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Székely István 

Biblikus folyóiratok szemléje 
 

   A Biblica 1/2008. számában Peter Dubovsky kimutatja, hogy 2 
Kir 15-23 másként jellemzi a Kr.e. 8. századi Asszíria terjeszkedő 
hatalmát, mint más történeti források. A terjeszkedés Izrael és néha 
Júda számára is busásan megfizetett védelmet jelentett (ld. pl. 2 Kir 
15,17-20 ill. 16,1-9); a védettségből később hódoltság és izraeliek 
kitelepítése lett, végül pedig Hiszkija »elpártolása« miatt az asszír 
hódítás Júdára is kiterjedt (2 Kir 18-20)! Mindez a bibliai szöveg 
szerint kb. Kr.e. 700-ig tartott, holott más források, és Izrael, sőt 
Júda ásatási emlékei évtizedekkel későbbi – még Egyiptomot is sú-
lyosan érintő – folytatódását igazolják. A Bibliában hiányosak a 
korábbi asszír kapcsolatok is (csak az szerepel, ami a vallást vagy a 
politikai hatalmat érintette). A 2 Kir tudatosan torzított nézőpontját 
Izajás jövendölése alapján érthetjük meg; az Úr üzenete az asszír 
királynak: 2 Kir 19,21-28-ban  és Júda királyának: 2 Kir 19-29-34-
ben. Asszíria legyőzi Szamariát: Izrael a bűneiért bukik el (pl. 2 Kir 
17,7-23), de bukik a fennhéjázó, Izrael Szentjét káromló Asszíria is. 
A cikk szerint a befejezés a Júda-belieket is (a Hiszkija által elindí-
tott és röviden 2 Kir 18,4-ben is jelzett) megújulásra készteti. – 
Georg Hentschel és Christina Nieben a Bír 20-ban leírt egyedülálló 
történet bibliai leírásával foglalkozik (a gibeai szégyenletes tett miatt 
Benjamin elleni testvérháború és annak következményei). Részletes 
elemzés után kiderül, hogy a szöveget a fogság után írták, Izrael 
szemszögéből. Deuteronomista érveléssel (»hogy eltűnjék a gonosz-
ság Izraelből«) és katonai kifejezések helyett papi megfogalmazá-
sokkal (pl. »összejöttek«) találkozunk. A »testvér« elleni harc csak 
ismételt vallási cselekmények (sírás, böjt, áldozatok) után lehetett 
sikeres. A 36c-kb.47. vers külön forrásból származhat. – Chris Keith 
először idézi azt az 5 szöveget, amelyet Szent Pál saját kezével írt  
egy-egy levelének végére, majd ennek a gesztusnak jelentőségét tárja 
fel. Az írni-tudás nagy dolog volt: egyiptomi iskolai papiruszok fed-
ték fel (Oxyrynchus), hogy a növendékek szótagok írását tanulták 
meg, másolni pedig csak betűnként tudtak. (A lakosságnak csupán 
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néhány százaléka tanult meg írni, és még kevesebben olvasni is.) A 
sajátkezű rövid szöveg növelte írójának tekintélyét, és kifejezte a 
címzettek iránti megbecsülését. Hogy valóban a görög-római társa-
dalom írni és olvasni is tudó elitjéhez tartozott, azt jelezte a levél 
többi részének írnokkal való megíratása. Feltehetőleg Pálnak szüksé-
ge is volt olyan írnokra, aki a görög köznyelvet hibátlanul ismerte. 
(Josephus Flavius is hasonlóan írnokkal dolgozott.) – Benjamin E. 
Reynolds rövid hozzászólása a Dán 7,13-14 szerint látott »emberfiá-
hoz hasonló valaki«-ről megállapítja (magából az ógörög szövegből), 
hogy az Ősöreghez hasonló, királyi és messiási személy. – Paul 
Foster szerint a Q-forrás szövegei az Emberfiát »két lépcsőben« mu-
tatják be: a hallgatók saját elnyomott helyzetükben látják a szenvedő 
Jézust, és várják szabadító eljövetelét. Ezt a szabadító segítséget 
azonban többször már a jelenben is megtapasztalják, sőt az átélt 
szenvedés és a segítség néha nem is válik el egymástól. 

