője. 

Mint ilyen, többszörösen megtapasztalta a történetében, hogy az 
ígéret földjét megvonják tőle. Isten a számára élet és halál ura, az Ő 
dolga adni és elvenni azt. Végül az is kérdés, hogy Ábrahám Istent 
csak mint adományozót - csak az ajándékokat akarja - szolgálja, vagy 
valóban Isten akaratát keresi. Ábrahám egészen Istenre bízza magát. 
Feltétel nélkül hisz. Ettől a Ter 22-t az első parancs élő példájaként 
lehet érteni: Isten valóban Ábrahám Istene és a miénk – vagy egy kép 
(pl. végtelenül jóságos Isten)? Ábrahámnak le kell mondania a benne 
kialakult jóságos Isten képéről. Ábrahám nem játssza ki Isten ígérete-
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it a követeléseivel szemben. A hallgatáson keresztül a történet érezte-
ti velünk, megmutatja nekünk: akkoriban is szenvedtek az emberek a 
(jóságos) Isten hallgatásától. 

Ismételten visszatérő kérdés, hogy nem arról van-e szó, hogy a tör-
ténet nem is úgy volt, hanem Ábrahám egyszerűen egy hamis isten-
képet alakított ki magának és Isten az, aki ezt „helyre igazította”. A 
szöveg azt az üzenetet hordozza, hogy Isten nem akarja az áldozatot. 
Ábrahám, az ember, a felfoghatatlan által talál vissza Istenhez. Ábra-
hámot a szöveg „istenfélőnek ” ismeri el. Ez nem csak egy olyan 
magatartást jelent, amely elismeri Isten szuverenitását, hanem Isten 
jelenlétében való élést jelent. 

Ábrahám így nevezi el a helyet: „Isten lát ” (vö. Ter 16,13) ill. 
„engedi, hogy lássák”. A homályos újra láthatóvá vált. 

 

5.) Izsák feláldozása - újszövetségi párhuzam 
 

Ábrahám     –     Izsák 
                                             a szereplők mechanikus 
       Atya     –     Fiú              behelyettesítése: 
                                        Ábrahám úgy szerette Istent, hogy 
                                        kész volt egyszülött fiát föláldozni 
                                        neki. 
                                        Isten úgy szerette a világot, hogy 
                                        egyszülött Fiát föláldozta érte. 
Csakhogy!! 
Míg Izsák passzív elszenvedője az eseményeknek, teljesen 

gyanútlanul viszi fel a hegyre a saját áldozati fáját, 
addig Jézus tudatosan, önként vállalja az áldozatot és úgy viszi 

fel a hegyre a saját keresztjét. 
  

Ebben a történetben a hit és a szeretet korrelatív egymással. 
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D.) Óravázlat 
 

Feladat 
 

Módszer Eszközök, 
időtartam 

 
1. Ének: Jó az Úrban bizakodni ének kot-

tából 
Énekelj 
az Úrnak 
484.o. 
5 perc 

2. Isten a hívőt próbák elé állítja - a téma meg-
közelítése 
Sokunknak van már előzetes tapasztalata a Szent-
írásnak ezzel a nagyon mély elbeszélésével kapcso-
latban. A következő lehetőségek vannak a vezető 
számára a téma bevezetéséhez: 
a.) A résztvevők elmondják, hogy milyen emlékeik 
vannak arról, amikor először találkoztak Izsák fel-
áldozásának történetével pl. hittanórán, irodalmi 
alkotásban vagy képi ábrázolásban, stb. 
b.) A régi vallásos énekek  az Istenbe vetett feltétlen 
bizalomról szólnak. A résztvevők beszélgetnek 
arról, amikor ez szembe kerül a hétköznapok kétke-
déseivel, beszélgetnek a szenvedések próbatételéről, 
hogy hogyan fogadjuk azt a gondolatot, hogy Isten 
próbára tesz bennünket, hogy hogyan fordul át az 
életünkben valami rossz jóvá. 

csoportos 
beszélgetés  
az óraveze-
tő irányítá-
sával 
  

kép: 
Izsák fel-
áldozásá-
ról 
20 perc 
 
 
 
