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Király Lászlóné 

A mi biblia-körünk 
 

Többször is elolvastam a Jeromos füzetekben megjelent felhívást, 
hogy gyűjtsük össze tapasztalatainkat, élményeinket a bibliaórákkal, 
a közös bibliaolvasással kapcsolatban. Úgy 3-4 évvel ezelőtt Dr. 
Kiss Imre plébános atya hangosan gondolkodva mondta: Jó lenne 
bibliakör is. Mivel ő jócskán elfoglalt, elkezdtem gondolkodni, mi 
lenne, ha megpróbálnám. Már 7 éve járok bibliaórára, nyugdíjas 
tanár vagyok, tehát megszoktam a közösséggel való kapcsolattartást. 
Az egyetem előtt katolikus tanítónőképzőt végeztem, ahol hittantaní-
tást is tanultunk, és persze tanítanunk is kellett. Ami kissé mégis 
visszatartott, az az volt, hogy nem végeztem teológiát. De csak oda-
álltam plébánosom elé, gondolkodjon rajta, semmi probléma sem 
lesz, ha nem tartja jónak. Két perc múlva azt kérdezte: „És mikor 
tartanád?” Így hát belevágtam.  

Azóta összekovácsolódott — ahogy mondani szokták — egy ki-
csiny, de lelkes bibliaolvasó társaság. Hetente egyszer, az esti 
szentmise után átmegyünk a plébániára. Hivatalosan fél 8-ig tart az 
óra, de még soha nem mentünk haza fél 8-kor.  

Mindjárt az első visszaemlékezésem meg is magyarázza ezt: Óra 
végén az egyik férfi felsóhajtott: De jó volt így beszélgetni! 

A következő vasárnapi evangéliumot olvassuk mindig. Eleinte 
felírtam a táblára a szöveg megjelölését. Ma már elég annyit diktál-
ni: Lukács 13, 1-9.  

 
A foglalkozás menete az általánosan ismert:  
1. A Szentlélek segítségül hívása, hogy meghalljuk, mit üzen az 

Isten… ma… nekem… a Szentíráson keresztül.  
Az Eucharisztia évében sorra vettük a Hozsanna oltáriszentségi 

énekeit és így kértük a megvilágosítást.  
2. Természetesen mindenki előtt ott van a Biblia. Egy valaki fel-

olvassa a megadott szöveget.  
3. Öt-hat perces csend. 
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4. Itt el kellene másodszor is olvasni a szöveget. De erre nincs 
idő, többen busszal járunk haza, kertváros vagyunk, a járatok ekkor 
már ritkábbak. Tehát itt mindenki elmondja azt az egy mondatot 
vagy félmondatot vagy szót, ami őt megfogta.  

5. Hozzászólások. Általában a saját mondatát próbálja mindenki 
körüljárni. Érdekes, hogy ezek a kiemelt mondatok gyakran polarizá-
lódnak. Vagy egy pólusba tömörülnek, vagy kettőbe. De akik ugyan-
azt a gondolatot emelik is ki, mindig tudnak mást is mondani, mint 
az előttük szóló. 

Magam a hozzászólásomban — ha úgy adódik — adok egy kis 
magyarázatot, hogy mit jelent egy-egy edény, anyag, ruha, szokás. 
De tudják, hogy ez nem bibliamagyarázat.  

6. Jó hír, örömhír megfogalmazása. Ez sokszor már menet közben 
is kibukkan.  

 
Számomra nagyon tanulságos, hogy bár továbbra is járok egy je-

zsuita atya által vezetett bibliakörbe, tehát jó néhányszor átrágom az 
anyagot, legtöbbször mégis adódik, egy szó, kifejezés, ami elkerülte 
a figyelmemet. Ez arra int, hogy mennyi mondanivalója van a Szent-
írásnak. 

A fájdalom csak az, hogy annyi jóakaratú, jámbor ember van, aki 
elereszti a lehetőséget a füle mellett. Ott vannak a szentmisén, meg-
megszólítjuk őket, gyere, úgyis itt vagy. Nem, mert kapálni kell. 
Nem mondtam meg otthon. Ugye ismerős: „Házat vettem vagy föl-
det, feleséget.” Akik pedig járnak, azokról sugárzik az öröm, hogy 
íme, mennyi kincset halásztam ki megint. Mint az az egyetemista fiú, 
aki ugyan nem jön rendszeresen, de sokszor ministrál. Urunk színe-
változása a téma. Mindenki mond valamit. Gabi hallgat. Ránézek, 
összekapja magát és így szól: „Hát én is azt mondom, amit az apos-
tolok, hogy jó volt nekem itt lennem.”  

Megkérdeztem, hogy nem unalmas-e, hogy vasárnap megint 
ugyanezt hallják. Élénken tiltakoztak: nem, dehogy, inkább olyan jó, 
hogy mi már ismerjük a szöveget.  

Vagy: Nagyon jó, hogy mi már felkészültebben mehetünk a 
szentmisére.  



Bibliaolvasás 

26 

A szeretetről szólt az evangélium, nem akart megindulni a be-
szélgetés. Csak hallgattunk. Aztán Irma megszólal: „Hát itt olyan sok 
szép dolog van, hogy nem is tudunk mit mondani...” Evvel zsilipet 
nyitott meg, és vége-hossza nem volt a megnyilatkozásoknak.  

Mikor az inaszakadtról olvastunk, nagyon megfogott a név nélkül 
említett négy beteghordozó, akik minden áron, még a tető kibontása 
révén is, de odavitték a beteget Jézus elé. Azt javasoltam a többiek-
nek, hogy ne csak olvassunk az összejöveteleinken, hanem a Szent-
írásból merítsünk is példát. Legyünk mi is ismeretlen beteghordozói 
főleg olyanoknak, akik lelki nyavalyában szenvednek. Így minden 
alkalommal más és más tag „betegéért” imádkoztunk. A következő 
évben ezt nem vetettem föl. Ám egyszer csak szóvá teszik, hogy hát 
nem imádkozunk most valakiért? Rettentően megörültem neki, és 
azóta is gyakoroljuk a segítésnek ezt a formáját. 

 
„Tanév” végén kis emléklapot készítek a csoport tagjainak. Fél-

behajtok egy A5-ös nagyságú lapot, amely, lehet színes is, amit a 
fénymásoló elfogad. A lap külsejére például az Eukarisztia szimbó-
lumait ábrázoló szentkép került, vagy a tanító Krisztus 1500 éves 
mozaikja, belülre 3-4 szó, közös munkálkodásunkról, és mindegyi-
künk keresztneve.  

A többféle kiadás, fordítás között nekem legkedvesebb a Káldi-
biblia. Nemcsak azért, mert bőségesek a magyarázatai, van, hogy 
háromszor annyi, mint maga a szöveg, hanem azért is, mert a magya-
rázat a szöveg alatt van. Nem kell külön keresgélni. Főleg azonban 
azért kedves, mert a szüleimtől örököltem, és benne van az első kö-
tetben, mint a régi bibliákban, öt generáción át családom minden 
tagja. Az első bejegyző ükunokáinak már nem is lesz hely… 

   

Szép, színes természeti felvételeket, esetleg szentföldi képe-
ket továbbra is köszönettel fogad tervezett kiadványainkhoz a 
Szerkesztőség (csak szabadon felhasználható digitális képek, 
elektronikus adathordozón).   Segítségüket előre is köszönjük! 
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Aranyszájú Szent János 

A szentírásolvasás ajánlása  
 

Ha lelkem szegénységét tekintem, meg-megrettenek és elborza-
dok, hogy ennyi nép előtt mondjak beszédet. Ha azonban a ti 
buzgóságtokat látom, mellyel hallgatni vágytok, erőre kapok és fel-
lelkesülök. Így már buzgalommal merülök el a tanítás nagy küzdel-
mébe. A meghallgatás vágya és szorgalma alkalmassá tesz bennete-
ket, hogy még a kőszívet is a pehelynél könnyebbé tegyétek. 

