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Székely István 

Biblikus folyóiratok szemléje 
 

A Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft 2/2007. 
számában Helmut Löhr azt vizsgálja, miként gondolkodik Szent Pál 
a (jótettekre irányuló) akaratról. Először 1 Kor 4,5 szövegét mutatja 
be, amely elmélyült antropológiai reflexió. Majd egyrészt Gal 5,13-
6,10 alapján felidézi a jótettekre kapott szabadságunkat, másrészt 
Róm 6,1-8,17 alapján megszabadításunkat a bűn és a halál törvényé-
től Jézus Krisztus által. Ehhez a végén mégis hozzá kell tennünk, 
hogy Róm 9,19 (»Ki állhat ellen az ő akaratának?«) és Fil 2,13 (»Is-
ten műveli bennetek az akarást és a véghezvitelt«) nem jelent korlát-
lan szabadságot. Pál (implicit módon) a relatív akaratszabadság alap-
ján gondolkodik. – Jan Dochhorn többirányú előzetes vizsgálatot 
végez Róm 16,20a megértéséhez. A szokatlan kép eszünkbe juttatja 
Ter 3,15-öt, de az »összetiporja lábatok alatt a sátánt« érthetetlen 
eltérés. A cikk két targumot is összehasonlít a két szentírási szöveg-
gel; ezekben a kígyó megbüntetése a Tóra megtartásához van kötve, 
és a büntetés nem a Róm 16,20a szerinti. Aquila bibliafordítása 
azonban (a Septuagintától eltérően!) olyan héber szöveget használ, 
amely pontosan ugyanazt jelenti, mint a Róm levél eltaposó bünteté-
se (»összezúzza«). Pál tehát a levele végére hatásos zárómondatként 
Ter 3,15 (általa így ismert) görög szövegét írta! Ő és levelének olva-
sói (miként a korai júdaisták és a keresztények) polyglott nyelvi mű-
veltséggel rendelkeztek. Az apostol magát zsidónak (Fil 3,5) és írás-
tudónak(Gal 1,14) mondja; joggal vár ugyanilyen műveltséget olva-
sóitól is. Bizonyára mind ilyenek a Róm 16,3-16-ban névszerint fel-
soroltak, akik már nála korábban lettek keresztények. A többnyelvű-
séggel járt, hogy a szentírásfordítások érdekében az egyik nyelv 
szemantikáját a másikba is át kellett vinni; ugyanezért a »Mózes 
apokalipszise« megírásában bizonyos helyeken a korabali kereszté-
nyek is résztvettek. – Peter Nagel a Júdás evangéliuma apokríf irat-
ról megállapítja, hogy annak létezéséről már az 1. század óta tudtak, 
de szövegéből még részletek sem voltak ismeretesek. 2004 júliusá-
ban egy kopt szövegekkel foglalkozó nemzetközi kongresszuson 
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Rodolphe Kaiser bemutatott egy 4. századból való papírusz-kódexet, 
amelynek egyik szövege az említett (görögből kopt nyelvre fordított) 
apokríf. Azóta már engedélyezték a közzétételt, és mód volt a nehe-
zen érthető szöveg angol-, majd németnyelvű kiadására is. Felirata 
szerint »Titkos beszéd«, amelyet 8 napon át folytattak a Jézus 
elfogatása előtti időben. [Tartalmát itt nem részletezzük, mert annak 
lényegét a Jeromos füzetek 68. számában Rózsa Huba professzor 
ismertette.] Alapvetően távol áll a kereszténységtől. Gnosztikus írás, 
több egymással szemben álló istenről beszél. Szerepel a világmin-
denség és az ember teremtése, a mostani és a »szent nemzetség«, a 
kiegészített, Júdás nélkül is teljes »tizenkettő«. A cikk arra is kitér, 
hogy vannak egyes részletek, amelyekhez hasonlókat ismert (180 
körül) Iréneusz is. – Michael Lattke összefoglalást ad Salamon Ódái 
immár 200 év óta ismert szövegeinek irodalmáról és a teljes műhöz 
(pl. annak létrejöttéről) írt »bevezető« írásokról. Felsorolja a mű 
1799 óta kiadott eredeti szövegeit és fordításait időrendben, valamint 
a »bevezetőket« a könnyű áttekinthetőség érdekében csoportosítva 
(pl. a keletkezés időpontjára, az eredeti nyelvre stb. vonatkozó állás-
pontjaik szerint). 