A The Catholic Biblical Quarterly 1/2008. számában Irene No-
well O.S.B. Jézus ősanyáit akarja bemutatni. A Máté-evangélium 
családfájában (Mt 1,1-17) négy asszony szerepel, akiket a cikk nem 
tekint rendkívülieknek; felsorol még 8 ősanyát (köztük a Bibliából 
ismert Sárát, Rebekkát és Leát), sőt melléjük állítja Jézus anyját, 
Szűz Máriát is. Elképzeli családjuk történetét is. Kimondja, hogy – 
miként más asszonyok – általában háttérbe szorultak, dolgoztak, 
szenvedtek, gyermek(ek)et szültek, találékonyan és bátran küzdöttek 
övéik és a maguk jövőjéért. Kell, hogy eszünkbe jussanak a mai 
világban elnyomott, szenvedő nők százezrei (kiűzöttek és elmenekül-
tek, erőszak és kínzások áldozatai, köztük gyermekeiket egyedül 
eltartó és nevelő anyák, betegségek áldozatai). A cikk végül röviden 
bemutat egy Nobel-díjas tudós asszonyt (Wangari Maathait), aki 
afrikai üldözöttekért börtönt és véres kínzást is szenvedett, de ezre-
ken tudott segíteni. – Walter Brueggemann azt mutatja be, hogy nem 
lehet a deuteronomista történetírást olyannak tekinteni, amely »Jero-
boám vétkéért« gyökeresen elítéli Izrael uralkodóit – szemben a 
JHVH akaratát teljesítő Dáviddal és Júdea királyaival. De azt olvas-
suk, hogy csekélynek látszó jótettekért sírba kerülhetett Ábia, 
Jeroboám fia (1 Kir 14,13), és az egyébként ítéletet érdemlő Jehu 
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jótettéért negyedíziglen uralkodhattak az ő utódai (2 Kir 10,30). Az 
Úr meghallgatta az elnyomott népért könyörgő Joahcáz királyt, és 
szabadítót küldött (2 Kir 13,3-5). Később II.Jeroboám is szabadító 
lehetett (2 Kir 14,25-27). A »történelmi teológia« arra tanít, hogy 
Isten törődik a kisebbnek látszó tettekkel, számon tartja a »kevésbé 
fontos« eseményeket is. – William Doan és Terry Giles az 1 Krón 
16,8-36 hálaadó himnuszról megállapítja, hogy annak a múltra és a 
jelenre vonatkozó képei és a jövőre utaló felszólításai közelebb áll-
nak a Dávid-korabeli eseményekhez, mint a hasonló tartalmú Zsolt 
105-106- és 96-beliek, s így együttérző, résztvevő hallgatóságot te-
remtenek. Az a tény pedig, hogy ezek a mintául szolgáló (a hallgatók 
által jól ismert) zsoltárok nem tartoznak a «dávidiak« vagy »ászá-
fiak« közé, tehát 1 Krón 16,7 nem lehet igaz, a cikk szerzői szerint 
JHVH és népe szövetségének időtől való függetlenségét jelzi. – 
Kevin McGeough azt vizsgálja, hogy hős volt-e Eszter. Ismertet több 
véleményt, és áttekinti a történet összes szereplőjének viselkedését. 
Kétségtelen, hogy a zsidók kiirtásának ötlete Ámánban támadt Mar-
dókeus viselkedése nyomán. A végveszélyben Mardókeus a hozzá 
mindenben hű és engedelmes Eszterhez fordult, aki addig (az ő pa-
rancsára is) az udvarban kívánt alkalmazkodás »bölcsességét« követ-
te; Eszter – kérve Mardókeus és a zsidók imáját és böjtölését is – 
igen értelmesen kihasználta az említett alkalmazkodás szélső lehető-
ségeit, sőt a kötelező határt túl is lépve a gonoszsággal bátran szem-
beszállt; ezzel lett igazi hős! Az alapjában konzervatív cselekvés 
megmentő eredménnyel járt. Eszter hősiessége bátorító példakép lett 
a perzsa birodalomban élő zsidók és Eszter könyve olvasói számára. 
– Bradley C. Gregory  Ábrahámot mint zsidó eszményképet mutatja 
be, főként  Sirák fia könyvének elemzésével.1 A könyv Ábrahám 
kiemelkedő dicsőségének (Sir 44,20a) egyik fő indokául azt a szá-
mos magyarázó által képviselt álláspontot említi, hogy a fáraó nem 
érinthette Sárát. (A könyv egyébként – a 47.fejezetben – Salamont 
súlyosan elítéli.) Ábrahám megtartotta a mózesi törvényt (44,20b) és 
kisértésben hűnek bizonyult (44,21). Ez a legkorábbi szöveg a máso-

                                                      
1 Versszámokként itt nem a cikk, hanem a Szent Jeromos Bibliatársulat magyar 
fordításának számaira hivatkozunk.Sz.I. 
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dik templom korából, amely így kiemeli Ábrahám hűséges hitét (Ter 
22,12); későbbiek pl. Neh 9,8 és 1 Makk 2,52. Sir 44,23 Ábrahám 
utódainak felmagasztalását hirdeti: a cikk szerint Izrael népe áldás a 
szomszédos nemzetek számára, sőt ez – a föld pora és a csillagok 
hasonlata révén (44,22-23) kiterjed a föld minden nemzetségére (Ter 
12,3). Megállapíthatjuk, hogy Sir nem csak ismétli, hanem bővíti is a 
korábbi szövegek értelmét, aktualizálja eszkatologikus ígéreteit. – 
Catherine Sider Hamilton sok irányból világítja meg az ártatlan vér 
kiontását (főleg a Máté-evangélium szövegeiben). Pilátus Mt 27,24-
25-ben Júdás szavait ismétli (27,4). Ugyanakkor a nép vállalja a 
felelősséget (27,25). Zakariás vérének kiontása (2 Krón 24,20-24), 
amire Jézus (Mt 23,35-36-ban) hivatkozik, legendaként szerepel 
mindkét Talmudban is. Jézus vérének kiontásáról Ő maga szól Mt 
26,28-ban . Amikor ez a kereszten megtörténik, a templom függönye 
kettészakad (Mt 27,51): végetér a templom kora; ezt később a rabbik 
is tudomásul veszik. A cikk számos (nem bibliai) iratra is hivatkozva 
kimondja, hogy Izrael hitének kiteljesülése most már Jézusban és az 
Ő nevében összejövők közösségében folytatódik. A cikk szerzője 
szerint Máté Jézus apológiájának hirdetésében is zsidó gondolko-
dásmódot követett.  