A barlanglakó állatok tél közepén behúzódnak sziklaüregeikbe. 
Ha azonban érzik a meleg közeledtét, elhagyják odújukat, egybe-
gyűlnek a többi élőlénnyel. Velük együtt közösen örülnek. Lelkünk 
is így van. Visszahúzódik az erőtlen lelkiismeret odújába. Mikor 
azonban látja szeretetetek vágyát, elhagyja barlangját, velünk együtt 
szeret lenni. Velünk együtt akar örülni a Szentírás vidámságain, a 
lelki és isteni mezőn, a Szentírás paradicsomában. A lélek virágos 
rétje, a gyönyörűség paradicsoma a Szentírás olvasása. Ez a szépsé-
ges paradicsom azonban amannál a paradicsomnál szebb. Isten ezt 
nem a földre, hanem a hívők lelkébe teremtette. Ezt nem Édenbe, 
nem is Keleten egyetlen meghatározott helyre teremtette, hanem az 
egész földre kiterjesztette és mindenüvé eljuttatta. Hallgasd meg a 
prófétát, hogy az egész világon hangzik a Szentírás: ,,Az egész földre 
elhat szózatuk, S a földkerekség határaira szavuk.'' -- ,,Hangjuk elha-
tott az egész földre és beszédük a földkerekség határaira'' (Zsolt 18,5 
és Róm 10,18). Ha elmész Indiába, ahol először hasad a hajnal, vagy 
kihajózol az óceánra, vagy átkelsz az angol szigetekre, megismered a 
Fekete-tengert, elkerülsz a javak nedves országába, mindenütt hallod 
a Szentírás gondolatait. Más-más hangon, de egy szívvel; sok nyel-
ven, de azonos lélekből. A nyelvek hangzása különböző, az istenféle-
lem módja azonos. Barbár módra beszélnek nyelvükkel, de helyesen 
gondolkodnak lelki értelmükkel. Hibásan beszélnek mondataikban, 
de jámborul élnek szokásaikban. 

Elfogadod, hogy a paradicsom területe az egész világra kiterjed? 
Itt nincs kígyó, nem félemlít a vadállat. A Szentlélek kegyelme ad 
erőt. Ennek a paradicsomnak is van forrása, mint amannak; de nem 
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négy folyó születik belőle, hanem megszámlálhatatlan. Nemcsak a 
Tigris és Eufrátesz, az egyiptomi Nílus és az indiai Gangesz, hanem 
igen sok folyó ered e forrásból. Ki mondja ezt? 

Isten, hiszen ő adta nekünk bőkezűen e folyókat: ,,Aki hisz én-
bennem, mint az Írás mondja: élővíz folyói fakadnak majd őbelőle'' 
(Jn 7,38). Látod: nem négy, hanem határtalan sok folyó ömlik e for-
rásból. Nemcsak a nagysága, de a természete is csodálatos, mert 
vízen kívül a Szentlélek bő kegyelme is innen ered. E forrás minden 
hívő lélekben elosztódik, de nem lesz kisebb. Felaprózódik, de nem 
tűnik el. Eldarabolódik, de nem veszt erejéből. Az egész emberiség-
ben sértetlen egész és az egyes lelkekben is ugyanaz az egész. Ilyen 
nagy a Szentlélek ajándéka. 

E források bőségét is meg akarod ismerni? Vagy vizének termé-
szetét? Talán nem hasonlít a rendes vízhez? Talán jobb és csodálato-
sabb ennél? Ismét Jézus Krisztust hallgasd meg, mikor a szamariai 
asszonnyal beszélget. Ebből megismered a forrás bőségét: ,,A víz, 
amelyet én adok neki, az örök életre szökellő vízforrás lesz benne'' 
(Jn 4,14). Nem kifolyót, előretörőt mond, hanem szökellőt, hogy 
érintesse velünk a bőséget. Az a forrás szokott szökellni és lefelé 
ömleni, amelynek a vize nem tud benn maradni a forrásmederben. 
Nem törődik a meder irányával, mindenfelé szétárad. Mikor tehát a 
bő forrást akarja jelezni, szökellőt mond, nem pedig kiömlőt. 

A természetét is meg akarod ismerni? Figyeld meg a használatát. 
Nem e világra, hanem az örök életre készülődünk vele. Legyünk 
tehát otthonosak e paradicsomban. Üljünk a forrása mellé, hogy ne 
kerüljünk Ádám sorsára és kiessünk a paradicsomból. Ne engedjünk 
a pusztító kísértésnek. Védekezzünk az ördög incselkedései ellen. 
Maradjunk belül, mert ott nagy biztonságunk van. Maradjunk a 
Szentírás olvasásánál. A forrás mellett ülők élvezik annak friss leve-
gőjét. Nagy hőségben többször lemossák arcukat, lehűtik testüket a 
vízben. A kínzó szomjúság érzetét könnyen elűzik, hiszen előttünk 
van az orvosság. Éppen így, ha a Szentírás mellett ülünk, bár érezzük 
rendetlen vágyaink kínzó lángját, mégis könnyen kioltjuk a tüzet. 
Csak meg kell mártani lelkünket e forrásban. Ha emésztő harag ne-
hezedik ránk, mely a szívünket fortyogó katlanként forralja, csak 
néhány csepp e forrásból, és csendesedik ez a fojtó érzelem. 
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Minden gonosz érzelem lángjából kiragad minket a Szentírás ol-
vasása. Már a nagy Dávid próféta ismerte a Szentírás olvasásának 
hasznát. Szerinte a Szentírásban elmerülő és azzal állandóan társalgó 
olyan, mint a növény, mely mindig virágzik. Olyan, mint a vízár 
mellé ültetett virág: ,,Olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, Mely 
gyümölcsét idejében meghozza, És melynek lombja le sem hull. 
Mindenben, amihez fog, boldogul (Zsolt 1,3). 

Ha a fa folyómeder mellett nő, vízhez közel áll, gyökerein állan-
dóan szívja a nedvességet. Nem árt neki az időjárás szeszélye. Nem 
rémül meg a hőség emelkedésétől, sem a kártevő szárazságtól. Sok 
nedvesség raktározódik fel benne, ezért a kívülről rátörő ártalmas 
hőséget tüstént kivédi és közömbösíti. 

A lélek is így van. Ha a Szentírás folyóvize mellett ül, állandóan 
friss. A Szentlélek forrását és harmatát szívja magába. Semmi ártal-
mas nem károsíthatja meg. Betegség és elhagyatottság, vád és rága-
lom, gúny vagy bármilyen lelkiismeretlenség, akár az egész világ 
minden rosszasága törhet az ilyen lélekre, könnyen kioltja a szenve-
délyek tüzét. Ennyi segítséget nyújt neki a Szentírás olvasása. Sem a 
nagy hírnév, sem a fenséges hatalom, sem a jóbarátok segítsége nem 
tud annyi vigaszt nyújtani fájdalmunkban, mint a Szentírás olvasása. 

Vajon miért? Az említettek mind rövid életűek és mulandók. A 
vigaszuk is ugyanilyen. A Szentírás olvasása pedig Istennel való 
társalgás. Ha pedig valakit Isten vigasztal meg szomorúságában, a 
teremtmények közül mi dönthetné azt bánatba! 

Lelkesüljünk fel tehát az olvasásra! Nemcsak e két órában, hanem 
állandóan. (Nem elég a biztonságunkhoz pusztán csak ez a hallga-
tás.) Ha hazamentek, vegyétek kezetekbe a Szentírást és keressétek 
meg újra az itt hallottak értelmét. Így tudunk állandó és elégséges 
hasznot meríteni a Szentírásból. 

Az a fa is, mely ott áll a folyóvíz mellett, nem két-három óráig 
szívja a nedvességet, hanem egész nap, egész éjjel. Ezért büszke a 
lombozatára, ezért roskad a gyümölcsei alatt, pedig egy ember sem 
öntözte. A meder mellé ültették, gyökereivel szívta a nedvességet. 
Mint valami csőrendszeren át juttatta a táplálékát az egész testbe. 
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Ugyanígy, aki állandóan olvassa a Szentírást és a sodrása mellett 
áll, nagy hasznot húz belőle, mint valami gyökérzetből. Pedig senki 
sincs, aki az értelmét megmagyarázná. Ismerem gondolkozástokat, 
elfoglaltságtokat, ügyes-bajos dolgaitokat. Éppen ezért szeretném 
szépen, lassan rávezetni figyelmeteket a Szentírás gondolataira. A 
gondos foglalkozással elérjük, hogy a hallottakat erősebben bevési-
tek emlékezetetekbe. Ha hirtelen tör ránk a zápor, elárasztja a föld 
színét, de mélyen a termőtalajnak semmit se használ. Ha azonban 
csendesen, lassan, olajként ömlik el a föld színén, a repedéseken, 
porhanyó talajban – erezeten át – beszivárog a mélybe. Minden kis 
részt betölt nedvességgel. A legalkalmasabbá teszi a földet a gyü-
mölcstermelésre. 