A folyóirat 2008. évi 1. számában Stefan Krauter azt vizsgálja, 
hogy kit tekint Szent Pál (pl. 2 Kor 11-ben, vagy Róm 5-ben és 7-
ben) az első bűnösnek. Nem ért egyet A. Buschnak avval a vélemé-
nyével, hogy bár a Róm 5,12-21-ben Pál Ádámot nevezi meg első 
bűnösnek, a vétkezés »mintájának« inkább Évát tekinti. A cikk szer-
zője végigvizsgálja Ter 3, valamint az említett 2 Kor és Róm szöve-
geket; felhívja a figyelmet a kígyó megtévesztő csalására és kezde-
ményezésére (ld. 2 Kor 11,14-15). Végső következtetése, hogy Róm 
7,7-13 és még inkább 7,14-25 végeredményben a bűnös ember apo-
lógiája, mégpedig nem csak a bűnöket felsoroló törvény, hanem 
általában minden külső hatás befolyása miatt. – Eduard Lohse azt 
kutatja, mi képezi az alapját, középpontját a Szent Pál leveleiben 
hirdetett teológiának. Kétségtelenül fontos az aggódása és fájdalma 
testszerinti rokonaiért, a választott népért, akik nem ismerték fel az 
Istentől való megigazulást (hogy Krisztus a törvény célja), hanem a 
magukét igyekeztek a helyébe állítani. A cikk idézi Melanchtont 
(1532-ben: Qui credit Christo, est iustus), majd Kálvint és Luthert 
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(itt már a »sola fide« is megjelenik). Pálnak egyik fontos hittétele a 
hitből való megigazulás Jézus Krisztus által (Róm 5,1). Egyik alap-
vető célja volt, hogy a keresztény közösségekbe befogadják a zsidó-
kon kívül a hit által megigazult pogányokat is. A megigazulásról 
beszél a Fil és a Gal, de legtöbbet a Róm levél. Ennek igazságát Pál 
is hitterjesztő munkája során, fokozatosan ismerte fel: Fil 3,7-9! (v.ö. 
Gal 2,11-16!). Ugyanakkor leveleiben rendszerint a közösségek kér-
dései, vagy a róluk kapott hírek alapján tanít és buzdít. A Róm levél 
tartalmazza teológiájának összefoglalását. Eszerint Krisztussal vége 
a törvény betűjének teljesítésében és a testben bizakodó önigazolás-
nak. Isten törvényei azonban továbbra is érvényesek: szentek, helye-
sek és jók (Róm 7,7.12). – V.Henry T.Nguyen felteszi a kérdést, 
hogy (1 Kor 4,9 szerint) miért állítja Isten az apostolokat mint halál-
ra szántakat az utolsó helyre a világ látványossága elé (az arénába). 
Válaszának alapja: Krisztus keresztje új értékrendet, más világszem-
léletet ad az emberi társadalomnak. 1 Kor első 4 fejezete korrigálja 
»bölcsességünket«: szociális reformot hoz az Egyházba; új módon 
határozza meg a korintusiak kilétét (identitását); bemutatja Isten 
»oktalanságát«. A »keresztfa igéjével« (teológiájával) Pál megvilá-
gítja az új helyzetet, az apostolok arénába küldését, sőt sajátmaga 
követésére hívja őket (1 Kor 4,16; 11,1). Az 1 Kor 4,8-13 szakasz-
nak kiemelkedő csúcspontja a 9. vers. – David M.Moffitt igen sok-
oldalúan vizsgálja, hogyan ír Szent Pál 1 Kor 15,1-9-ben Krisztus-