A folyóirat 2/2008. számában Matthew J. Lynch az Iz 59,15b-
63,6-ban leírt »isteni háború« lefolyására és eredményeire hívja fel a 
figyelmet. Az ellenség (Edom) legyőzése után az elhurcolt izraeliek 
egységre jutnak, JHVH visszatér a Sionra, és a környező nemzetek 
először félve, később már tisztelettel tekintenek feléjük. Majd az 
eddig otthonukban elnyomottakat idegen nemzetek szabadítják fel, 
és megvalósul JHVH igazságos uralma (Iz 60,9-12). Ebben nem 
annyira a szentély, mint inkább a népével együtt lakó JHVH jelképe-
zi Sion dicsőségét. A középső, új jövőt hirdető szakasz (Iz 60-62) át 
van szőve emlékeztető utalásokkal más Sion-hagyományokra. – 
Ryan E. Stokes azt javasolja, hogy  Mal 3,6 első felét az eddigi gya-
korlattól eltérően így fordítsuk: »Én, az Úr, nem utáltalak-e benne-
teket...« Ez tartalmilag kapcsolódik Mal 2-3 szövegrészeihez, és a 
héber írásjelek csekély különbsége indokolhatja a döntő szó ilyen 
olvasatát. A cikk szerint ugyanilyen íráshiba segít két más bibliai 
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szövegrészlet (Péld 24,21-22 és Siral 4,1) megértésében. – Clint 
Tibbs a legkorábbi keresztény szövegekben – példaképpen az 1 Kor 
12-ben és 14-ben – előforduló (Szent) lelkek, lélek (Szentlélek?) sza-
vak jelentéséről ír. Hogy a lélek, szent lélek, Isten lelke, ugyanaz a 
lélek  megnevezés (egyes- vagy többesszámban, határozott névelővel 
vagy anélkül,  esetleg személynévként) az említett helyek valamelyi-
kén (1 Kor 12, 3.4.7.8.9.10.11 ill. 1 Kor 14,2.12.14-16.32)  mit je-
lent, az Biblia-értelmezési kérdés. [És ebben sokszor már a fordítá-
sok is döntenek.Sz.I.] Tudnunk kell, hogy a korai keresztények, mi-
ként a zsidóság is hittek Istent szolgáló lelkekben. Ahol több lélek-
ről, vagy egy(ik) lélekről van szó, ott eleve nem gondolhatunk a 
Szentlélekre. Újra kell értékelnünk azokat a szövegeket, amelyekben 
szent lélek (vagy Szentlélek?) szerepel. Az írásmagyarázat (az ú.n. 
történeti kritikai módszer) segít annak felismerésében, hogy a szó a 
leírásakor mit jelentett; ettől különbözhet az, amit a hagyomány év-
századai után a teológiai reflexió számára jelent. A cikk hivatkozik 
Raymond E.Brown SS. nyilatkozatára: hogy az ilyen reflexiós jelen-
tés milyen bibliai alap lehet egy hittétel kimondására, az az erős és a 
nemlétező között van. A szerző óvatosságra int: az 1 Kor hivatkozott 
helyeit inkább a »mit jelenthetett akkor« alapján magyarázzuk, mint 
a szentatanázi-kappadókiai pneumatológia segítségével! 

A Bibel und Kirche 2/2008. számában Thomas Söding általáno-
san és sokoldalúan, példákkal megvilágítva mutatja be Jézus példá-
zatait (szavaiban és tetteiben). Ezek Istennel való találkozásra hív-
nak; témájuk az Ő országa, akarata, kegyelem, ítélet és megváltás; a 
példákat mindenki érti, általuk felfedezi igazi önmagát és embertár-
sait is. Minderre Jézus elvonult imáiban készül fel. Bennük akkori és 
mai hallgatói és szemlélői Isten országának életében vesznek részt: 
együtt Jézussal és a tizenkettővel, a meggyógyított betegekkel, de 
tanúiként a provokáló templomtisztításnak is. Így mi magunk is már 
most meghívottai vagyunk, és házigazdái is lehetünk Vele egy lako-
mának. – Sabine Bieberstein megállapítja, hogy egy példázat hatást 
gyakorol a hallgatóra és az olvasóra. A szentírásmagyarázók termé-
szetesen azt vizsgálják, hogy Jézus példázatai mit mondtak a befoga-
dó, vagy a vele szembenálló hallgatóinak. Egy mai olvasó azonban 
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ugyanazokban a szövegekben több másféle értelmet is talál, és ezek 
mindegyikét is »eredetinek« kell tekintenünk. Több helyen maguk az 
evangéliumok hívnak fel másféle átgondolásra (esetleg kérdő formá-
ban, vagy akár nyitva hagyott befejezéssel). Nem közömbös az olva-
só helyzete, pillanatnyi lelkiállapota sem. Újszerű értelmet kínálnak 
a hasonlatok, metaforák. Ezeket gyakran használjuk Isten és a vallás 
titkainak kifejezésére. Néha meglepően új szemléletet nyújtanak, de 
helyeset csak akkor, ha valóban meglévő (érvényesnek felismert) 
hasonlóságokra épülnek.  

