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Székely István 

Biblikus folyóiratok szemléje 
 

A Biblica 4/2008 számában Jean-Noel Aletti Róm 13,1-7 szöve-
gét, valamint a kereszténységnek a római polgári társadalomban el-
foglalt helyzetét vizsgálva arra következtet, hogy a szöveg csak en-
nek a konkrét helyzetnek a tükrében értelmezhető. Nem akar általá-
nos politikai tanítást nyújtani. Nem érvel a tényleges hatalom törvé-
nyessége mellett. Nem buzdítja a keresztényeket a politikában való 
részvételre, de arra igen, hogy ne féljenek; ebbe beleérthető, hogy 
agapéjukat terjesszék ki minden emberre. Ilyen az az új magatartás, 
amit Pál maga is gyakorol. – Csaba Balogh [Cluj Napoca, Romania] 
Iz 33 héber szövegének egyes (jelzőül is szolgáló) szavai alapján 
magyarázza a legkorábbinak tekintett, majd két, évtizedekkel későb-
bi betoldás szövegrészeit. Így megértjük a jajkiáltást (az asszír ura-
lom idején), az utalást az ellenség pusztulására, de Júda büntetésére, 
sőt megmentésének próféciájára is, szerepelnek a fogságból hazaté-
rők, Jeruzsálem megváltása és a fejedelmi hatalom helyreállítása is. 
[Magáról az időbeli ugrásról a bibliai szöveg nem tesz említést.] – 
Lars Kierspel részletesen vizsgálja és kibővítve is megerősíti azt a 
felismerést, hogy a János-evangélium 2-8. fejezetének szerkezete 
antitetikusan parallel, ellentétes párhuzamú (khiasztikus). Ján 2,1-12 
és 4,43-54 Isten erejéről tanúskodik, Ján 2,13-22 az Ő jelenlétéről 
szól, Ján 3,1-21 és 22-36 pedig egyetlen mondat keretébe sűrítve 
Fiának küldetését és eljövetelét hirdeti. – Boris A. Paschke bemutat-
ja, hogy bár a Jel 11,7-13 több ószövetségi szövegrész figyelembevé-
telével  jelképezheti  Jézus elítélését, majd feltámadásával való meg-
dicsőülését, de a könyv olvasóinak fel kellett ismerniük a Jel 11,7-17 
történeti hasonlóságát saját koruk egyes római császárainak holtuk-
ban is elítélt, majd más császárok szinte mennybevitellel dicsőített 
uralkodásával.  

A Biblica 1/2009. számában Bertram Herr a  Makkabeusok má-
sodik könyve üzenetét először az Egyiptomba küldött két levél (11,1-
10 és 1,10-2,18) által felkínált úton keresi. Szokásos következtetés – 
és arra az összefoglaló szakaszra is [epitome] módot adnak – hogy a 
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fő üzenet a templom döntő szerepe. Ha azonban feltesszük, hogy a 
két levél (és így azoknak egymással és az összefoglalással való kap-
csolata) későbbi eredetű, akkor inkább azt fedezzük fel, hogy az 
összefoglaló miként jellemzi Isten hatalommal való működését a tör-
ténelemben, a megváltás művét, a vértanúk hitét. – Rövid, figyelem-
felhívó írások:  Adina Moshavi a héber Biblia szónoki kérdéssel ér-
velő szövegeinek két fajtáját mutatja be részletesen vizsgált példák-
kal. – Brandon D.Crowe szerint Mózes éneke (MTörv 32) kéziratban 
is elterjedt, jól ismert ének volt, amikor Máté megfogalmazta a Jó-
zsef álmában közölt hírt (Mt 1,23). Számos szó és néhol hosszú szö-
vegrész idézésén túl Máté elmerült annak felismerésében, hogy az 
Egyiptomból való szabadulás Izrael újjászületése volt, de a Szentlé-
lektől fogant Jézus egészen új teremtés. – Itamar Kislev a Szám 
27,15-13 Septuaginta-beli szövege alapjául szolgáló héber szövegről 
megállapítja, hogy abban utólagos lehetett a nép vezetői közé egy-
részt Józsue (27,18), másrészt Eleazár pap (27,19) betoldása. Így lett 
teljes Mózes hatalmának az Úr parancsa szerint való átadása. A cikk 
a betoldások pontos történetének több változatát tekinti át, figyelem-
be véve pl. a kumráni tekercseket is. – Timothy M.Willis részletesen 
magyarázza  a Lev 24,13-23 khiazmust, amely világosan mutatja az 
értékrendet: az emberölésnél sokszorosan nagyobb bűn káromolni 
Istent, aki minden jónak, sőt az egész világ rendjének alkotója és 
fenntartója. – Th.Booij a Jeruzsálem vallási közössége számára fon-
tossá lett 132. zsoltárt mutatja be. Sion az Úr választott lakóhelye. 
Áldott hely: özvegyek, szegények, papok, szentek városa. Hozzá 
fűződik Dávidnak (felkentjének) tett ígérete a templomra vonatkozó-
lag; a 8.versben: bevonulás a frigyszekrénnyel (Szukkót ünneplése). 
Jeruzsálemben a Szukkót-ünneplést a számkivetés után ismét beve-
zették (a »felkent« címet ekkor a főpapra vonatkoztatva). – James 
Swetnam Zsid 3,5-ből kiindulva bemutatja az ellentétet Krisztus és 
Mózes között (tekintettel a Szám 12,7-beli tartalmi összefüggésre is). 
Végül megállapítja, hogy sem Zsid 2,12-t, sem Zsid 13-at nem ma-
gyarázhatjuk eucharisztikus értelemben. – Terrance Callan bemutat-
ja, hogyan hasonlítja össze a 2Pét levél (2,10b-22-ben) az embereket 
és állatokat. Az értékelés eredménye az emberekre nézve az állatok-
hoz képest negatív (miként több más, korábbi vagy közel egykorú 
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írásban is). 2Pét érvelése egyedülálló: hiányoznak pl. Balaam szama-
rának jó tulajdonságai (2,16), részletezi a kutyával és a disznóval 
való összehasonlítást (2,22), amint Péld 26,11-12 is.  

A Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft 2/2008. 
számában Maren Bohlen megállapítja, hogy az evangéliumok Jézus 
beszédei előtt gyakran  címszerűen összefoglalják azok tartalmát (pl. 
Mk 1,14-15). Az összefoglalók között sok a hasonló, de kérdéses, 
hogy vajon szószerint Jézus szavait tartalmazzák-e. Az Isten orszá-
gába való bejutást sokszor mozgást (bemenetet, bevonulást) jelentő 
szavak fejezik ki, máskor ehelyett a bent-levés, birtoklás, öröklés 
szerepel. Ezeket biztosan Jézus saját szavainak tekinteni csak ritkán 
lehet (ilyen eset pl. a Mk 10,25). De a többször előfordulók között 
valószínűleg több ilyen »autentikus jézusi szó« van. – Christos Kara-
kolis részletesen vizsgálja a Csel 18,17-ben leírt esemény történetét 
és teológiai üzenetét. Biztos, hogy csak zsidók voltak jelen [a »görö-
gök« egyetlen késői szövegformában szerepel, a nemzsidókat Lukács 
az egész szakaszban alig (és inkább közvetve) említi].  Szosztenész, 
Pál munkatársa tekintélyes, Korintusban jól ismert személy kellett 
hogy legyen. A hozzá hasonlóan kereszténnyé lett zsidók érthetően 
számíthattak a Lukács által röviden vázolt ütlegelésre is. A történet-
hez tartozik Jézus  Pálnak tett ígérete is (Csel 18,10: Senki sem fog 
hozzád nyúlni... Sok népem van ebben a városban); ez teljesül 18,12-
17-ben. Ehhez tartozik, hogy nemcsak Pál működik, hanem (tudtán 
kívül) Gallio is segít. – David Hellholm a 2Kor2,14-4,6 szakaszban 
az Újszövetség szolgájának nevezi magát, és ezt magyarázva ellenté-
tes párhuzamként említi Mózest a múlandók szolgájaként. Amikor 
ezt egyes zsidók (talán zsidókeresztények is) kétségbe vonták, Pál 
minden lehetséges módon védekezett, részben a Szentírás szavaival 
is. A védekezés során kimondta: Isten »maga támasztott világosságot 
szívünkben, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete Jézus 
Krisztus arcán.« 