nak feltámadása utáni megjelenéseiről. Más véleményekkel szemben 
megállapítja, hogy a 15,3b-7. szakasz teljes egészében egyszerre 
megírt, Pál által változatlanul átvett szöveg. Észre kell vennünk: Pál 
egész érvelésének alapja, hogy amit hirdetett és a korintusiak elfo-
gadtak, az hiábavalóság lenne, ha Krisztus nem támadt fel. (Ekkor 
hiábavaló volna az evangélium hirdetése is.) 15,1-2 után 15,12-19 
szerint lényeges mindenki feltámadása, és erre épülnek Pálnak a 20-
28., majd a 29-34., végül a 35-38. versbeli következtetései. Termé-
szetes, hogy ő az apostolok sorában megemlíti a feltámadt Jézussal 
való saját sorsfordító találkozását is, de semmiképpen nem ez az 
egész szakasz célja. – Gregory E. Sterling azt vizsgálja, hogy mi-
lyennek mutatja be Szent Pált az első század végén – amikorra a 
»nemzetek apostola« már az »egyház apostola« lett – egyrészt az 
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Efezusi levél (amelyet a cikk szerzője pseudo-pálinak tekint), más-
részt kb. ugyanakkor az Apostolok cselekedetei. Ef a valóban Pál 
által írt levelek magyarázata, mintegy összefoglalója teológiájának, 
és kulcsa a Krisztus titkáról kapott kinyilatkoztatás (ld.Ef 3), amely 
segíti az Egyházat múltjának és jelenének megértésében. Ez szellemi 
műve Pál egész életének, amely vita contemplativa. Miként Ef, úgy 
Csel szerzője (Lukács) is felismerte, hogy Isten Pálra bízta a »nem-
zetek« szolgálatát, amelyért egész életét kívánta áldozni. Ef szerzője 
biztosan ismerte Pálnak több levelét és néhány közösségét, Lukács 
azonban talán egyetlen levelet sem olvasott; ő Pált inkább legyőzhe-
tetlen hősként, mint tudós teológusként mutatja be: élete vita activa. 
Az első század végére már túljutottak a zsidók és pogányok ellenté-
tein, Pál és néhány tanítványa pedig az egy Egyház életének buzgó 
segítője. A két írás, Csel és Ef meglepő páros: egyik a megtett utat, 
másik a gondolkodást méltatja. – Peter Nagel a Nag Hammadi kódex 
II egyik írásának címlapján szereplő »Evangélium Fülöp szerint« 
megnevezést bírálja, mivel a címet követő szöveg műfaja a szentsé-
gekre és etikára vonatkozó ismertetések. Az írásmód és a betűk apró-
lékos vizsgálata és több változat átgondolása után arra következtet, 
hogy a szövegmásoló írnok saját hibája után csak az »evangélium« 
szóval tudta megmenteni a kódexoldalt. Ettől függetlenül ismert 
tény, hogy létezett egy evangélium-műfajú Fülöp-evangélium, 
amelynek egyik rövid szövegrészét szalamiszi Epiphanius idézi (375 
körül). – A rövid hozzászólások közül csak kettőt említünk röviden. 
Reinhart Ceulemans (figyelembevéve egyes kumráni iratokat is) a 
Ján 5,2-ben szereplő fürdő nevének Betzata olvasatát tartja »a leg-
kevésbé helytelennek«. Luise Abramowski a Ján 13,16-ban a szoká-
sos »küldött« helyett az apostol fordítást javasolja. 