Claudia Janssen azt vizsgálja: mit mondhatott Isten országáról Jé-
zus hallgatóinak vagy az első olvasóknak a magától növekvő vetés és 
a mustár példázata (Mk 4,26-29 és 4,30-32)? Jézusnak Mk 4,1-20-
ban szereplő magyarázata azt jelenti, hogy a látottakat vagy hallotta-
kat az érti meg, aki kész azokat valóraváltani. Esetünkben mindkét 
példázat a látásról szól, és szavaikat eredeti jelentésükben kell érteni. 
Aki nem így érti (Róm 1,18-23), az nem ismeri el  a teremtő Istent, 
aki mindenkiről gondoskodni akar (v.ö. Zsolt 104). A mustárcserje 
pedig nem nagy, hanem Isten országát  jelképezi, amelyben minden 
nép békésen megfér. Mindkét példa – a földművesek kemény munká-
ja és a birtokosok uralma mellett is – a növényvilág Isten által éret-
tünk teremtett csodájára irányítja a figyelmünket. – Luise Schuttroff 
megállapítja, hogy Jézus és a korabali Izrael, majd utána a kereszté-
nyek Isten országának (az új égnek és új földnek: Iz 65,17; Jel 21,1) 
evilági eljöttét remélték. Ez a jogtalanság és erőszak végét, valamint 
az Emberfia eljöttét jelentette; az új világról elég volt annyit hirdet-
ni, hogy Isten királysága lesz; tudták, hogy ebben a szegényeké, a 
gyászolóké és a szelídeké lesz a föld (Mt 5,3-5). Csak sokkal később 
(a 18. századtól) képzelték az Isten országáról írtakat a földöntúli 
jövő jelképes leírásának. Ma ez csak az egyik lehetőség, hiszen a 
vőlegény Mt 25,10-12-ben, vagy az apa Lk 15,11-32-ben  – mint 
Jézus korában, úgy ma is – jelenthet egy most itt a földön (köztünk) 
élő embert is! A cikk számos utalással kíván segíteni annak eldönté-
sében, hogy adott esetben a hasonlítás alapja milyen valódi vagy 
elképzelt evilági helyzet (vagy esemény) legyen. – Michael Fricke a 
talentumokra vonatkozó példabeszéd (Lk 19,11-27) szokásos értel-
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mezése mellé  [vagyis hogy Isten számonkéri azok jó felhasználását] 
egy lényegesen eltérőt állít: a szegényeket elnyomó, kizsákmányoló 
világ durva valóságával  gyökeresen szembe kell szállni! Nem csak a 
»felszabadítási teológia« magyarázza így, hanem Jézus szavait is így 
érthették, akik Izrael felszabadulását várták; azonban egy ilyen poli-
tikai változásnak remélt sikere is távol van attól az alapvető változás-
tól, amit Jézus hirdetett és amit ma is kíván. – Walter Kirchschläger 
felhívja a figyelmet arra a szakadékra, amelyet a példázatnak át kell 
hidalnia, ha Istenről akar szólni. Ilyen már a zsidó Bibliában is léte-
zett (pl. Iz 5,1-6; és prófétai jelek). Jézus használta a hasonlatokkal 
való beszéd összes fajtáját. A cikk táblázatai bemutatják a szinopti-
kus evangéliumok példázatait (forrással, sorrendjükkel), majd rövid 
szövegek jellemzik az egyes evangéliumok sajátosságait. Ezután a 
János-evangélium hasonlatai következnek, köztük a számos »én va-
gyok«, és végül Jézus ígérete arról, amikor már nyíltan beszél az 
Atyáról. Végül – azt hiszem(Sz.I.) – lelki egyetértéssel olvashatjuk a 
szerző által legjellegzetesebbnek ítélt evangéliumszövegek sorát: a 
templomtisztítást; a tizenkettő kiválasztását; amikor Jézus a porba 
írt; a közös étkezéseket; Jézus megkeresztelkedését; a kézrátétel 
gesztusát; az utolsó vacsorát; a gyógyításokat stb. Ezek együttesen az 
eszkatologikus beteljesülés jelképei. 

– Maria Neubrand a legutóbbi másfél századnak Jézus példabe-
szédeire vonatkozó elméleteiről kíván rövid áttekintést adni. Adolf 
Jülicher szerint ezek a példázatok feltételezett »eredeti szövegű«, 
nem allegorizálható, egyetlen szempontra alapozó alkotások. Harold 
Dodd-nál a Jézusban már megvalósult Isten országáról szólnak. 
Joachim Jeremias Jézus életének helyzeteihez illeszti őket (többnyire 
vitaeszközként); ebben segített az »ipsissima vox Jesu« kutatás is. 
Egy újabb irányzat szerint Jézusnak jellegzetesen »drámai« példabe-
szédeiben Isten országa jelkép: a szeretet, a szabadság, a remény új 
létmódja. A cikk végül hangsúlyozza, hogy Jézus példázatait nem 
helyes példabeszéd-gyűjteményként kezelni, mert azok szerves ré-
szei az evangéliumoknak. – Ruben Zimmermann közli, hogy szer-
kesztésében, 46 szerző munkájával, igen terjedelmes kötetként 2007-
ben megjelent Jézus példázatainak kompendiuma. (Rövidesen olvas-
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ható lesz hozzá egy kiegészítő tájékoztató is.) A mű 104 példázat-
szöveget közöl (az evangéliumokból és apokrífekből). A cikk rövi-
den körülírja, hogy mit tekintettek egységesen »példázatnak« (a né-
met címben »Gleichnis«): példázatot, egyszerű hasonlatot, példabe-
szédet stb. Minden példázat szövege után a megértést és értelmezést 
segítő információ olvasható a szereplő személyekről, tárgyakról, 
eseményekről és körülményekről. Természetes, hogy a kompendi-
umban egy példázathoz gyakran több értelmezés (magyarázat) szere-
pel. A munka során az eltérő magyarázatokat a különböző hagyomá-
nyokat képviselő szerzők körében vitatták meg és hagyták jóvá. 