Ezért akarom én is a lelki harmatot lassan hullatni lelketekbe. A 
Szentírás lelki felhőkhöz hasonló. Szava és értelme olyan, mint az 
eső, de sokkal hasznosabb annál. Ezért szeretném ezt a lelki esőt 
csendesen, cseppenkint rátok hullatni, hogy mélyen szívetekbe jus-
sanak a szavak. Innen van, hogy már negyedik napja tart a magyará-
zatom. Még mindig nem tudok szabadulni egyetlen gondolatkörtől: 
állandóan körülötte keringek. Jobb, ha kevés területet ásunk fel, de 
ott az alaphoz jutva, szükségképpen sok kincset találunk, minthogy 
felületesen átkutassunk nagy kiterjedést, és ott sikertelenül kapkod-
junk és hiába gyötrődjünk. 

Tudom, hogy sokan neheztelnek e lassúság miatt. Ezzel azonban 
nem törődöm. Nekem csak egy gondom van: a ti hasznotok. Ha 
gyorsabban tudnátok haladni, tekintsetek a lassúbb testvérekre. Ti be 
tudjátok őket várni, de a gyengébbek nem haladhatnak nyomaitok-
ban. Már Pál is figyelmeztet bennünket, hogy nem hasznos a gyen-
gébbek idő előtti sürgetése. Hiszen a gyengék nem végezhetik el az 
erősek munkáját. Nekünk kell a gyengéket tehetetlenségükben fel-
emelnünk. ,,Vigyázzatok azonban, hogy ez a ti szabadságtok ne le-
gyen valamiképp a gyengéknek botránkozására'' (1 Kor 8-9). Nem-
csak egyszerűen megmagyarázom a Szentírást, hanem a ti hasznoto-
kat tekintem. Ezért időzünk annyit az értelménél. 
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Székely István 

Biblikus folyóiratok szemléje 
 

 
A Bibel und Kirche 1/2008. számában Christoph Dohmen több 

ószövetségi próféta Istennel való találkozásából von le általános 
következtetéseket. Egyszerűsítve kimondható, hogy a megtörtént 
találkozásból a találkozó ember (már csak) annak hatásait tapasztal-
hatja meg. Isten látásához  Mózes jutott legközelebb (ld. MTörv 5,24 
és 34,10). Az Úr kegyelmességét bemutató (és dicsőítő) találkozás 
(Kiv 33,17-23) ugyanott történt, mint korábban a nép kételkedése 
(Kiv 17,7). A cikk idézi egy zsidó rabbi (J.H.Hertz) és egy zsidó 
tudós (E.Levinas) értelmező megfogalmazásait is. Isten közelségé-
nek ugyanezt a megragadhatatlanságát állítja a »vagyok, Aki vagyok« 
[a cikkben változatként »leszek, Aki leszek«] névmeghatározás (Kiv 
3,14). Isten erre a névre féltékeny (Kiv 34,14). Ezekiel ragyogó ter-
mészeti látványhoz és emberi dolgokhoz hasonlót lát, amikor távol-
ról szólítja meg egy hang (Ez 1,26.28).  Illés a Hóreben nem a látás, 
hanem az enyhe szellő távolról való susogása [szószerint »lebegő 
hallgatás«] útján találkozik Istennel (1 Kir 19,12). Méltán mondja Őt 
Izajás rejtőzködő Istennek (Iz 45,15). – Ulrich Luz az Újszövetség 
egyik legkorábbi írásában szereplő, és már akkor használatban lévő 
Krisztus-himnuszt (Kol 1,15-20) vizsgálja. Szent Pál hálaadásra szó-
lító szavai (1,12-14) után a himnusz első szakasza  (15-16.v.) Krisz-
tust a láthatatlan Isten képmásának nevezi. Ő nem passzív képábrá-
zolás, hanem Isten tette élő megjelenítőjévé és teremtővé. A 
görögnyelvű zsidók már olvashattak az isteni Bölcsességről (Bölcs 
7,25-26), majd Filónál a teremtő Szóról, ez a himnusz azonban ezek-
nél többet jelent ki: a világmindenség benne, általa és érte teremte-
tett. (Ebben már Jézus kereszthalála után 20 évvel jelen van a niceai 
hitvallás: valóságos Isten a valóságos Istentől, egylényegű az Atyá-
val stb.!) A két versszakot összekötő szöveg (17-18a vers) azt is ki-
mondja, hogy Krisztus nem csak teremtője, hanem harmóniáját 
fenntartó feje is a világnak. Ebbe a szövegrészbe – a cikk szerint 
maga a himnusz szerzője – két lényeges kijelentést iktatott be: a 
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vezetői beleszólás mutatja Isten és az alárendelt világ távolságát 
(tehát kizárja a panteizmust), és Krisztus a feje a testnek. A »vagyis 
az egyháznak« szűkítés Szent Páltól való, és összhangban van avval, 
hogy Krisztus ellenfeleit nem mondhatjuk a »test« tagjainak, sőt 
általában nem számítjuk az egyház »szent közösségéhez« azokat, 
akik – bármilyen okból – (még) nem tagjai az egyháznak. Valószínű-
leg Szent Pál is csak azokat a keresztényeket nevezhette a »test« 
tagjainak, akik a Kol 3,5-17 szerint élnek. A himnusz második vers-
szaka (18b-20.v.) azt hirdeti, hogy Jézus miképpen képmása az 
Atyának, tökéletes templom, teremtője a mindenségnek, és ura az 
Atya szándéka szerint keresztjének vérével kiengesztelődő földi és 
mennyei világnak. A cikk szerzőjének két gyakorlati javaslata: 1) 
Tartsuk szem előtt, hogy Isten szándéka szerint Krisztus (kell hogy 
legyen) a feje az egész mindenségnek, és ebben az emberi világnak.  
2) Figyeljünk Krisztusra, aki Istennek a mai világunkban köztünk élő 
képmása (pl. szegényekben, szenvedőkben, a hegyibeszéd hirdetésé-
ben és a pénzváltók templomból való kiűzésében.) – Wilhelm 
Bruners azt a kérdést vizsgálja, hogy miért lehetnek megváltoztatha-
tók Isten tervei. Jónás könyvében azt olvassuk: »..megbánta Isten a 
rosszat, amelyről azt mondta, hogy rájuk hozza, és nem hozta rájuk« 
(3,10). A Talmud egyik történetéből a rabbik arra következtetnek, 
hogy Isten keres valakit, aki majd »lealkussza« a jogosan járó bünte-
tést. Nem igazságos ítéletének megerősítését várja, hanem hogy a 
bűnösök a karjaiba hulljanak. Káin nem okult áldozatának el-nem-
fogadásából (még nem imádkozhatta a zsoltárokat), és Noé sem kö-
nyörgött a bárkán kívül maradtakért. Isten megállapította, hogy »az 
emberi szív gondolata ifjúságától  fogva hajlik a rosszra« (Ter 8,21). 
Ábrahám közbenjárt Szodomáért, de fiát, Izsákot maga Isten mentet-
te meg, és csak unokája, Jákob távozott végül sántítva, de Isten áldá-
sával (Ter 28 és 32). Mózes ismételt könyörgésére Isten végül meg-
könyörült a népen (Kiv 32 és MTörv 9), tehát meghallgatta a köz-
benjárót. Jób és Jeremiás is vitába szállhatott Istennel. A Biblia em-
lékező teológiája megőrzi Isten »legkalandosabb kísérletét« az em-
berrel, aki a föld anyagából való, de Ő lehelte belé az életet; ha az 
ember kifullad, liheg és felkiált; Istent szólítja tiltakozva, ilyenek 
népének imái is. A hangos és a csendes tiltakozás lelkisége megvan 
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az újszövetségi teológiában is, főként az evangéliumokban. A kor-
rupt és gyilkos Római Birodalomban a vértanúk szószólója Istennél a 
kereszten haldokló Jézus, aki látta lezuhanni a sátánt. Nem volt elég 
meggyőző Jób igazsága: Isten az emberre vonatkozó – Ábrahámmal, 
majd Izraellel már megkezdett – megismerő kísérletet Jézusban egé-
szen magára vette, átélte benne Jézus könyörgését a Noéval kötött 
szövetség védőügyvédjeként: »Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem 
tudják, mit cselekszenek« (Lk 23,34). Ábrahám, Sára, Mózes, Mir-
jám, Jeremiás ... végül Jézus és velük sok más ember vonta kérdőre 
és »kényszerítette« Istent véleménye megváltoztatására az ember 
megmentéséért; a haraggal szemben az annál nagyobbat, Isten irgal-
mát hívták ki. Őnélkülük Isten már régen abbahagyta volna »az em-
berrel való kísérletet«. Így végül Isten válasza az életre, a feltáma-
dásra való hívás – ha elég hangosan kiáltunk. – Sabine Tscherner-
Babl Jákob »életrajzáról« ír. Ez – az anyjuk méhében viaskodó iker-
testvérektől (Ter 25,22) Jákob eltemetéséig (Ter 50) – a Biblia egyik 
legtartalmasabb élettörténete. A szerző 15 év óta különböző csopor-
tokban bibliodrámával is igyekszik élő tanulságként bemutatni Jákob 
Istennel való kapcsolatát. Az kétségtelen, hogy örököse Ábrahám 
Istentől kapott ígéretének (Ter 12,2). Rebekka kérdésére az Úr ezt 
avval egészíti ki, hogy mindkét fiúnak saját népe lesz. Az ellentét a  
családban kezdődött. (Vajon mai családjainkban megvan-e – leg-
alább természetes alapjaiban – Isten nekünk szóló ígéretének bizton-
sága?) A csalás összeférhetetlen a vele megszerzett áldással is. És ez 
után – bár a menekülő Jákob álmában felismeri, hogy az ég nyitva áll 
a számára (Ter 28,10-22), – felébredve mégis feltételt szabva tesz 
fogadalmat Istennek! (Vajon ha közülünk valaki egészen egyedül 
marad, és már csak Istenben bízhat, elfogadja-e – megfontolás után – 
az Általa kínált nehéz utat is?) Jákob csupán saját erejére támasz-
kodva hosszú és kegyetlen életszakaszt küzd végig, többször csúnyán 
becsapatva. Isten segít abban, hogy gyermekei szülessenek, de csak a 
kettős házasság keretében. Egy látomásban megkapva az Úr bátorítá-
sát (Ter 31,3-14) 20 év után családjával, valamint nyájaival együtt 
ismét menekül – hazájába, de félve múltjának következményeitől. A 
Jabbok-folyónál ki is derül, hogy mennyire hiányzik Jákob kiengesz-
telődése bátyjával és a saját életével is, hiszen elvett valamit, ami 
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nem őt illette. Ezért az önhatalmú tettéért – bár Isten már Háránban 
is segített rajta – most kell fizetnie. Legyőzetve, és megtisztulva, 
majd a jelen lévő Istent kitartó erőfeszítéssel visszatartva a végén 
Istentől megáldva távozhatott; az ajándékként kapott új név az Úrral 
való állandó kapcsolatát fejezi ki. Ézsauhoz megalázottként közele-
dik, de a találkozáskor tisztán látva (Ter 33,10) mindketten elismerik 
a kialakult helyzetet, és terhüket ledobva szabadon indulnak egymás-
sal nem szomszédos új hazájuk felé. Jákobot élete végéig minden 
lépése emlékezteti a kapott ütésre. Halála előtt pedig – apja hibáját is 
fotytatva – ő is egyenként, az általa személyenként nekik szánt ál-
dással búcsúzik gyermekeitől és unokáitól. – Ralf Huning SVD arra 
hívja fel a figyelmet, hogy Isten szava teljesebb megértéséhez nem 
csak a bibliatudomány és a tanítóhivatal, hanem az egyszerű biblia-
olvasók is hozzájárulnak (amint a kanonizálás előtt a végleges szö-
veg kialakulásában is résztvettek). A cikk a megértés és befogadás 
három fő területét határozza meg: 1) a kinyilatkoztatott és áthagyo-
mányozott hit liturgikus és intézményes területét, 2) a szövegre ala-
pozott tudományos területet, és 3) az élet és a hittapasztalat valósá-
gának közösségi területét. A katolikus egyház sokáig csak a liturgi-
kus és intézményes megközelítést fogadta el. A Dei Verbum után ezt 
erős fordulattal a szöveg-alapú tudományos szemlélet elsőbbsége 
követte, de ugyanakkor már a közösségi megértést hirdette (a Lumen 
Gentium alapján) a »sensus fidelium«, amely a Szentírást az intuíció, 
a gyakorlati élet és tapasztalat segítségével közelíti meg. Ebben ki-
emelt és gyümölcsöző szerepet kell betöltenie a szegények életta-
pasztalatának (ld. Szentírásmagyarázat az Egyházban: »a kicsinyek«, 
v.ö. Mt11,251). A biblikus pasztoráció feladata az is, hogy kapcsola-
tot tartson és közvetítsen  az itt vázolt három terület mindegyikével.  