A Biblica 2/2008. számában Marc Rastoin Lukács evangéliuma 
tükrében azt gondolja át, hogy milyen alapon dönthetett Jézus , ami-
kor Lk 22,31-32 szerint minden gyengesége és botlása ellenére Péter-
re bízta övéi között az elsőséget. – Hanna Stettler cikke R.Bultmann-
nak azt az állítását vizsgálja igen alapos részletességgel, hogy Mt 
11,2-6-tal ellentétben Jézus nem üzenhette azt önmagáról Keresztelő 
Jánosnak, hogy Ő nemcsak az »országot« hirdető próféta, hanem 
beteljesítője Isten végidőre vonatkozó ígéreteinek. Bultmann szerint 
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ezzel az üzenettel az Egyház akarta volna Keresztelő Jánost saját 
tanújává tenni. Bultmann egyes követői szerint a Mt 11,2-3 (és Lk 
7,17)-beli kérdés nem is merülhetett fel, mert nincs ellentétben a 
zsidósággal és a korai kereszténységgel. Ellenkezőleg! Mind a zsidó 
kapcsolat, mind a keresztény kapcsolat szükségszerűen létezik, és a 
kérdést eltérő formában más, történetileg hiteles evangéliumi helyek 
is megválaszolják (pl. Lk 10,23-24; Mk 2,1-12). Egyébként a Mt 11-
beli szöveg hitelessége mellett szól az is, hogy Keresztelő János a 
végítéleti szórólapát és tűz megjelenését várta, Jézus pedig lényegé-
ben igenlő válaszában János elképzeléseit korrigálva kiegészíti. Mt 
11,6 egyenértékű az Ő messiási tudatával. A cikk hivatkozik Jézust 
királyként és Izrael pásztoraként bemutató irodalomra. Jézus csodái 
az Atya által hitelesített jelek (Ján 5,36-39). Keresztelő Jánosnak 
adott válasza szerint nem csak hirdeti, hanem létrehozta Isten orszá-
gát azokkal a tettekkel, amelyeket (ószövetségi ígéretként) az üdvös-
ség idejében Istentől vártak. Jézus ezt tekintette hivatásának. Ehhez 
kapcsolódik Fiúként az Atyától való küldetése, amelyet feltámadása 
után pl. Szt.János és Szt.Pál hirdetett. – Wolfgang Oswald Izajás 
könyve 7. fejezetének más prófétai szövegekkel és Izrael történelmé-
vel való kapcsolatával foglalkozik. Alap az Ácház király korában, az 
ún. szír-efraimi háború előtt írt 7,1-17 szövegrész. Az említett hábo-
rúra csak a 7,1 vonatkozik. A további szöveg egyes részletei emlé-
keztetnek sok más, későbbi prófétai szövegre (ilyen többek között Iz 
36-37, amelynek része az előbbi irányzattal szembeforduló Hiszkija-
kor próféciája is), sőt a kapcsolat a még későbbi, Ezdrás- és Nehemi-
ás-könyvre, összesen tehát mintegy 3 nehéz évszázad futólagos át-
gondolására vezet. Iz 7 megfélemlített jeruzsálemieknek a száműze-
tést követő felépülés korában azt üzeni, hogy szomszédaik a várost 
nem fogják elfoglalni, és vegyék komolyan a remény jeleit. – Car-
sten Ziegert azt a módszert magyarázza és értékeli, ahogyan a Septu-
aginta Rút könyvét fordítja. Egyszerű alapként szerepel a héber szö-
veg szószerinti fordítása, de néhol a helyes megértés magyarázattal 
felérő módosítást kíván, és sok helyen tanácsos követni a héber gon-
dolkodást, érzékeltetve a kort és kultúrkört. A cikk bemutatja és ma-
gyarázza egymás mellett a könyv számos helyének héber és görög 
szövegrészeit, köztük még azt is, ahol (a 2. fejezetben) a fordítás 
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Boóz viselkedésében érzékelteti a kétértelműséget. Az irodalmi stí-
lus finomságainak sokféle elnevezése helyett itt a fordítás használa-
tának az olvasók számára való célszerűségét emeljük ki: olyan görö-
gül értő zsidók részére készült, akik valamennyire ismerték a héber 
nyelvet, de az ószövetségi zsidó kultúrától már eltávolódtak. A mai 
nyelvekre való fordításkor hasonló módszert lehet követni. – Egy 
hozzászólásban James Swetnam magyarázza, mit jelent Zsid 3,1-2-
ben az apostol, a főpap, a hűség, majd párhuzamot von Jézus és Mó-
zes között, végül pedig tömör utalásokkal rámutat arra, hogy Krisz-
tus Fiú-sága számunkra az Atyáról ad kinyilatkoztatást, s ez a »ke-
resztény« mivoltot is meghatározza. – John L. Kilgallen megállapít-
ja, hogy a Lk 20,13-ban többnyire »talán«-ként fordított görög szót 
más előfordulások alapján jogosan, a szőlőtulajdonos atyai gondol-
kodása alapján pedig feltétlenül »bizonyosan«-ként kell fordítani. – 
Rupert Allen hozzászólása sok régi írást sorol fel a 13-19. századból, 
amelyek véleményt közölnek a Mk 14,51-ben szereplő ifjú kilétéről. 
Nemrég kb. 1208-ból való egyiptomi kopt kéziratból kiderült, hogy a 
Márk-evangélistával való azonosítás már akkor is korábbról ismert 
volt.  