 
 

OLVASÓINK KÉRDEZIK 
A kérdésre Thorday Attila professzor válaszol. 

� Kérdés: Jézus az őt vendégül látó farizeusnak azt mondja a bána-
tában síró és szeretetet tanúsító asszonyról: »Sok bűne bocsánatot 
nyert, mert nagyon szeretett« (Lk 7,47). A szokásos magyarázat szerint  
Jézus már találkozott az asszonnyal és megbocsátott neki. Ezért (Lk 
7,47 helyett) azt a magyarázatot várnánk, hogy »azért szeret nagyon, 
mert sok bűne nyert bocsánatot«. De az is elképzelhető, hogy az asz-
szony most kér bocsánatot, és Jézus megbocsát: »Bocsánatot nyertek 
bűneid«(Lk 7,48). Melyik változat felel meg jobban az eredeti szöveg-
nek?  

Válasz: Mint minden, az evangéliumok által megörökített törté-
netben, úgy itt is Jézus kiléte a legfőbb kérdés, valamint hogy milyen 
legyen a vele kapcsolatos helyes magatartásunk. A Lk 7,36-50 sza-
kaszt vizsgálva átfogóan megállapíthatjuk, hogy Jézus és a farizeus, 
Jézus és az asszony, valamint a farizeus és az asszony találkozását az 
ellentmondások miatti feszültség szövi át.  

Lk 7,47 eredeti görög szövege a következő gondolatritmust követi:   
„Ezért mondom neked:  
Neki sok bűne bocsáttatott meg, mert/hiszen (o[ti) nagyon szeretett. 
Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, az kevésbé szeret.” 

Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy nincs szoros párhuzam a 47. 
vers első és második félverse között. Míg a második félversben a 
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szeretet kétségtelenül a megbocsátás következményeként szerepel, az 
elsőben inkább okként értelmezhető. 

 
Értelmezésbeli problé-

mát másrészt az jelent, 
hogy az első félversben 
olvasható következtetés 
nincs összhangban a meg-
előzőkben – pontosabban a 
41-42-es versekben – olva-
sott példázattal. Azt vár-
nánk, hogy itt is az előzők-
ben megismert logikát kö-
veti, miszerint mindkét 
személy esetében a szere-
tet tettei az adósság-elen-
gedés következménye. A példabeszéd és alkalmazása közti ellent-
mondás elkerülése végett a szövegnek így kellene állnia: „Akinek 
sokat megbocsátottak, az nagyon szeret, akinek keveset bocsátottak 
meg, az kevéssé szeret.” A probléma abból adódik, hogy valójában 
nem ez olvasható a 47a félversben. 

Az isteni kegyelemről katolikus módon gondolkodva (vagyis a 
kinyilatkoztatás teljességéből következtetve) nem állíthatjuk, hogy a 
szeretet tettei okozzák a megbocsátást, hiszen az ingyenes ajándék 
Isten részéről. Az ember nem tetteinek köszönhetően nyeri el az üd-
vösséget, mint inkább hite által. Ezt sugallja Jézus zárószavai az 
asszonyhoz: „A hited megmentett téged; menj békével.” A szeretet 
kifejezése annak bizonyítéka, hogy irgalomból nyert bocsánatot. 
Parafrázisszerűen tehát így fogalmaznánk: „minthogy nagyon szere-
tett, az annak kifejezése, hogy bűneinek sokasága megbocsájtást 
nyert.” Ez a magyarázat különben beleillik a szövegkörnyezetbe, 
ahol korábban olyan bűnösökről olvasunk, akik elfogadták János 
keresztségét, míg a farizeusok (köztük Simon) elutasították azt. Az 
egyedüli nehézség immár „csak” abban áll, hogy ez az értelmezés 
bármennyire hihető és logikus, nem a szó szerint itt olvasható szö-
vegre épül. 

 
Efezus: Szt. János bazilika romjai
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A felmerült értelmezésbeli probléma gyökere a miénktől eltérő 
zsidó gondolkodásban rejlik. A héber költészet világába merülve 
igyekezzünk tehát távolabbról megközelíteni a kérdést. A parallel-
szerkesztés, az ún. „parallelismus membrorum” lényege, hogy két – 
alkalomadtán három – sor képez egy poétikus egységet. Nem sorvégi 
rímek, hanem gondolati ill. képi páros-rímek adják a költemény rit-
musát, lüktetését. A plasztikus, eleven ábrázolást szolgálja ez a stí-
lus, melyet a szemita költészet előszeretettel alkalmaz. A paralleliz-
mus lehet szinonim, mint pl. „Miért zúgnak a nemzetek, miért szőnek 
hiú terveket a népek?” (Zsolt 2,1), vagy „Aki nyáron gyűjt, az eszes 
fiú, de aki aratáskor alszik, az szégyellni való.” (Péld 10,5). Haszná-
latos a szembeállító párhuzam, vagyis az antitetikus parallelizmus, 
mint pl. „Ismeri az Úr az igazak útját, de elvész az istentelenek ös-
vénye” (Zsolt 1,6). Ismeretes azonban az előremutató párhuzam, 
mint pl. „Veszekedést kelt a gyűlölet, a szeretet fátylat borít a hibák-
ra.” (Péld 10,12). Fogalmazhatnánk szinonim párhuzamként is ek-
képpen: „a gyűlölet vitát kelt, a szeretet békét teremt”, de ily módon 
éppen a mondás ereje veszne el! Az eredeti, bibliai mondás épp azt 
tárja föl, hogy a szeretet sokkal több annál, mint hogy nem szít vitát. 
Nem csak hogy nem sebez, hanem inkább gyógyít. 