A folyóirat 1/2009. számában Wilfried Eisele bemutatja, hogy a 
kánai menyegző (Jn 2,1-11) üzenete nem csupán egy csoda története. 
Teljesebb megértéséhez tartozik az evangélium 1,19-51 szakaszának 
figyelmes átgondolása, és a menyegzőn Jézus anyjának szerepe, va-
lamint a tanítványok jelenléte, sőt 2,12 is! – Friedrich Gustav Lang 
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azt mutatja be, hogy Lukács Csel 16,12-40-ben több irányból is jel-
lemzi Pál találkozását a római világgal, benne Filippi és környéke 
gazdag telepeseivel, akik Lídiától bíbort és valószínűleg ahhoz illő 
egyebet is vásároltak. – Szent Pál Róm 1,18-32-ben megállapítja, 
hogy értelmünk képes megismerni Istent a teremtményei révén. Er-
vin Ochsenmeier cikke ehhez hozzáteszi, hogy Istent  nem annyira a 
teremtés, hanem inkább az Ő történelmi tettei mutatják be számunk-
ra. Idéz ószövetségi írásokat (pl. Zsolt 97, Habakuk jövendölése, a 
Róm levél által közölt szövegrészek). Pál tanítása igen sokat nyújt a 
történelem teológiája terén. – Jens Schröter bemutatja, hogyan jele-
nik meg az 1Kor levélben az őskeresztény úrvacsora (1Kor 10,16 és 
11,23-26). Pál a korintusi összejövetelekhez szól hozzá, és ad útmu-
tatást. Nem szerepel részletes leírás az összejövetelekről. Pál leírja 
az Eucharisztia alapítási szavait, de ez még nem volt része az össze-
jövetelnek, amely megemlékező jellegű volt, hálát és áldást közvetítő 
imákkal. A cikk felhasznál más korabeli írásokat is, és említi a pogá-
nyok és zsidók vacsoraszerű összejöveteleit is. Utal a néhány évti-
zeddel későbbi Didakhé-ra és Szent Justinus könyvére (Apologia). 

A The Catholic Biblical Qarterly 4/2008. számában Dalit Rom-
Shiloni azt vizsgálja, hogyan látja a 44 .zsoltár szerzője Isten igazsá-
gosságát az Izrael népének Kr.e.6. századi viselkedésével szemben. 
A zsoltár Jeremiáshoz, a Siralmakhoz és Ezekielhez hasonlóan pa-
naszkodik, de a 18-23.versek kiemelik, hogy a szenvedő nép a súlyos 
helyzetben is hű maradt Istenhez. A Zsolt 44 Isten és a nép kapcsola-
tát a deuteronomista és a prófétai írások, valamint a 37. zsoltár szel-
lemében részletezi; Isten harcosként, Úrként és igazságos bíróként 
áll népe mellett. A zsoltár szerzője Jóbhoz hasonlóan reménykedik 
az Ő igazságában. – Nancy Nam-Hoom Tan a Példabeszédek köny-
vének Septuaginta-beli szövegeiben olvasható idegen-nek (a maszó-
réta szövegtől eltérő) bölcsességeit keresi. A fordítással természete-
sen együttjárnak eltérések; a cikk szerzője nem lát idegen hatást pl. 
Péld 2,16-17; 5,3.20; 6,24-35; 7,4-23 szövegeiben, és nem tekinti 
idegennek a Péld 9,18-beli betoldást. A fordító Péld 2,16-ban is bű-
nösök, nem más nemzetiségűek szokásairól beszél. (Vagy nem értet-
te, miért szerepel a héberben idegen asszony, vagy egyszerűen csak 
bűnös asszonyt akart leírni.) – Catherine Brown Tkacz úgy mutatja 
be Zsolt 22,2-t, mint részét egyfelől a keresztények liturgiájának 
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(nagypéntek), másfelől a zsidók számára egy ünnep (a purim) szer-
tartásának. Az ünnepi főszereplő természetesen Jézus ill. Eszter. A 
22. zsoltárt a zsidók a 11. századtól hosszú ideig purim ünnepén fel 
is olvasták. A cikk arra is kitér, hogy Esztert (mint más asszonyokat 
is, pl. Jefte [Bír 1] és Rút) bátran tekinthetjük Jézus előképének. A 
zsidók azonban később (a kereszténységgel szembeszállva) áttértek 
egy olyan értelmezésre, hogy a keresztre feszített Jézus előképe a 
bitófára akasztott Ámán. Zsolt 22,2-t egy midrás is magyarázza, 
amely szerint Dávid utódjának érkezése előtt a Messiás súlyos vas 
iga terhével fog szenvedni mások bűneiért; a magyarázatban a zsol-
tár 2., 17., és 19. verse meghamisított szöveggel szerepel. – Garwood 
P. Anderson megállapítja, hogy Jézus példabeszédeinek legnagyobb 
részét (egészükben vagy hivatkozásokkal) Lukács őrizte meg szá-
munkra, mégpedig igen értékes formában. Mindig látható a helyzet, 
esetleg vita, krízis és a hallgatóság. Nyilvánvaló a kétféle erkölcsi 
állásfoglalás lehetősége, az esetleges kétértelműség, de világos az el-
beszélő saját álláspontja is. Minden példázatban olvashatjuk a leg-
nehezebb kérdések világos magyarázatát (széleskörű etikai és teoló-
giai látókörből). Lukács néha kemény szavakkal foglal állást, ame-
lyek mögött Jézus radikálisan új kijelentései állhatnak. Kétségtelen, 
hogy Lukács evangéliuma adja a leghitelesebb képet Jézus tanításá-
ról, amely mögött Jézus kreatív géniusza áll, aki keresi és megmenti, 
ami elveszett. – Tim O'Donnell Jn5,19-30 eszkatologikus vonatkozá-
sát elemzi. Jézus az Atya és a Fiú egységéről valamint közös művé-
ről beszél. Az Emberfia ítélni fog (az élet feltámadásáról és lelki 
halálról a sötétségben). A cikk bemutatja a szöveg szerkezetét: egy-
részt súlypontok az Atya és a Fiú; másrészt mind szimmetrikus, mind 
antitetikus párhuzamok. Természetesen szerepelnek a zsidók vádjai 
[Jézus megsérti a szombatot, és Istennel egyenlőnek mondja magát], 
utána pedig Jézus védőbeszéde [Ő Isten akaratát teszi; tanúi Keresz-
telő János, Jézus saját tettei, maga az Atya és az Írások; a zsidók 
hitetlenek]. Mind a jelenre, mind a jövőre vonatkozik az ítélő Krisz-
tus közvetlen és teljes eszkatológiai üzenete; a halált túlélő örök élet, 
a szeretetben megélt közösség Krisztussal. – Craig R. Koester tájé-
koztat a rómaiak rabszolgakereskedelméről, és idézi Jel 18,1-10 
kritikáját Babilonról [azaz a Római birodalomról]. A féktelen paráz-
naság borából ittak a föld királyai, gyönyöréből lettek gazdagok a 
kereskedők. Isten kimondta az ítéletet minden nemzetre; vére ömlik 
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prófétáknak, szenteknek és mindazoknak, akiket megölnek a földön. 
A cikk vázolja a tíruszi és római rabszolgakereskedelmet, említi Efe-
zus, Thyatira és Sardis rabszolga-vásárcsarnokait; a kereskedők 
gyakran hazudtak, becsapták a vevőt. János jelenései szerint emberi 
lelkeket (nem testeket) árusítanak. A cikk említi azokat a különösen 
visszataszító eseteket, amikor saját városukból, sőt saját rokonsá-
gukból való rabszolgákat árusítottak. A Jelenések nem ellenzi rab-
szolgák tartását, de igyekszik távoltartani olvasóit az emberkereske-
delem »babiloni módjától«; de ugyanakkor legyenek hűségesek az új 
Jeruzsálem Istenéhez, legyenek az Ő »szolgái« , aki életet és a Bá-
rány vére által megváltást ad számukra. Bár az »új Jeruzsálem« jö-
vőbeli marad, de ezt a jelenbeli életet jelenti a számukra.  