A folyóirat 3/2008. számában Jeremy M. Hutton azt a helyet ke-
resi, ahol Ker.Szent János keresztelt a Jordánban, amelyet Origenész 
Jn 1,28 magyarázatában Betabarának nevez. A leghitelesebb szöve-
gek Betániát írnak, és végül a cikk szerzője is elveti azokat az elkép-
zelt változatokat, amelyek szerint ez a név Origenész koráig (kb. 200 
év alatt) változhatott, vagy emléke torzulhatott. Nem nyújtanak se-
gítséget a Szentírás egyes kapcsolatbahozható szövegei, vagy óke-
resztény szerzők írásai, és egy keresztény zarándok útleírása sem (a 
14. századból). Meglepő megoldást kínál a 19. század végén felfede-
zett Madaba-mozaik: Bet ha-Araba [»előkészítés háza«] a Jordán 
egyik gázlójánál, Jerikó közelében van, de a nyugati oldalon, nem »a 
Jordánon túl« (Jn 1,28). Fel kell ismernünk, hogy a gázló keleti part-
jának területe is az említett községhez tartozott (legalábbis elnevezés 
tekintetében). Az eredménnyel összhangban van több szentírási szö-
veg is (pl. Józs 15,6.61, 18,22; Bír 7,24; LXX Kiv 35,24; és több 
közvetett utalás, pl. Mal 3,1: hogy előkészítse az utat). – Ulrich 
Schmidt sokoldalúan vizsgálja és állítja elénk az élet elvesztésének 
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és megtalálásának paradoxonját, amely az evangéliumokban 6 he-
lyen szerepel (Mt 10,39; 16,25; Mk 8,35; Lk 9,24; 17,33; Jn 12,25). 
Ez biztosan jézusi mondás. (Alapjelentését nem érintik az »énértem« 
ill. »az evangéliumért« kiegészítő meghatározások.) A mondást sok-
szor a vértanúsággal és a halállal hozzák kapcsolatba, holott jelenté-
se sokkal tágabb: az életről, Jézus életszemléletének és Isten orszá-
gáról hirdetett tanításának alapelvéről szól. Kapcsolódik sok mondá-
sához, példázatához. Ebben a tekintetben a cikk részletes magyará-
zattal is bemutat példákat; a halál utáni jutalom vagy bűnhődés csak 
következmény. Az új teremtés mindenkire vonatkozik, nem csak a 
Jézust közvetlenül követőkre, hanem a későbbiekre és bármilyen 
életsorsúakra is. – John Granger Cook megállapítja, hogy 1 Kor 9,5 
felhívja figyelmünket az asszonyoknak a keresztény misszióban való 
segítő résztvételére. Néhány dolgot pontosan tudunk [pl. Péter há-
zasember volt, felesége vele volt útjain; Pál említ több missziós há-
zaspárt; testvérének nevezi a misszióban segítő asszonyt], sok mást 
pedig valószínűsíthetünk egyrészt rövid utalásokból, másrészt a kor 
görög és római asszonyainak társadalmi szerepe, szokásai alapján. 
Vannak tisztázatlan (de nem is lényeges) kérdések [pl. voltak-e gye-
rekei Péternek; pontosan mit fejeznek ki a missziókat segítő asszo-
nyok megnevezései a különböző szövegtípusokban], de biztosan lé-
nyeges a missziókban az asszonyok fizikai, háztartási munkája, és 
számottevő a misszionálásban segítő – arra kiképzett – asszonyok 
szerepe is. A cikk záró összefoglalása felveti, hogy jó volna a szöve-
gekben szereplő egyes megnevezések jelentésének egyetértéssel való 
megállapítása. – A rövid észrevételek sorában Tova Ganzel bemutat-
ja, hogy Ezekiel – látomása alapján – az elpusztított templom be-
szennyezését a papi források testi tisztátalanságra, valamint bálvány-
imádásra vonatkozó meghatározásai szerint, de a szentségtelenítést 
idegen nemzetek által alkalmazott módszerek alapján írja le. – Paul 
A. Kruger azt mutatja be számos példával, hogy a Jer 31,22b-hez 
hasonló, férfi és nő közti szerepcsere miként jelenik meg más ókori 
közel-keleti kultúrák vallásában, irodalmában, társadalmában és 
politikai eseményeiben. – Daniel C. Timmer bemutatja, hogy a kum-
ráni szekta szabályzata hogyan használja a papi áldás Szám 6,24-26-
beli szövegét. A szekta élesen elhatárolódik, a távoli múltra vonat-
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koztatja saját bűnösségét, az áldást kiegészíti a kívülmaradottak 
megátkozásával. – Ka Leung Wong Szám 20,11 olyan értelmezését 
javasolja, hogy Mózes kezének felemelése Isten elleni lázadását jelzi 
(a szikla megszólítása helyett ráüt a sziklára). – David Allan szem-
beállítja Zsid 13 szemléletét a levél előbbi 12 fejezetével (amelyek a 
múltból a jövőbe, az Ószövetség után Krisztusra tekintenek). A 13. 
fejezet erkölcsi buzdító jellegével összefér annak bemutatása, hogy 
az Ószövetség önmagában is nyújt követendő tanulságokat. 