Láthatjuk tehát, hogy a gondolati parallel-szerkesztés egy olyan 
retorikai alapmozgást biztosít, amely az emberi lélegzés egy nyugodt 
tempójához hasonul, ugyanakkor el-elgondolkodtat. S épp ebben 
rejlik ereje! 

Az előremutató párhuzam azonban nem csak a kétsoros mondá-
sokban, hanem nagyobb egységek esetében is megfigyelhető. Megfi-
gyelhető ez a Lukács evangéliumában olvasható, az irgalmas szama-
ritánusról szóló példabeszédben is. Ott a törvénytanító kérdését, 
vagyis hogy ki az ő felebarátja, visszájára fordítja Jézus, amikor a 
történet végén neki szegezi a kérdést: „Mit gondolsz, e három közül, 
melyik lett felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” (Lk 
10,36) A kérdés elméleti és távolságtartó volt, ám a példabeszéd 
során a hallgató résztvevővé vált, spontán érzelmi azonosulása kö-
vetkeztében cselekvésre indult. Ebben rejlik a példabeszéd dinami-
kája, s az Isten uralmának bontakozásáról ezért szeretett Jézus is 
példabeszédek által tanítani. 
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Visszatérve a Lk 7,47-ben olvasható, nehezen értelmezhető jézusi 
mondásra, itt mintha kettős logikai elcsúszás volna. Egyrészt míg a 
47a-ban a bocsánat a szeretet következményeként, addig a 47b-ben 
annak okaként szerepel. Másrészt pedig elmozdulás figyelhető meg a 
41-42 versekben olvasható példázat és annak 47. versben való al-
kalmazása között.  

A  példázat szerint 
mindenki bűnös, még ak-
kor is, ha az adósság 
mértéke jelentősen kü-
lönbözik. Ugyanakkor 
azt is világossá teszi, 
hogy a hitelező a kezde-
ményező fél, és mindket-
tőt azzal az elhatározás-
sal szólítja magához, 
hogy összes hátralékukat 
elengedi. A döntő megfi-
gyelésünk a példabeszéd 
műfajában rejlik: a Jézus 
ajkán elhangzó kérdés legfőbb célja, hogy résztvevővé tegye Simon 
farizeust. Ezek után nem lehet puszta szemlélője a házában történ-
teknek. Figyeljük meg, hogy – a 44. vers tanúsága szerint – amikor 
Jézus az asszony felé fordul, valójában Simonhoz szól. Ahogy a 40. 
versben már olvashattuk, most ismét volna hozzá egy szava, amely 
immár nem egyszerű kijelentés, mint inkább javaslat, meghívás. 

Tekintsünk most a problémát jelentő verset megelőző mondatok-
ra, amelynek háromszoros szembeállítása megvilágítja a 47. versben 
tapasztalt feszültség lényegét: „te nem adtál vizet a lábamra (…), te 
nem adtál nekem csókot (…), te nem kented olajjal a fejemet”. Ha a 
44-46. versekben világos a farizeus és az asszony tettei közötti 
szembeállítás, akkor a 47. vers második félverse sem lehet egy álta-
lános jellegű igazság kinyilvánítása, hanem Simonhoz szól. 

A következőkben vizsgáljuk meg az eredeti görög szövegben levő 
kulcsszavak sorrendjét: (bűne) sok (aì pollai,)… (szeretett) nagyon 
(polu,), vagyis ugyanazon szótőből képzett főnév majd melléknév 

 
Efezus: Mária háza
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olvasható, majd a következő félversben ugyanez a sorrend ismétlő-
dik, amikor az ovli,gon-t előbb főnévként értelmezve úgy fordítjuk 
helyesen, hogy keveset (bocsátanak meg), majd melléknévként ke-
véssé (szeret).  

Az előzőekben megállapítottakat összekapcsolva tehát végülis ar-
ra a felismerésre jutottunk, hogy Jézus bár az asszonyra néz, mégis a 
farizeushoz szól, mégpedig úgy, hogy az asszony tettét jóváhagyóan 
megállapítja, majd Simon számára új távlatot nyit meg azáltal, hogy 
őt is a hálából fakadó szeretet tetteire hívja. Ahogyan a Genezáret 
tavánál Jézus megkérte egyik tanítványát (akinek neve szintén Si-
mon!), hogy beszállva bárkájába „vigye őt egy kissé (ovli,gon) beljebb 
a parttól” (Lk 5,3), úgy most arra szólítja fel vendéglátóját, a farize-
us Simont, hogy „akinek kicsi dolgot bocsátottak meg, az legalább 
egy kevéssé szeresse”! 

Érdemes azon is elgondolkodni, hogy szintén Lukács festi meg 
azt a diptichont, amelyen a főszereplő kétségtelenül az irgalmas atya 
(ld. 15, 11-32). E mindenkit megindító példabeszédben az olvasók 
többnyire azzal a fiúval igyekeznek azonosulni, aki nyilvánvalóan 
bűnös életre tévedt, ám visszatalál az atyai házba, s így hovatartozá-
sa rendeződik. Az idősebb fiú azonban, aki látszólag odahaza van, 
csak külső szemlélője atyja nagyvonalú tettének. Őt sem hagyja ma-
gára a példabeszédbeli atya, hanem együtt-örvendezésre hívja. Ha-
sonlóan, kérdéses szövegünk sem pusztán Jézus és az asszony talál-
kozását örökíti meg, hanem arra tekintve a farizeushoz szól, hogy új 
távlatokkal ajándékozza meg: ismerje el, hogy ő is adósa Istennek, 
aki a hála jeleit várja tőle.  