A folyóirat 1/2009. számában Serge Frolow a Bírák könyvét vizs-
gálva áttekinti annak szerkezetét, részeinek tárgyát és stílusát. Meg-
állapítja, hogy nem tekinthető önálló irodalmi egységnek. Az elején 
olvasható harci és győzelmi beszámolók Józsue könyvéhez csatla-
koznak, a vége pedig Sámuel könyvéhez. A »korábbi próféták« 4 
könyvét (Józsue, a Bírák és Sámuel könyveit) az 5 részű Pentateu-
chushoz csatolva beszélhetünk 9 részű Enneateuchusról is, de ennek 
részei nem illenek össze, egymástól függetlenül jöttek létre. – C.Clif-
ton Black Márk evangéliumáról, mint az első keresztény történeti 
műről ír. Az evangélistának gyűjtenie és válogatnia kellett az adato-
kat, szerencsére még nem távoli időből. Végül a mindennapiból és a 
rendkívüliből is azt írta le és úgy, amint bennünket is érdekel. Szinte 
kortársként halljuk a példabeszédeket és hasonlatokat, átéljük a 
templomtisztítást, a vihart és a csodákat, látjuk a Jézust hallgató és 
kísérő tömegeket. Jézus minket is felkészít saját kereszthalálára és 
feltámadására, valamint a végidő jeleire. Márk evangéliuma tanúsítja 
az ő hívő elkötelezettségét; hivatástudata jól látszik az evangélium 
első mondatából. Záró gondolat: Isten tevékenységét a történelem is 
csak ennek hatásából tapasztalja; de tagadhatja is. Mondhatjuk, hogy 
»a világ mindig ilyen volt«, de be kell látnunk, hogy amit a holnap 
hoz, avval (akár a legújabb fizika segítségével is) csak holnap fo-
gunk találkozni.                                                 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