A The Catholic Biblical Quarterly 3/2008. számában Stanley 
D.Walters a 2 Sám 21 egy maszóréta kéziratának lapszéli hivatkozá-
sából indul ki, amely szöveghibát próbál javítani; ez a javítás azon-
ban egy másik (héber) szövegrész téves olvasatát is feltételezi. A 
cikk azt kívánja szemléltetni, hogy egyes utalások, ritka kifejezések, 
azonos szövegrészek, eltérő műfajok tartalmi többletei igen nagy 
értékűek lehetnek. [Néhány példa: Izrael kősziklája (a későbbi Iz 
51,1-52,12); Reszfa háromszor teríti a szőrzsákot a sziklára; a látszó-
lag Isten által jóváhagyott – gibeonitákat sújtó – kegyetlenség rela-
tívizálódik; erős asszonyok; a szövetség népének szenvedése, peni-
tenciája; a kor erkölcseit is súlyosan sértő tettek, amelyek »magya-
rázata« csak az egyszerű leírásuk.] Mindezek igazolják a Szentírás 
nagy tiszteletét, és mutatják a szövegek folyamatos használatát, azok 
egymásra emlékeztető kapcsolatának ismeretét. – J.Gerald Janzen a 
Prédikátor könyvében feltűnően sokszor szereplő »a nap alatt« 
meghatározást értelmezi. Ez a meghatározás általában az ember éle-
tét jelenti – jellegzetesen a munkában kifáradó (a nap hevét viselő) 
emberét, aki 6 napi kemény munka után 1 napig pihenhet. Így lesz ez 
a világmindenség végéig (és nem a fáraók birodalmában). A 19-20. 
század gondolkodói és írói hozzáteszik, hogy az ember ugyanakkor 
az örökkévaló és transzcendens Isten előtt éli az életét. A cikk szer-
zőjének általános megállapítása, hogy a könyvben Isten cselekvése 
közvetlenül ritkán látható, az szinte csak a természet és az emberi 
társadalom rendjében és erőiben nyilvánul meg (vö. Iz 42,3). – 
Michael H.Floyd a Sion leánya (vagy hölgye) névről kijelenti, hogy 
az soha nem egy Sion nevű anya leányát jelenti [ilyen hiedelem sem 
létezett], hanem Sion város női lakóját, főként valamilyen közösségi 
öröm vagy gyász (pl. örömünnep, siratás) alkalmaiban. Így pl. Sion 
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leányának kiűzéséről nem lehet szó. – Michael W.Martin a Biblia 
»eljegyzési úti« történeteit mutatja be, részben a műfajra jellemző, 
részben az időtől függő és más egyedi jellegzetességeikkel. A részle-
tesen bemutatott történetek fő szereplői: Izsák(Ter 24-ben), Já-
kob(Ter 29-ben), Mózes(Kiv 2,15b-21), Rút, Saul(1 Sám 9,11-12-
ben), Dávid(1 Sám 19,22), Tóbiás, Jézus(Ján 4). – Kenneth Schenck 
részletesen átgondolja 2 Kor 4,10-13 szövegét, amelyben Szent Pál 
azonosul Jézussal, ahogyan Ő szenvedése után hitt a saját feltámadá-
sában. A szokásos magyarázatoktól eltérően azt tartja valószínűnek, 
hogy Pál a LXX-beli 114. és 115. Zsoltárt értelmezve 115,1-et Jézus 
(önmaga feltámadását bejelentő) prófétai szavaként olvassa. Ennek 
tükrében kell olvasni Gal 2,16 (és a párh. Gal, Fil, Róm) szövegét is. 
– Bernard.O.Ukwuegbu hivatkozásokkal szemlélteti, hogy a biblia-
magyarázat Gal 5,13-6,10-et az erkölcstanítás műfajába sorolja. A 
cikk szerzője először versről-versre bemutatja, hogy a szövegrészek 
kapcsolatban vannak a levél címzettjeinek társadalmi identitásával. A 
Krisztusban hívők a keresztség révén lelkületben azonosultak a Meg-
feszítettel (Gal 3,28; 6,15); ez szabja meg magatartásukat, és Isten 
előtti felelősségüket. [Ehhez képest csak többlet az, amikor Pál 
megmagyarázza, hogy a keresztény erkölcsi magatartás tejesíti az 
ószövetségi törvény szeretet-parancsát; gondolt a galáciai közössé-
geknek mind zsidó, mind pogány eredetű tagjaira.] A levélben vázolt 
teológia minden emberhez szól (ld. Gal 3,28; 6,15).  