Jézus az asszonyhoz intézett zárószavairól hasonló állapítható 
meg, mint az előbb. Az asszony már korábban megtapasztalta Isten 
irgalmát, amely Jézuson keresztül kiáradt rá – ebből fakadt mérhetet-
len hálája. Most a körülállókon van a sor, hogy Jézusban felismerjék 
és elismerjék Isten gyógyító, üdvösséget munkáló jelenlétét. 

   
         Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak 
         áldott Húsvéti Ünnepet kívánunk! 
                       A Társulat vezetősége és Füzetünk szerkesztői. 
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PÁL APOSTOL TANÚSÁGTÉTELE  

Rajzpályázat – A Szent Jeromos Bibliatársulat Győregyház-
megyei Csoportja, valamint a mosonmagyaróvári Piarista Általános 
Iskola és Középiskola immáron 18. alkalommal rajzpályázatot hir-
det, melynek témája Pál apostol tanúságtétele. 

Célunk a szeretetben újjászületett létállapot bemutatása, amely 
mindent elvisel, miközben a félelem valamennyi formáját nélkülözi. 

Források: ApCsel 9, 13-28. fejezet; ApCsel 11, ; ApCsel 13, 14-
47; ApCsel 18, 1-11, 22-23;  ApCsel 28, 16-28; ApCsel 17, 16-33; 
ApCsel 19, 23-40;  ApCsel 25, 1-12, ApCsel 26, 1-29; ApCsel 15, 1-
35; Gal 2, 11-21; ApCsel 27, 14-44; 2 Kor 22-29; ApCsel 8, 1-20; 
ApCsel 16, 16-24. Figyelem! Nem tartozik a témához az apostol 
megtérésének eseménye, és római vértanúsága sem. 

A  pályamű  bármilyen  technikával  készíthető, de  mé-
rete  ne  legyen A/3-nál nagyobb. (A képeket kérjük paszpar-
tura feldolgozni! ) Beküldési határidő: április 24. (péntek). 

A beküldött alkotásokból kiállítást rendezünk iskolánkban, 
melynek megnyitó ünnepsége (amely egyben eredményhírdetés 
is)  2009. május 10-én, 12 órakor lesz. Kategóriák: I.:  6-10 éve-
sek  (1-4. évfolyam) – II.: 10-14 évesek  (5-8. évfolyam) – III.: 14-
18 évesek  (9-12. évfolyam) 

Mindhárom kategóriában az első három helyezett könyvjutalmat, 
az első tíz helyezett emléklapot kap. A könyvjutalmak átvételére 
csak személyesen van lehetőség, azokat postázni nem áll módunk-
ban. (A szokásos táborozásra az idén sajnos nem nyílik lehetőség.) 

A pályamunka hátoldalán kérjük feltüntetni: a mű címét, a 
téma bibliai helyét, a készítő nevét, évfolyamát (az 1-12. számozás 
szerint), iskolája nevét és címét. A beküldött pályamunkákat nem áll 
módunkban visszaadni!  Az alkotásokat az alábbi címre kérjük el-
küldeni: Piarista Általános Iskola és Középiskola , 9200 Moson-
magyaróvár, Fő út 4. További felvilágosítás az iskola telefonszá-
mán kérhető:  96/576-476 

                   Wolf Pál Péter koordiánátor, Farkas István igazgató 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 
 

Pannonhalmán – Március 7.-én a pannonhalmi apátságban vár-
tak rám, hogy a hitoktatók számára tartsak előadást a Szentírásról, a 
közösségi szentírásolvasás módszereiről. Örömmel mentem: sok 
szép gyerek- és fiatalkori emlékem fűződik „Kupachoz” (kirándu-
lások, lelkigyakorlatok). Egy tizenkilenc fős kis csapat jött össze, öt 
bencés szerzetes és tizennégy világi munkatárs. Várszegi Asztrik 
főapát úr köszöntött ben-
nünket. Ő sok elfoglalt-
sága miatt nem tudott e-
gész nap velünk marad-
ni, de ebédnél is odajött 
hozzánk, és a délutáni 
együttlétet is ő zárta egy 
szép imával és áldással. 
Kilenctől háromig vol-
tunk együtt, ami magába 
foglalta a közös ebédet 
is. Ez a rövid idő két 
módszerrel való megis-
merkedésre adott lehetőséget. Olyan módszereket választottunk, 
amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a hitoktatók a későbbiekben a 
hittanórákon felhasználják. 

A bevezető előadásban elmondtam, hogy együttlétünk nem csak 
ismeretek közlését szolgálja, hanem, ha a kölcsönös szeretet által 
biztosítjuk Jézus jelenlétét, akkor a Szentlélek segítségével olyan 
ajándékokat kapunk, olyan felismeréseket a Szentírásban kinyilat-
koztatott isteni igazságokból, ami valóban gyümölcsözővé teszi 
együttlétünket, mindnyájan gazdagodni fogunk általa. A megosztás 
során megajándékozzuk egymást ezekkel a felismerésekkel. Fontos, 
hogy nyitottak legyünk, készek arra, hogy megosszuk amit mi kap-
tunk, és befogadjuk, amit a többiek kaptak. 