  
Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak Krisztus karácso-
nyi békéjét és az Új Esztendőre Isten áldását kérjük és kívánjuk!          
                         A Társulat vezetősége és Füzetünk szerkesztői. 

                                                      
1 Magyar ford.: Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, 1998; 67.old. 
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INNEN-ONNAN 
 
� A Bulletin Dei Verbum 3-4/2007. száma a Lectio Divina té-

makör bevezetőjeként ismerteti Guigo 12. századi karmelita szerze-
tes meghatározását erről az imádkozó szentírásolvasásról. Az egy-
mást követő lépések: olvasás (lekció), átgondolás (meditáció), ima 
(oráció), Isten válaszának meghallgatása (kontempláció). Ez követ-
hető ma is mind egyéni, mind közösségi bibliaolvasáskor.  

Részlet XVI.Benedek pápa 2006. szeptember 16-i üzenetéből a 
Dei Verbum kongresszushoz: »Szeretném mindenekelőtt emlékeze-
tünkbe idézni és ajánlani a Lectio Divina régi hagyományát. A 
Szentírás buzgó tanulmányozása, amelyet imádság kísér, olyan meg-
hitt beszélgetésre vezet, amelyben szívünket bizalommal kitárjuk; 
olvasáskor Istent hallgatjuk, és imánkban hozzá szólunk (ld. DV 25). 
Meg vagyok győződve arról, hogy megfelelő segítséggel az Egyház-
nak ez a gyakorlata új lelki tavaszt fog hozni. Ezért a biblikus pasz-
toráció szilárd alapjaként továbbra is szorgalmazni és segíteni kell a 
Lectio Divinát  kellően megfontolt új módszerekkel is.«  

Bruna Costacurta a Lectio Divina és a bibliatudomány kapcsola-
tát vizsgálja. Egyre többen követik a DV 12 felszólítását: »a Szent-
írást ugyanazon Szentlélek segítségével kell olvasni is, magyarázni 
is, akinek sugalmazására készült.« Ez a hit és az imádság magatartá-
sát kívánja. Az imádság képes magába fogadni mind az isteni, mind 
az emberi szó igazságát. Ugyanilyen befogadó és engedelmes maga-
tartással kell olvasnia a szöveget a bibliatudósnak is. (Nem hagyható 
el az emberi szó, mégpedig az eredeti nyelv és kultúrkör segítségé-
vel!) A helyes tudományos egzegézis és a Lectio Divina nem azonos, 
de egymást segítik, kiegészítik. (A Magnificat szavaival: az alázatos 
szolgáló felismeri, milyen hatalmas dolgokat művelt az Úr.) A cikk 
hivatkozik a »Bibliamagyarázat az Egyházban« dokumentumhoz 
II.János Pál pápa által írt Bevezető 9. pontjára: »szükséges, hogy 
maga az egzegéta a szövegeket Isten szavaként fogadja, ez pedig 
csak akkor lehetséges, ha értelmének munkáját buzgó lelki élet hor-
dozza.« Enélkül »az egzegetikai kutatás nem teljes: szem elől tévesz-
ti a fő célját«. – Bruno Secondin (karmelita teológus, a Gregoriana 
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Egyetemen a modern spiritualitás professzora) a közösségi szent-
írásolvasás jelenlegi gyakorlatát vizsgálva először röviden kitér az 
Ige lelki olvasásának patrisztikus és szerzetesi hagyományára, majd 
említi, hogy a II.Vatikáni Zsinat a Szentírás olvasását és liturgikus 
szerepét megkülönbözteti a jámbor áhitatgyakorlatoktól (SC 13). (A 
cikk részletesen magyarázza, hogy ezeknél lényegesen nagyobb a 
Lectio Divina teológiai, istentiszteleti és   – egyéni, valamint közös-
ségi – megszentelő értéke.) A Zsinat után egyes püspökök kezdemé-
nyezésére és vezetésükkel széles körben elterjedt a Lectio Divina, 
például Milánóban C.M. Martini bíborossal, de Latin-Amerikában is 
(Palabra Vida). Ennek gyümölcsöző voltát a legutóbbi 15-20 évben a 
Pápai Tanítóhivatal számos szóbeli megnyilatkozása és irata (a Ka-
tekizmus is) hangsúlyozza, de a cikk szerint ennek »máig nem volt 
igen kreatív, alkotó következménye«. Csak a 2001-ben megjelent 
»Ecclesia in Oceania« mutat biztató kezdeményezést a szeminaris-
ták, papok és szerzetesek körén kívül is a Szentírásnak a hétköznap-
okra is kitejedő, imádkozó egyéni és közösségi olvasására. A cikk 
figyelmeztet arra, hogy Guigo imádkozó olvasását egyedülélő szer-
zetesek gyakorolták, és hogy ma (a különbségek miatt) sokan kerülik 
a Lectio Divina elnevezést. Secondin eredményesnek találta az általa 
is vezetett közösségi együtt-hallgató és a nyert gyümölcsöket meg-
osztó módszert, amelyhez (a résztvevőkhöz alkalmazkodva) számos 
szemléltető eszközt és kifejező testmozgásokat is használt (az ikon-
tól a táncig). Ezeknek és C. Mesters csoportjainak módszerei és ta-
pasztalatai egy könyvsorozat köteteiben is megjelentek. – A cikk 
mintegy befejezésül megállapítja, hogy különösen hasznos, ha a 
közösséggel a következő vasárnap vagy ünnep szentírási szövegeit 
olvassák el ilyen imádságos módszerrel; ez teljesebb átéléssel való 
résztvételt tesz lehetővé az említett vasárnap vagy ünnep szentmisé-
jén. A cikk zárókövetkeztetése is az, hogy az Igének és az ünneplés-
nek ez a folyamatossága a pusztán erkölcsi okulás helyett fokozato-
san teljes egzisztenciális átalakulásra vezet. Természetesen az imád-
kozó párbeszédes felkészülés külön időt igényel (a pap és a »nép« 
részéről is). 