 
 
 
 

c.) A teremben elhelyezünk egy nagy útjelző táblát 
ezzel a felirattal: Az életre vivő út. Ezenkívül még 
az élet ígéretéről szóló képeket helyezünk el pl. 
fakadó bimbó, gyermekarc, napfelkelte, fakadó víz-
forrás, stb. a következő feliratokkal: „Nálad van az 
élet forrása”,- „Aki téged megtalál, az az életet ta-
lálja meg” - „Te megmutatod nekem az élet útját” 
stb. Miközben a résztvevők körüljárva nézegetik a 
képeket, kellemes zene szól. Aztán a zene hirtelen 
megszakad, megfordítjuk az útjelző táblát, melyen a 
következő felirat lesz látható: Zsákutca. Az élet 
képei a halál képeivel cserélődnek ki (közlekedési 
baleset, sír, lerombolt lakóház, stb.) a következő 
feliratokkal: Végül is minden értelmetlen - Abszurd 
- Holkauszt - Földünk próbatétele, stb. 

 útjelző 
tábla, 
feliratos 
képek, 
zene 
 
 
 
 
 
 
 

 
Feladat Módszer Eszközök, 



Bibliaiskola 

27 

 időtartam 
 

d.) A résztvevők rögtön találkoznak a szöveggel. 
Előadják a szöveget. Diaképek és zene segíti, hogy 
jobban beleélhessék magukat.  
A hangzóképek a következők lehetnek: 
dia: Ábrahám és az utódok ígérete - csillagos 
         égbolt. 
szöveg: Miután mindezek megtörténtek ... 
        1. vers 
zene: világos, oldott 
szöveg: Isten megszólította ... 1. vers 
dia: Ábrahám Izsákkal megy Mória hegyére 
szöveg: Út Mória hegyére 3-8. vers 
zene: lassan indul, egyre gyorsabb, teli feszültség-

gel, Sztravinszkij: Le Sacre du Printemps, 
Grieg: Peer Gynt 

szöveg: Az áldozat előkészítése 9-10. vers 
dia : Chagall: Izsák feláldozása 
zene: jajgató, panaszos  
szöveg: Az Úr angyalának megjelenése 11-14. vers 
dia: Az áldozat megkezdése 
szöveg: 15-18. vers 
zene: visszatér az elején felhangzott világos, oldott 

zene 

 diák, 
zenék, 
szentírási 
szöveg 

Befejezésül rövid beszélgetés a megélt- látott - 
hallott tapasztalatokról 

csoportos 
megbeszé-
lés az 
óravezető 
irányítá-
sával 
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3. Szövegmunka 
A résztvevők kiscsoportban (3-4 fős) néhány 
megfigyelést tehetnek a szöveggel kapcso-
latban: 
� 1. A drámai szerkezet megfigyelése (A 
mondanivaló erősen változik. Hol van fe-
szültség, hogyan?) Lásd Bevezetés 1. 
� 2. Hogy tagolódik a szöveg? Felismerhe-
tő-e egy bizonyos állításra való koncentrá-
lás? Lásd Beveztés 2. 
� 3. Milyen teológiai értelmezésmodelt 
kínál a szöveg a Moria hegyi jelenettel? Lásd 
Bevezetés 3. 
� 4. Milyen istenkép rajzolódik ki a szöveg 
alapján? Lásd bevezetés 4. 

kiscsoportos 
munka 

szentírási 
szöveg, 
jegyzetfüzet, 
ceruza 
55 perc 

A végén összegzés, csoportos megbeszélés,  
a csoportvezető kiegészítésével 

csoportos 
megbeszélés 
az óravezető 
irányításával 

tábla, kréta 
20 perc 

4. Izsák feláldozása - újszövetségi párhu-
zam  Lásd bevezetés 5. 

csoportos 
megbeszélés 
az óravezető 
irányításával 

10 perc 

5. Befejező ima, ének kötetlen kotta, gyer-
tya gyufa 
10 perc 

   

  

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk az 
ötvenharmadik óra anyagát tartalmazza. 
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Szeretettel:                         Vágvölgyi Éva óravezető 
             Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai vezető 