Amikor a világi hitoktatók meglátták, hogy ilyen sok bencés szer-
zetes van a résztvevők között, kicsit megszeppentek, de hála a ben-

 
A résztvevők
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cés atyák közvetlenségének, az elfogódottság hamar feloldódott. A 
kiscsoportos munkában mindenki lelkes volt, nyitott és őszinte, sok 
értékes megfogalmazás született, amiről aztán az összesítés során a 
csoportok beszámoltak egymásnak. 

Számomra új tapasztalatot jelentett a bencés atyákkal való közös 
munka. Eddigi előadásaim során ha pap volt a résztvevők között, 
természetesnek vette, hogy a világiak, és főleg az asszonyok kiszol-
gálják őt. Itt a bencés atyák sürögtek-forogtak, szolgáltak a legna-
gyobb természetességgel, látszott hogy közösségi életük során ehhez 
vannak szokva. Ízelítőt kaptam abból, hogy nem magányos papokkal, 
hanem egy közösség tagjaival vagyok együtt, akik a mindennapi élet 
apró dolgaiban is szeretni és szolgálni igyekeznek. Ők gondoskodtak 
a résztvevőket váró kávéról, ásványvízről stb. Ebéd végén például az 
egyik atya állt oda, hogy a mosogatni való tányérokat-tálcákat segít-
sen elrendezni. 

A sok ellesett apróság közül még egy szép pillanatot említek meg 
külön: Sokan voltunk, nem fértünk el egy asztalnál, ezért az egyik 
bencés atya másik asztalhoz került, és bár ott sem volt egyedül – 
sokan voltak még rajtunk kívül a házban –, amikor a mi asztalunknál 
ülő rendtársa észrevette, félbehagyta a szomszédjával a beszélgetést, 
és átült hozzá. Külön meg kell említenem még Arnold testvért, aki az 
együttlét szíve volt, beszélgetett mindenkivel, kávét kínált és táblát 
törölt, mindig amire éppen szükség volt. Azzal az érzéssel jöttem el 
Pannonhalmáról, hogy jó lehet ilyen közösséghez tartozni. 

Budapest – A Február 10.-én a Katolikus Pedagógiai Szervezési 
és Továbbképzési Intézet felkérésére a katolikus óvodák vallásos és 
erkölcsi neveléssel foglalkozó munkacsoportjának tartottam „A Bib-
lia, mint a nevelés erőforrása és eszköze” címmel előadást. A részt-
vevők hosszú évek óta, Miskolctól Pécsig, az ország minden részéből 
rendszeresen összejönnek ezekre a továbbképző együttlétekre. Büsz-
kén mutatták az eddigi munkából született szép kiadványokat. Elő-
adásomban arról beszéltem, hogy a Szentírás megközelíthetővé tétele 
kicsi gyermekek számára nehéz feladat elé állítja a pedagógusokat, 
és hosszas előkészületet igényel. Előszöris tisztázniuk kell, hogy az 
adott szentírási szakasznak mi a mondanivalója, mi az üzenete, 
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amely nem lehet komplikált teológiai fejtegetés, hanem a lehető 
legegyszerűbb és legrövidebb, szinte címszerű megfogalmazást je-
lent. Ezután következhet a konkrét eszköz megkeresése, amivel ezt 
közvetíteni tudjuk a gyerekek számára. Isten annyira szeretett min-
ket, hogy a Megtestesült Igében, gőgicsélő kisgyermekként közénk 
jött, csak hogy közelebb lehessen hozzánk. Hogy Ő ilyen kicsivé lett 
értünk, azt mutatja számunkra, hogy tőlünk sem tudós komolyságot 
vár, amikor Hozzá közeledünk, hanem egész lényünket, a szívünk 
szeretetét és nyitottságát. Fontos tehát, hogy ne csak az értelmünk-
kel, hanem egész személyiségünkkel részt vegyünk ebben a párbe-
szédben, minden érzékszervünket vonjuk be az ő megismerésébe. 
Erre törekszünk akkor, amikor egy-egy szentírási szakasz feldolgo-
zásakor nem csak verbálisan, hanem vizuális, auditív és kinetikus 
oldalról közelítjük meg a témát.  

Ezután a bevezető előadás után közösen megnéztük, hogy ez 
módszer milyen lehetőségeket kínál egy konkrét gyógyítástörténet 
feldolgozása során. Ezt a témához kapcsolódó néhány identifikációs 
játék követte majd egy gyönyörű hangzókép nagy, csoportos elkészí-
tése volt a befejezés. Mindenki lelkesen és aktívan bekapcsolódott 
mind a  megbeszélésbe, mind a ritmushangszerekkel megszólaltatott 
hangzókép bemutatásába.                                       Vágvölgyi Éva 

     
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénte-

ken du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldá-
sát kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes 
társulati Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, 
gondjait. Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös 
imába. Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: ápr. 
17.: Tít 2,11-15; ápr. 28.: Róm 5,1-5; máj. 8.: Róm 5,1-5; máj. 
22.: Csel 18,9-18; jún. 12.: 2 Kor 4,13-18. A papság évében: jún. 
26.: 1 Kor 4,1-5; júl. 10.: 2 Kor 5,3-10; júl. 24.: 1 Tessz 2,3-6; aug. 
7.: Tít 3,4-7; aug. 28.: Kol 2,6-8; szept. 11.: Kol 2,20-23; szept. 
25.: Mt 5,13-16; okt. 9.: Gal 6,1-5; okt. 30.: Ef 4,11-16.  

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