Mivel a Katolikus Bibliaszövetség a hetedik világkongresszusát 
2008 nyarán a tanzániai Dar es Salaamban tartotta, a Bulletin Dei 
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Verbum 3-4/2007. füzetében Titus Amigu igen részletesen ismerteti 
a 948.000 négyzetkilométer területű állam létrejöttét, természeti, né-
pességi, gazdasági és politikai viszonyait. A soknemzetiségű, 45 szá-
zalékban keresztény és 40 százalékban muzulmán, kb. 38 milliónyi  
lakosság teljes békében él. – Klaus Vellguth a Dél- és Kelet-Afri-
kában elterjedt közösségi Szentírás-olvasás »Biblia-megosztó« mód-
szereinek közös (főleg német misszionáriusokra visszavezethető) 
eredetét, a négylépéses és a hétlépéses módszer egyformán afrikai 
jellegzetességeit mutatja be zambiai és tanzániai példákon (amit a 
mai idegen hithirdetők is változatlanul átvettek).               
� Ugyanebben a folyóiratszámban olvashatjuk Santiago Guljarro 

Oporto (salamancai biblikus professzor) 2006 júliusában a latin--
amerikai és karibiai régió biblikus lelkipásztori összejövetelén el-
mondott igen tartalmas bevezető előadását. Kiindulópontja a tanít-
ványság, amely létezett mind Keresztelő János, mind a farizeusok és 
írástudók körében is, de Jézusnál az Ő követéséből és a tőle kapott 
missziós küldetésből állt. Jézus művét – halála és feltámadása után – 
nem a galileai hallgatók és meggyógyítottak tömegei folytatták, ha-
nem választott tanítványainak legbelső, legszűkebb köre, akik tudtak 
tervezni, önmagukat egészen a kitűzött célnak szentelni (az aposto-
lok). Ehhez fontos előkészítő volt Jézus (néha váratlan) személyes 
meghívása, majd az együttélés nevelő élménye (Lk 10,23), Jézus 
példája, sőt az Istennel való találkozás megtapasztalása is (színevál-
tozás). Nyilvánvaló, hogy e szűk belső kör által őrzött tanításnak 
döntő fontossága volt. Velük kapcsolatban, de korábbi hivatása kö-
rében élt és vendégbarátságban maradt a hűséges hívők (mint pl. 
Zakeus, Arimateai József, Márta és testvérei: Mária és Lázár) sokkal 
szélesebb együttérző, példamutató és segítő csoportja. Ez a két cso-
port mintegy családi kapcsolatát és missziós hivatását ajándéknak 
tekintette, és a hívők igen vegyes összetételű tömegével együtt alkot-
ta az Egyházat, amely – Jézus példáját az idegenekre is kiterjesztve – 
hithirdetésében áttörte a korábbi határokat, odaadóan szolgálta az 
elnyomottakat és szenvedőket. Jézusnak ez a radikális követése foly-
tatódott az üldöztetésben is. – Az előadó a nehéz körülmények között 
fontos hivatást gyakorló hallgatóitól azt kéri, hogy a tanácskozás 
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során ne saját gondolataikból induljanak ki, hanem Isten meghallga-
tott szavát, akaratát továbbítsák. Ehhez 4 evangéliumi szövegrészt 
idéz (Lk 10,38-42; Mt 7,24-27; Mk 9.30-37; Jn 14,25k); ezek mind-
egyikének kifejtése után figyelemfelkeltő, lelkiismeret-ébresztő 
megállapításokkal, kérdések feltevésével igyekszik támpontot nyúj-
tani ahhoz, hogy a tanácskozás valóban Jézust követő legyen.                               
� Érdekes tájékoztatást ad két délafrikai SVD szerzetespap 

(Gabriel Afagbegee és Chrysostome Kiyala) az »Ámosz-program« 
működéséről. Ennek jól előkészített összejövetelei a mai világ súlyos 
bajait a keresztény lelkiismeret alapján elindított tettekkel kívánják 
gyógyítani. A módszer lépéseit (a helyzet és az okok felmérése, Isten 
szava, a tervbe vett változás, a konkrét teendők terve) jól szemlélteti 
a politika ügyéről szervezett ilyen összejövetelnek a cikkben közölt 
beszámolója. [Ennek tanulságai nem csak Dél-Afrika, hanem a mai 
Európa – és konkréten Magyarország – számára is irányadók lehet-
nének!]   Az Afrikához szóló üzenet (Ecclesia in Africa, 1995) egyik 
szakaszát II.János Pál pápa szavait idézve az alábbiakban közöljük.                     

»Meggyőződésünk szerint az afrikai igazságosság és béke megva-
lósulásának legfőbb követelménye (feltétele) a közügyek helyes irá-
nyítása és intézése a politika, valamint a gazdaság egymással ütköző 
területein. Vannak egyes kérdések, amelyek más világrészhez is kö-
tődnek, s ezért nem tartoznak teljességükben a nemzeti kormányok 
és vezetők hatáskörébe. De a zsinat elismerte, hogy ennek a világ-
résznek sok problémáját a gyakran korrupcióval is ötvözött hibás 
saját vezetés okozza. Erős lelkiismeret-ébresztéssel és eltökélt akara-
ti döntéssel meg kell oldani az immár halaszthatatlan problémákat. 

A politikában különös nehézséget jelent Afrikában nemzeti egy-
ségek létrehozása, mivel az államok nagy része  viszonylag fiatal 
képződmény. Nagy vezetői ügyességet kíván a mélyreható különbsé-
gek összhangbahozatala, ősi etnikai ellenségek kibékítése és a világ 
rendjébe való beillesztése. Ezért fordult a zsinat közössége esdeklő 
imával az Úrhoz, hogy támasszon Afrikában szentéletű politikusokat 
– férfiakat és nőket, – hogy legyenek szent államfők, akik saját né-
püket határtalanul szeretik, és inkább akarják azt szolgátni, mint attól 
szolgálatot várni.« (Ecclesia in Africa, 111) 
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A Lumko-Intézet2 eddig további 12 Ámosz-összejövetel hasonló 
ismertetőjét adta ki (felelős szerkesztő P.Anselm Prior OFM).            

                                            (Székely István) 
 
 
 

Selémiás fia Júkál pecsétje (Jer 37,3) 
Új feltárások Jeruzsálemben 

 
A palesztinok lakta jeruzsálemi Szilván-negyed házai és utcái alatt pár 

hónapja a dicsőséges zsidó múlt egy újabb darabja került elő: a romok 
között érmék, pecsétek, egy 2700 éves alagút és a bibliai Templomhoz 
vezető út maradványai találhatók. Az arab-izraeli ellentétek azonban a ré-
gészetre is hatással vannak: az ásatások folytatása mindkét fél számára 
érzékeny pontot érint, ugyanis a leletek újabb érvet szolgáltathatnak arra, 
hogy ma kié legyen a szent város. 