 
  

 Vasárnapi evangélium az ECHO TV-ben – Az ECHO TV "Isten Isten" 
c. műsora nem csak az Echo televízió új vallási műsora, hanem a ma-
gyar médiakínálatnak is egyedülálló stílusú és műfajú kezdeményezé-
se. Stúdióbeszélgetés, melyben az élet különböző területeiről meghí-
vott vendégeink a vasárnapi evangéliumot értelmezik hétköznapi éle-
tükön keresztül. Ehhez ad mankót a minden alkalomra elkészített vi-
deóbejátszás arról, hogy mit is gondol minderről az utca embere, le-
gyen az hívő vagy hitetlen.  Felelős szerkesztő: Kovács Lajos jezsuita 
szerzetes pap. Műsorvezető: Aczél Petra. ECHO Televízió, szombat 
14.30. A korábbi adások elérhetők Társulatunk honlapján keresz-
tül: www.biblia-tarsulat.hu > ECHO TV.  
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Sárpentelén táboroztunk! 
 

Augusztus 10-13-ig a Ceferino Alapítvány szervezésében, vala-
mint a Magyar Katolikus Egyház, Székely János püspök úr és az 
Érsekvadkerti Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásával ti-
zenegy hátrányos helyzetű érsekvadkerti cigány kisdiák táborozha-
tott Sárpentelén a székesfehérvári Cserkészszövetség táborában. 

Olyan gyerekek 
szünidejét szerettük 
volna élményekben 
gazdag tartalommal 
bővíteni, akiknek más 
módon nem lett volna 
lehetőségük a nyara-
lásra. A táborozás al-
kalmával, a gyerekek 
új ismeretekre tehet-
tek szert a múzeumok, 
várak, történelmi 
helyszínek látogatásá-
val, valamint a cigányság történetéről is hallgathatták János atyát. A 
közösségi élmények mellett feleleveníthették ismereteiket a Szent-
írásról. A közös vacsorákat követő beszélgetések és éneklések ben-
sőséges hangulatát a helyi kistemplomban történő imádkozás koro-
názta meg, tette ünnepivé. Három résztvevő a gyerekek közül így 
emlékszik ezekre a csodálatos napokra: 

 
– Alig vártam ezt a napot, augusztus 10-ét. A tanár úr elvitt minket egy 

cserkésztáborba. Rajtam kívül még tízennégyen voltunk. 
Eljött a nap. Megállt Rudi a házunk előtt. Izgatott voltam, hogy hova is 

megyünk, és hogy milyen lesz. Hosszú volt az út: Budapesten keresztül 
mentünk. Nagyon tetszett a város. A tanár úr megmutatta a Gellért-he-
gyet, átmentünk több híd alatt is.  

Sárpentelére értünk, a tábor egyszerű, de ugyanakkor nagyon barátsá-
gos volt. János atya már ott várt minket. Beérkezésünkkor süteménnyel 
kínált. Egy nagyon kedves és jószívű embernek ismertem meg.  

Elhelyezkedtünk, megvacsoráztunk, aztán elvitt minket a templomba. 
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A következő nap elmentünk több helyre is. Megnéztük Székesfehérvár 
nevezetességeit. Aztán visszaértünk a táborba, és elmentünk a templom-
ba, ahol az atya misét tartott. Elmesélte, hogy élt Spanyolországban egy 
cigány ember, akit tettei miatt boldoggá avattak. Örömmel hallgattam en-
nek az embernek az életét.  

Este lefekvés előtt tábortüzet gyújtottunk, énekeltünk, beszélgettünk a 
Bibliáról, János atya gitározott. 

A következő nap az atya már nem volt velünk, sajnáltuk is, hogy el kel-
lett mennie. Elmentünk az állatkertbe, láttunk sok érdekes állatot. 

Jól éreztem magam a kirándulás során, jó volt a társaság, sokat nevet-
tünk és beszélgettünk.    Lakatos Vanessza. 
 

– Nagyon szép élményben volt részem. Rudi tanár úrral, Szabolcs bá-
csival és János atyával kirándultunk Sárpentelén. 

János atya nagyon szép helyekre vitt el minket. Székesfehérvárra, a 
Bory-várhoz, a királyok síremlékeihez. Több templomban is jártunk, ahol 
imádkoztuk, énekeltünk. Az atya elmesélte a templomok történeteit, az 
egyik legrégibb volt a városban a Szent Anna templom.  

A Bory-vár is egy nagyon szép hely, sok volt a látnivaló, a szobrok, régi 
képek. Miután visszaértünk a táborba, elmentünk a tábor mellett lévő 
templomba imádkozni. Ezután a tábor udvarán tüzet raktunk, körülültük, 
János atya gitározott, énekeltünk, beszélgettünk a Bibliáról, nagyon jól 
éreztem magam.  