 
Közgyűlés – Szeptember 26-án megtartottuk Társulatunk ezévi 

közgyűlését. Az együttlét egyben az új évad megnyitását is jelentet-
te, amelyet szentmisével ünnepeltünk, és kértük Isten áldását 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 el-
nök. Tarjányi Béla tájékoztatta a Közgyűlést az elmúlt év során elért 
eredményekről, a Társulat anyagi helyzetéről és néhány fontosabb 
megvalósítandó tervünkről (pl. a készülő teljes Biblia-konkordancia 
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: Csernai Balázs és Tarjányi 
Béla. Az előadásokat jó hangulatú szakmai vita követte. 

Hitoktatók képzése – 
Társulatunk november 
21-én, az Egri Főegyház-
megyei Kateketikai Kon-
zultációs Iroda szervezé-
sében Jászberényben, a 
Főplébánia Közösségi 
Házában tartott egy napos 
képzést az egri egyház-
megyében tevékenykedő 
hitoktatók számára. Nem 
volt könnyű a hitoktatók-
nak a plébániai programokban bővelkedő adventi időszakban sza-
baddá tenni ezt a szombati napot, hiszen mindenhol folynak a pász-
torjátékok próbái, stb. Az Érsekség azzal honorálta a résztvevők lel-
kesedését, hogy anyagi támogatásával ingyenessé tette a részvételt. 
A képzésen, melyet Vágvölgyi Éva tartott, 24-en vettek részt. 9-16 
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óráig tartott, a Szentírással foglalkoztunk és egy adventi meditáció-
val fejeztük be a napot. Úgy tűnt, hogy főleg ez a meditáció keltette 
fel az érdeklődésüket, mert ezt rögtön fel tudják majd használni a 
hittanos csoportjaikban. 

Bibliai Figu-
rák-kurzus – 
November 20-
22 között Telki-
ben családos é-
desanyák rész-
vételével ké-
szültek betle-
hemes figurák. 
A Bibliai Figu-
rák-kurzust 
ezúttal is mun-
katársunk, 
Gelley Anna 
szervezte és ve-
zette. 

  
Imaóra – Tagságunk egy kis csoportja minden második héten 

pénteken du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten 
áldását kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társu-
lati Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. 
Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája:2010. jan. 
8.: 1Ján 5, 2-5; jan. 22.: 1 Kor 4, 1-5; febr. 5.: 1 Kor 8, 1-6; febr. 
19.: 1 Kor 10, 27-23; márc. 5.: 1 Kor 5, 6-8; márc. 19.: Róm 3, 
21-26; ápr. 9.: Róm 15, 30-33; ápr. 23.: 2 Kor 1, 3-7.  

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

   
    Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak  

        áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 
           A Társulat vezetősége és a Szerkesztőség 
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1. Balás Béla: Kis idő (A kereszténység kétezer éves történetének 
bemutatása újszerű hangnemben). Ára: 980,- Ft 

2. A kövek üzenete – Szent Pál-DVD (Kránitz Mihály: Páli em-
lékek Kis-Ázsiában (vetített képek); Tarjányi Béla: Pál, a nemzetek 
Apostola (előadás, kísérő képek: Pilis hegység); Sillye Jenő és társai: 
A damaszkuszi úton (dalok, kísérő képek: Biblia éve). Számítógépen 
és DVD-lejátszón egyaránt megtekinthető.) Ára : 800,- Ft. 

3. Vágvölgyi Éva: Bibliaórák (58 bibliaóra anyaga és vázlata 
(2008, 396 o.). Ára: 1980.- Ft. 

4. Öregbet�s Újszövetség: az Újszövetségi Szentírás na-
gyobb betűs, jól olvasható formában. Ára: 1960.- Ft. 

5. Aranybiblia (nagyméretű, díszes, aranyozott verettel, templomi 
kihelyezésre). Ára: 24.000 Ft. 

6. Családi Biblia (nagyméretű, díszes, aranynyomással, családok 
számára). Ára: 12.000 Ft. 

7. Bibliaolvasó-Kalauz (a teljes Szentírás szövegének beosztása 
két éven át minden napra, készítette: Gyürki László). Ára: 60.- 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: 800.- 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: 800.- 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 füzettel: 1600,- Ft. 

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