A lelőhely a fallal körülvett Szent Városon, vagy ahogyan a zsidók neve-
zik, Dávid városán kívül, egy sűrűn lakott lejtőn helyezkedik el. A 3000 évvel 
ezelőtt létezett zsidó királyság legendás uralkodójáról elnevezett területből 
nőtt ki a mai Jeruzsálem. Szilván azonban már Kelet-Jeruzsálemben fek-
szik, amelyet Izrael 1967-ben foglalt el, és amelyet a palesztinok új államuk 
fővárosának követelnek. 

A mintegy 48 méter mélyen fekvő, 533 méter hosszú alagutat Ezékiás, 
Júdea királya építtette i.e. 700 körül, hogy vizet biztosítson az asszír ostrom 
alatt szenvedő városnak. A városban van egy másik, római kori csatorna is, 
amelyen keresztül a zsidók menekültek, amikor i.sz. 70-ben a római légiók 
felgyújtották Jeruzsálemet. A szennyvízcsatorna a második templomhoz 
vezető út alatt húzódik, amelyet szintén a rómaiak pusztítottak el. 

Az ásatások sok fontos és színes leletet hoznak a felszínre, pl. egy 2500 
éves tűt, amellyel a ruhát fogták össze, vagy pecséteket, amelyeken a Je-
remiás próféta könyvében is említett Júkál, Selemja fia (l. Jer 37,3), és 
Gamarja, Sáfán fia (Jer 36,12) neve olvasható. Előkerült még egy 3700 
éves kánaánita erőd, valamint több ezer halcsont is. 

Forrás: MÚLT-KOR Történelmi Portál, www.mult-kor.hu 
 
 

                                                      
2 Lumko Institute P.O.Box 5058; 1403 Delmenville, SOUTH AFRICA, Tel.:+27-
(0)11-827 89 24  Fax: +27-(0)11-827 57 74 E-Mail: lumko@global.co.za 
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Zimányi Ágnes 

Isten kenyere, a manna 
 

A Biblia növény- és állatvilága a teremtés szépségét dícséri. Az 
egyes növények meghatározása azonban nem mindig egyszerű. Kü-
lönösen áll ez a mannára (héberül: man), mely a negyvenéves pusztai 
vándorlás alatt a zsidó nép fő tápláléka volt. »Izrael fiai negyven 
évig ették a mannát, amíg csak lakott vidékre nem értek. Addig ették 
a mannát, amíg Kánaán földjének határához nem értek« (Kiv 16,35). 
»Ha éjszaka harmat hullott, manna is hullott« (Szám 11,9). 

Az éhezéstől és kimerültségtől elcsigázott emberek Szín pusztá-
jában zúgolódni kezdtek és haragjuk Mózes ellen fordult. Nem örül-
tek immár a fogságból való csodálatos szabadulásnak, az Istentől 
kapott igéreteknek, feledték a gyötrelmes rabszolgasorsot. Vissza-
vágytak az egyiptomi »húsos fazekak« mellé, ahol legalább kenyérrel 
jóllakhattak. Mózes közbenjárására az Úr kenyeret hullatott a pusztai 
vándoroknak, hogy egyenek és éhen ne haljanak. »Reggel pedig 
harmatozó felhő volt a tábor körül. Amikor a harmatozó felhő fel-
szállt, a puszta talaján valami finom szemcsés dolog volt, olyan, mint 
a dér a földön. Izrael fiai észrevették és kérdezték egymást: mi ez? 
Nem tudták úgyanis, mi az. Mózes így szólt hozzájuk: Ez az a ke-
nyér, melyet az Úr ad nektek enni« (Kiv 16,13–15). »Fehér volt mint 
a koriander mag« (Kiv 16,31), mely ánizs illatú, és hasonló a 
bdellium balzsamcserje gyantájához (Szám 11,7). A nép hamar föl-
szedte az égből pottyant ajándékot és mannának nevezte el. Mozsa-
rakban megtörték, megőrölték, fazekakban megfőzték, vagy cipót 
sütöttek belőle. Ize olyan volt »mint a mézeskalácsnak« (Kiv 16,31). 

A Kivonulás könyvében leírtak alapján a Biblia–magyarázók a 
man szót a mi kérdőszóval hozzák összefüggésbe: mán ez? – mi ez? 
Mások úgy fordítják: ez manna! Az eltérés abból adódhat, hogy a 
man szónak a nyugati arám nyelvben ki, a szíriaiban pedig mi a je-
lentése. Egyes kommentátorok a mannát a Tamarix manniferaval 
hozzák kapcsolatba. Ez a fa a Sinai félsziget pusztájában, sivatagi 
vízmosásaiban, időszakos folyómedreiben nő, ahol csak a nagy eső-
zések idején akad némi víz. A mannának a tamariszkusszal való azo-



Innen-Onnan 

41 

nosítását a kora keresztény tradíció is alátámasztja. A Sínai félszige-
ten alapított Szent Katalin kolostorban fönnmaradt hagyomány sze-
rint a sivatagon átutazó szerzetesek és zarándokok már a 3. századtól 
kezdve megfigyelték, hogy a tamariszkusz fákról manna hull alá. 
Közismert továbbá, hogy a Sínai fésziget beduinjai mai napig hasz-
nálják a manna szót, arra a folyékony mézre, melyet a tamariszkusz 
fákból csepegtetnek. A fa 2,7–4,5 méter magasra is megnő, sok–sok 
ága van és kicsiny, pikkelyszerű levelei. 

Egy elgondolás szerint apró termetű pajzstetvek (Coccus manni-
parus) átlukasztják a tamariszkusz ágainak kérgét, s az így keletke-
zett lukakból buggyan elő, sűrű, ragadós, édes cseppekben a manna. 
Pillanatok alatt megszilárdul és a földre mint sárga labdácska hull le. 

Bárhogy is van, a mannát gyorsan kell összegyüjteni és nem sza-
bad maradékot hagyni, mert könnyen megromlik. »De nem hallgat-
tak Mózesre és egyesek mégis eltették másnapra. Ez azonban tele lett 
férgekkel és bűzlött, ezért Mózes megharagudott rájuk« (Kiv 16,19). 

Ha megbecsüljük, mekkora mennyiségű élelemre lehetett szüksé-
ge a pusztában negyven évig vándorló zsidó népnek, arra gondolha-
tunk, a manna mint táplálék önmagában véve kevésnek bizonyult. 
Tartalmaz glukózt, fructózt, pektineket, de semmi proteint. Ezért né-
hány Szentírás–magyarázó az eddigieken túl egy alga fajtát (Nostoc) 
is a mannák közé sorol, mely éjjel bújik ki a nyirkos, nedves talajból, 
valamint egy zuzmó félét (Lecanora esculenta) is, mely főként a 
síkságokon és Nyugat–Ázsia hegyein nő, ahonnan a széllel óriási 
távolságokra képes eljutni. 

Azt is tudjuk, hogy a Mózes vezetésével vándorló nép a mannán 
kívül más táplálékhoz is hozzájutott. Egyiptomból lábasjószágot vit-
tek magukkal (Kiv 12,38), volt datolyájuk (Kiv 15,27), emlékezhe-
tünk a fürj csodára (Szám 12,32) és néha pénzért is vásároltak enni-
valót (MTörv 2,6). Ha természetes táplálék volt is a pusztában a 
manna, Isten úgy adta, mint gondviselő kegyelmének gyümölcsét. Az 
igazi égből jött kenyér, mely nemcsak a testet táplálja, Jézus Krisz-
tus. Ahogyan maga mondja: »Atyám adja nektek az igazi kenyeret. 
Mert az az Isten kenyere, aki alászállt a mennyből és életet ad a vi-
lágnak« (Jn 6,32–33). 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 
 

A kérdésekre Tarjányi Béla teológiai professzor, 
 Társulatunk ügyvezető elnöke válaszol. 

� Kérdés: Nem látunk tisztán a Biblia azonos nyelvű (s így a ma-
gyar) fordításai ügyében. 

a) Ma három katolikus fordítás van használatban: egyrészt a Szent 
István Társulat, másrészt a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat tel-
jes szentírásfordítása, valamint az Újszövetség tekintetében a Békés-
Dalos-fordítás. Ezek szövegének eltérései néhol segítenek a megér-
tésben, de van hátrányuk is: pl. számos esetben nem lehet szöveg-
részletek (szavak) alapján megkeresni a bibliai helyet egy másik fordí-
táshoz készített konkordanciából. Fennmarad-e ez a helyzet, vagy van 
törekvés egységesítésre?  

b) Azt tudjuk, hogy mindhárom fordítás alapja – az előírásnak is 
megfelelően – az eredeti (görög, héber, arám) szöveg. (Nem világos, 
hogy mi a szerepe a II.Vatikáni Zsinat után kiadott Nova Vulgata-nak.) 

c) Tudjuk, hogy az említettek mellett létez(het)nek gyermek-Bibliák 
és egyéb, pl. tudományos célú (az eredetit szószerint követő) fordítá-
sok is. Ezekről azonban nincs konkrét információnk. Mit illenék tudnunk 
ezekről?    