Másnap Rudi tanár úr elvitt minket az állatkertbe, ahol sok vicces állatot 
láttunk, utolsó nap voltunk a strandon, jókat nevettünk. 

Szeretnénk máskor is kirándulni menni, nagyon jól éreztem magam. 
                                                                                         Lakatos Dóri. 
 

– A táborunk Sárpentelén, Székesfehérvártól két kilométerre volt. Ott 
várt minket János atya, berendezkedtünk, este tájt pedig mentünk a tábor 
melletti kis templomba imádkozni. 

A következő nap bementünk a városba, voltunk a székesegyházban, a 
múzeumban, megnéztük a királyok síremlékeit. Láttuk a Bory-várat is. 
Számomra érdekes volt, hogy a tulaj saját kezűleg építette fel. 

A nap végén János atya misét tartott, imádkoztunk, közösen énekeltünk, 
néhányan gyóntak is. A mise után a táborban beszélgettünk az atyával. 
Elmesélte, hogy honnan származnak a cigányok, hány csoport él Ma-
gyarországon. Elmondta, hogy Spanyolországban volt egy cigány, akit 
boldoggá avattak. Ismét énekeltünk, és a vacsoránál közösen elmondtuk 
az esti imádságot.  

A következő nap elmentünk a veszprémi állatkertbe. Jól éreztük ma-
gunkat, csak János atyát hiányoltuk, hogy nem volt velünk. Utolsó nap 
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hazafelé menet megálltunk a Velencei-tónál, fürödtünk és vizibicikliz-
tünk.  

Számomra nagyon szép élmény volt, az Isten mindvégig ott volt velünk 
és vigyázott ránk. Örülnénk, ha jövőre is lenne kirándulás, elmennénk 
szívesen.     Vidák Pisti.   
A három gyerek rövid fo-

galmazásában nagyon jól érzé-
kelhető, hogy milyen sokat je-
lentett számukra az a néhány 
nap. Fontos volt vallásuk gya-
korlása, és fontos volt Székely 
Atya, aki Jézus szeretetét köz-
vetítette feléjük, hiszen ez 
biztonságot és méltóságot a-
dott a gyerekeknek. A gyere-
kek nyitottsága és megismerési 
vágya kiapadhatatlan a pozitív változások befogadásával együtt, 
mely a jobb életút reményét vetítheti előre. A gyerekek felé kinyúj-
tott kéz elfogadásra talál. Ezért jövőre még több gyermek felé kíván-
juk kinyújtani a kezünket, és újra szervezünk a cigány és hátrányos 
helyzetű gyerekek számára „Tábort”! 

Pintér Szabolcs / Új Ember, 2009. szept. 13. (Fotók: Virág Rudolf) 
     

# 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 a pap-

ság évében: szept. 25.: Mt 5,13-16; okt. 9.: Gal 6,1-5; okt. 
30.: Ef 4,11-16; nov. 13.: 1 Tim 4,6-11; nov. 27.: 1 Tim 2,5-
7; dec. 11.: 1 Pét 1,22-25; dec. 18.: 1 Ján 4,10-14; 2009. 
jan. 8.: 1 Ján 5,2-5; jan. 23.: 1 Kor 4,1-5. 
Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távol-

ból bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

 
A Katolikus Bibliaszövetség Közép-Európai Régiójához (ko-

rábban: Közép-Európai Bibliatársulatok Munkacsoportja, AMB) 
tartozó bibliatársulatok igazgatói ebben az évben hazánkban, Buda-
pesten tartották szokásos évi értekezletüket. Ez alkalommal a Társu-
latunk szervezte a találkozót, a helyszín a budapesti Központi Sze-
minárium volt, szeptember 6-9-ig. A konferencián a horvát, az erdé-
lyi, a magyar, a svájci, a cseh, a szlovén, a német és az osztrák bib-
liatársulat igazgatója (ill. igazgatónője) vett részt, valamint a biblia-
társulatok világszervezetének, a Katolikus Bibliaszövetségnek a fő-
titkára. 

 
Az igazgatói értekezleten a résztvevők ez alkalommal is – miként 

1972 óta minden évben – beszámoltak éves tevékenységükről, külö-
nös tekintettel azokra a kezdeményezésekre, amelyeket a többi or-
szág bibliatársulatai is átvehetnek és eredményesen alkalmazhatnak. 
A találkozó résztvevői egy bugaci kirándulással és a Bugaci Csárdá-
ban elfogyasztott ünnepi ebéddel zárták a barátságos együttlétet. 
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