Válasz:  a) A háromféle fordítás – A zsidóság által használt hé-
ber Ószövetségnek és a moszlim hívek szent könyvének, a Koránnak 
(Qur`an) a szövege ma3 teljesen egységes. Ilyen fokú egység csak 
akkor lehet követelmény, ha a szent szöveg nyelve is változatlan 
marad. A kereszténység viszont nem tekintett soha egyetlen nyelvet 
sem kizárólagosan szentnek és kötelezőnek. Jézus héberül imádko-
zott, arámul beszélt, de szavait és tetteit már görögül fogalmazták 
meg és hagyták ránk az evangélisták. Az első századok keresztényei 
az Ószövetség görög fordítását, a Szeptuagintát használták, nem a 
                                                      

3 Ez azonban nem volt mindig így. Az Ószövetséget illetően pl. a Kumránban talált 
Ószövetség-kéziratok szövege számos helyen eltér a ma általánosan használt hé-
ber Ószövetségnek, az ún. textus massoreticus-nak a szövegétől. Az ún. Hetvenes 
fordítás is sok eltérést ill. többletet tartalmaz, ami azt mutatja, hogy az a héber szö-
veg, amiből ez a fordítás készült, nem volt azonos a ma használatos héber szö-
veggel. Az egységesítést a középkor elején végezték el a zsidó tudósok, és ettől 
kezdve kötelezően csak ezt a szöveget tekintik szentnek és hitelesnek. Egyetlen 
szó, egyetlen betű sem térhet el ettől az egyes kéziratokban, kiadásokban. 
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héber Ószövetséget. A keresztény kéziratmásolók soha nem dolgoz-
tak olyan aggályos pontossággal, mint a zsidó kéziratmásolók. Ennek 
következménye az a számtalan szövegváltozat, amely a fellelhető ke-
resztény kézből származó görög Szentírás-kéziratokban megfigyelhe-
tő. És a keresztények körében az is egészen természetes volt a legko-
rábbi időktől kezdve, hogy a szent szövegeket az adott nép nyelvére 
lefordítsák. Már az első századokban születtek ilyen fordítások, pl. a 
szír, a kopt, a latin, az örmény stb. szentírásfordítások. 

Születhettek szövegváltozatok, készülhettek bármely nyelven for-
dítások, egyazon nyelven különbözőek is, mert nem a nyelv, a szö-
veg, a betű volt a szent, hanem a tartalom, a tanítás, amelyet az egy-
ház örökölt, ellenőrzött, hordozott és hirdetett – a rendelkezésre álló 
szöveggel a kezében, azt felolvasva, értelmezve, magyarázva. 

Régebben előfordult, hogy egy-egy jól bevált fordítás, mint pl. a 
latin Vulgáta, hosszú évszázadokon át alkalmas volt az isteni üzenet 
közvetítésére, főleg azért, mert maga a nyelv nem változott. A népek 
nyelvei azonban élnek és változnak, ezért szükségszerű a régi fordí-
tások revideálása, sőt új fordítások készítése. Így gyakran előfordul, 
hogy egymás mellett él több fordítás is. Van aki a régihez ragaszko-
dik, mert annak fordulatai, megfogalmazásai a szívéhez nőttek, má-
sok az újabb, a nyelv mai állásához közelebb álló fordításokat kedve-
lik. Ha az egyház minden adott korban kötelezően csak egyetlen 
fordítás használatát engedélyezné, elősegítené a fundamentalizmus-
nak, a szövegközpontúságnak az érvényre jutását. A tartalom és üze-
net helyébe könnyen a betű kerülne. Ez minden korban csábító, mert 
sokkal egyszerűbb egy adott szöveget szentnek tartani és arra esküd-
ni, mint a szöveg mélyén, a különböző fordítások mögött rejlő igaz-
ságot keresni. A sokféleség bonyolultabbá teszi a dolgunkat, gondol-
kodásra késztet, keresésre kényszerít. A különböző fordítások mind-
egyike valójában tökéletlen próbálkozás a mélyben rejlő, egy az 
egyben kimondhatatlan igazság megfogalmazására, közvetítésére. 
Minél többféle (ellenőrzött, jóváhagyott) megfogalmazást ismerek, 
annál többet sejtehetek meg a tulajdonképpeni mondanivaló lénye-
géből. 
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A magam részéről nem lennék híve a kötelező egységesítésnek. 
Ez egyébként szöges ellentétben is állna az egyház kétezer éves gya-
korlatával. – Ami a szövegek megkeresését illeti, sajnos, nem áll ren-
delkezésünkre minden fordításhoz konkordancia. Amikor tehát kon-
kordanciát használunk, tartsuk magunknál azt a fordítást, amelyhez a 
konkordancia készült. De a mai, kompjúterizált világban lassanként 
már ez sem probléma. Az interneten megtalálható a legtöbb fordítás 
szövege, sőt, akár le is tölthető. Egy kattintással megtalálhatunk ben-
ne bármilyen keresett szöveget. 

b) A Neovulgáta szerepe és jelentősége – A II. Vatikáni Zsinat 
rendelkezése nyomán az egykori Vulgáta latin bibliafordítás szöve-
gét revideálták a Biblia eredeti szövegét helyreállítani hivatott szö-
vegkritika mai állása ill. eredményei alapján. Az egyház szándéka 
szerint az így elkészült Neovulgáta bibliafordítást, annak megoldása-
it kell követnie minden népnyelvi bibliafordításnak. Ennek a kritéri-
umnak a három említett magyar bibliafordítás közül – ismereteim 
szerint – egyedül a Káldi-Neovulgáta Bibliafordítás felel meg. 

c) Gyermekbibliák és "rétegbibliák" – A gyermekbibliák nem 
Bibliák, hanem a bibliai történetek elbeszélései a gyermekek számá-
ra érthetően és élvezhetően megfogalmazva, jobbára színes illusztrá-
ciókkal. Ezek használata mindenképpen ajánlott és hasznos mindad-
dig, amíg a gyermek alkalmassá nem válik arra, hogy a tényleges 
evangéliumi, bibliai szövegeket hallja, olvassa. Magyar nyelven is 
többféle gyermekbiblia létezik ill. kapható. 

A "rétegbibliák" tényleges bibliák, de a nyelvezetük ill. a fordítás 
módja sajátosan egy adott társadalmi réteget céloz meg. A legismer-
tebb és legelterjedtebb az ún. köznyelvi fordítás (német, angol, fran-
cia, olasz stb.), amely messzemenőkig igyekszik a köznyelv szavait, 
képeit, kifejezőeszközeit alkalmazni a fordítás során, elsősorban azo-
kat az olvasókat tartva szem előtt, akik számára a vallási-teológiai 
kifejezések idegenek vagy ismeretlenek. Készülnek emelkedettebb 
nyelvezetű bibliafordítások is, esetenként pedig szöveghűségre tö-
rekvőek, hogy az érdekldő olvasót közelebb segítsék a biblia eredeti 
nyelvű szövegéhez, megfogalmazásaihoz. Ilyen szöveghű fordítás-
részletek olvashatók például a legtöbb bibliakommentárban. 



Társulatunk életéből 

45 

TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 
  

Biblia Éve 2008 – Társulatunk a Biblia Éve püspökkari felelősé-
nek, Dr. Bábel Balázs kalocsai érseknek a megbízásából jelentős 
mértékben igyekezett hozzájárulni ezen ünnepi, hálaadó esztendő 
sikeréhez. Honlapunkon összegyűjtöttünk és egy helyen mindenki 
számára elérhetővé tettünk minden általunk ismert rendezvény meg-
hívóját, programját, illetőleg az azokról készült beszámolókat. Kiad-
ványaink nagy segítséget jelentettek az ünneplő közösségeknek: az 
Aranybiblia, a Családi Biblia, a Missziós Evangélium (Jn ev.), az Új 
Ország (Mk ev.), a CD-n és DVD látható-hallható vallomások, elő-
adások sorozatai. Százhoz is közel áll azon alkalmak és helyszínek 
sora Budapesten, szerte az  országban és határainkon túl, ahol mun-
katársaink előadásokat, bemutatókat, képzéseket tartottak. Több 
bibliakiállításhoz Társulatunk kölcsönözte a kiállítás anyagát (pl. a 
csörögi, újpesti, keceli bibliakiállításhoz). Örömünkre szogál, hogy a 
Biblia Éve várakozáson felül sikeresnek bizonyult, és ehhez Társula-
tunk is nagy mértékben hozzájárulhatott. – A programok honlapja: 
www.biblia-tarsulat.hu 

   
Meghívó – A Biblia Éve a vége felé közeledik. A Bp. VI. ker. 

Szondi utcai Szent Család templomban ünnepélyes megnyitó 
szentmisét tartottunk január 1-jén, ugyanígy szeretnénk az évet 
lezárni 2009. jan. 1-jén este a 6 órai szentmise keretében. A 
Mária Rádió ezt a szentmisét is élőben közvetíti. Ennek a szent-
misének a keretében tartjuk a Magyar Katolikus Családegyesü-
let, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat és az Új Ember kö-
zös bibliai játékának eredményhirdetését. Sillye Jenő új, bibliás 
CD-jének bemutatója is kapcsolódik az ünnepi eseményhez.  

A Szent Család Plébánia és a Szent Jeromos Katolikus Biblia-
társulat szeretettel vár mindenkit 2009. január elsején, Újév nap-
ján este hatkor a Biblia évét befejező hálaadó szentmisére. 

 Füzes Ádám plébános               Tarjányi Béla ügyv. elnök 
   Szt. Család Plébánia        Szt. Jeromos Katolikus Bibliatársulat 
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Közgyűlés – Szeptember 29-én megtartottuk Társulatunk ezévi 
közgyűlését. Az együttlét egyben az új évad megnyitását is jelentet-
te, amelyet szentmisével ünnepeltünk, és kértük Isten áldást mun-
kánkra. A közgyűlésen a munkatársak beszámoltak az elmúlt moz-
galmas évben végzett munkánkról: Gelley Anna irodavezető, Horvay 
Mária imacsoport-vezető, Székely István szerkesztő, Vágvölgyi Éva 
főtitkár, továbbképzési csoportvezető és Tarjányi Béla ügyvezető 
elnök. Tarjányi Béla tájékoztatta a Közgyűlést az elmúlt év során 
elért eredményekről, a Társulat anyagi helyzetéről és néhány fonto-
sabb megvalósítandó tervünkről (öregbetűs Újszövetség és teljes 
Cigány Biblia kiadása stb.). 

A magyar biblikus professzorok ezévi második szakmai érte-
kezlete – A magyar biblikus professzorok október 20-án megtartot-
ták ezévi második szakmai értekezletüket Budapesten, a Szent Jero-
mos Katolikus Bibliatársulat Teréz körúti központjában. Az értekez-
leten két vitaindító előadás hangzott el: Kocsi György és Csernai 
Balázs. Az előadásokat jó hangulatú szakmai vita követte. 
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Cigány Biblia – Amint már jeleztük, egy éve befejeződött az 
Ószövetségi Szentírás cigány (lovári) nyelvű fordítása is, így kiadás-
ra kerülhet a teljes Biblia cigány fordítása. Miután a Magyar Katoli-
kus Püspöki Konferencia által jóváhagyásra került az új rész fordítá-
sa is, a kiadás folyamatban van, és reményeink szerint még a Biblia 
Évében megjelenik Karácsonyra. Ez lesz a világon az első cigány 
nyelvű teljes szentíráskiadás. 

Biblikus Figura készítő kurzusok – Társulatunk Augusztus 7-8-
ig a Bibliatársulat központjában megtartottuk újabb Biblikus Figura 
készítő kurzusunkat. Ezúttal a Szeged-Csanádi Egyházmegye kate-
kétái voltak a résztvevők. Minden résztvevő Kis Jézust tartó Mária- 
és Szent József-alakot készített, és felkészültek arra, hogy gyűjtemé-
nyüket otthon is tovább gazdagítják. Decemberben két újabb Bibli-
kus Figura készítő kurzus volt: 6-án Budafokon Vargha Zsolt plébá-
nos és Rákóczi Sarolta szervezésében, 12-14. között pedig a Biblia-
központban öt anyuka készített saját családja számára betlehemi fi-
gurákat. A budafoki résztvevők minden vasárnap kihelyezik a temp-
lomban ezeket a figurákat a vasárnapi evangélium szemléltetéséhez – 
a hívek nagy örömére. 
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A kurzusokat munkatársunk, Gelley Anna vezette, aki évekkel ez-
előtt megszerezte Ausztriában a kurzusvezetői képesítést, és már 
számos kurzust vezetett a Bibliaközpontban és több más helyszínen. 
Az így készült figurák kitűnően alkalmasak a biblia történetek szem-
léltetésére. – A figurákkal Társulatunk évek óta részt vesz a Betle-
hemi Jászol kiállításon (Városliget, Mezőgazdasági Múzeum, dec.-
jan.)  

Öregbetűs Újszövetség – Régóta jelezték már igen sokan, hogy 
az idősebb korosztályba tartozó szentírás-szerető hívek gyakorta 
nehezen tudják olvasni, használni az egyébként nagyon közkedvelt, 
hordozható Szentírásainkat. Ezért még a Biblia Évében sikerült ki-
adnunk az Újszövetséget nagyobb betűkkel szedve, igen jól olvasha-
tó formában. Kérünk minden Tagtársunkat és olvasónkat, hogy tájé-
koztassák erről az érdekelteket. Az Öregbetűs Újszövetség kapható 
és megrendelhető Bibliaközpontunkban. Ára: 1960.- Ft. 

Cím: Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 1066 Buda-
pest, Teréz krt. 28. I/6. Tel.: (1) 332-2260; Fax: (1) 312-24-78. – Le-
vélcím: jeromos@biblia-tarsulat.hu  

 
      

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénte-
ken du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten ál-
dását kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes tár-
sulati Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, 
gondjait. Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös 
imába. 

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: 2008. jan. 
9: Kol 1,12-20; jan. 23.: Kol 1,23; febr. 6.: Kol 2,1-6 ; febr. 20.: 
Kol 2,8-10; márc. 6.: Kol 3,1-4; márc. 20.: Kol 3,12-17; ápr. 3.: 
Kol 4,2-6; ápr. 17.: Tit 2,11-15; ápr. 28.: Róm 5,1-5. 

Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távol-
ból bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklő-
dőt! 
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Ajánlatunk 

  

  
Kiadványainkból  

   
1. Öregbet�s Újszövetség: az Újszövetségi Szentírás na-

gyobb betűs, jól olvasható formában. Ára: 1960.- Ft. 
2. Missziós Evangélium (János evangéliuma, kis füzet, háromféle 

színes borítóval, ajándékozásra). Ára: 100.- Ft. 
3. Mindennapi Evangélium (Márk evangéliuma napilap formá-

tumban, ajándékozásra. Ára: 100,- Ft. 
4. Aranybiblia (nagyméretű, díszes, aranyozott verettel, templomi 

kihelyezésre). Ára: 24.000 Ft. 
5. Családi Biblia (nagyméretű, díszes, aranynyomással, családok 

számára). Ára: 12.000 Ft. 
6. Bibliaolvasó-naptár (a teljes Szentírás szövegének beosztása 

két éven át minden napra, készítette: Gyürki László). Ára: 60.- Ft. 
7. Bibliaórák-csomag (A. Steiner-V.Weymann: Találkozások [5 

óra], Csodák [6 óra], Példabeszédek [7 óra], A.Hecht: Közös utunk a 
Bibliához [módszerek]), Vágvölgyi Éva: Bibliaórák [60 óra]. A cso-
mag ára: 4000.- Ft. 

8. Vallomás a Szentírásról DVD I. (Bíró László püspök, Nemes-
hegyi Péter S.J., Kerekes Károly O.Cist., Vértesaljai László S.J., 
Tomka Ferenc, Mihályi Angyalka katekéta, Varga Béláné Irénke 
személyes vallomása. Ára: 600.- Ft 

9. Vallomás a Szentírásról DVD II. (Erdő Péter bíboros, Márfi 
Gyula érsek, Zseldin Gellért püspök, Gyürki László, Takács Gyula, 
Gelley Anna, Riskó Mariann vallomása, Székely János püspök há-
rom előadása. Ára: 600.- Ft 

10. A Szentföldön Jézus lába nyomán DVD ( A Fokoláre-atyák 
szentföldi felvételeiből  összeállította Tomka Ferenc. A főbb szent-
földi helyek bemutatása és ismertetése.) Ára: 1200,- Ft. 

11. Magyarságunk és a Biblia CD (Nemeskürty István, Vörös 
Győző és Tarjányi Béla előadása a biblikusok továbbképző konfe-
renciáján). Ára: 600,- Ft. 
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