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     Ajánlás 

 
 Az Egyház a hivatalos avatások, a szentelések során újra meg 

újra ünnepélyesen odaadja a Bibliát az avatandóknak, a szente-
lendőknek, a katekumen-avatásnál a katekumennek. Amikor elő-
ször vezettem ilyen szertartást, kissé furcsálltam a dolgot. Vala-
ki odatette a Bibliáját egy asztalra, sajtcédulán ráírta a nevét, és 
én ünnepélyesen visszaadtam neki, azt a Bibliát, ami a sajátja 
volt már előtte is. Mi értelme ennek a játéknak? – futott át raj-
tam a gondolat. Aóta egyre mélyebbről értem, hogy miért is ez a 
szertartás, sőt, azt is, hogy milyen jó lenne, ha sokszor végez-
nénk ilyen szertartást. Nem mindegy, hogy a Bibliát a boltos né-
nitől kapom meg, vagy pedig az Egyház nyújtja át nekem. Ez ősi 
rítus. Elmaradt. Legtöbbünk Bibliája boltból való, vagy valaki-
től ajándékba kaptuk, de nem az Egyház adta hivatalosan a ke-
zünkbe. Könnyen elfelejtkezünk arról, hogy az Egyház könyvét 
olvassuk, és nem az Egyházzal egységben olvassuk már, hanem 
attól függetlenül, sokszor vele szembenállva, és így nem halljuk 
meg az igaz üzenetet. Nem azt halljuk, amit mond az Írás, ha-
nem azt, amit beleolvasunk, szubjektíven, se Lélektől, se Egy-
háztól nem vezetve. "Horgonyt vetve a Szentírásban": egység-
ben az isteni és az emberi szerzővel, és egységben azzal, akié a 
könyv, az Egyházzal. 

                             Bíró László: Vallomás a Szentírásról    
(A teljes szöveget  ld. Füzetünk 10-17. oldalán)    
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CSENDES PERCEK 
 

         "Efcharisztíza" – (Beloianniszi emlék, 1952) 
 

Görögfalunak mondják, mert így érthetőbb, 
mint "Beloiannisz"; – itt adott az Úr nekem 
hollója által, mint Illésnek, kenyeret, 
hogy szent hegyéig eljussak, a Hórebig. 

 
Görög és macedon nép, egy voltam velük 
víg menyegzőkön és bús temetéseken. 
Így  történt egyszer... A koporsó nyitva volt, 
imát mormolva hömpölygött a gyászmenet. 

 
Két markos legény ment az úton, kezében kosár, 
és benne sok-sok szelet hófehér kenyér. 
Ha bárki felűnt az úton, ment a két legény s köszönt: 
Efcharisztíza! Testvér, adj hálát velünk! 

 
Segíts az Úrnak megköszönni mind, amit 
az Úr e megholt testérben nekünk adott! 
Nézd, ott fekszik, az ő ajka már nem mozog; 
végy kenyerünkből, efcharisztizálj velünk! 

 
Hisz benne belőled is meghalt valami, 
és életéből egy rész benned él tovább." – 
"Efhcharisztíza", mélységes titok e szó; 
Háládban Jézus él, s e holt is él – veled! 

 
"Efcharisztíza!" – visszhangzik bennem ma is, 
a zord több évtized sem némíthatta el. 
Uram, küldj bármi sorsot tetszésed szerint, 
csak efcharisztizáló szívet adj nekem! 
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(S ha egyszer, tán nem is soká, ajkam kihűl, 
testvéreim tűz-ajka zengjen háladalt, 
értem s helyettem efcharisztizáljanak... 
Az Úr hegyéig így jutunk, a Hórebig.) 

 
Kerekes Károly O.Cist.                   

 

          Szilánkok 

 
Ha valamilyen eseményt Rád bízunk 
És nem akarjuk mindenáron 
Mi magunk kicsikarni, 
A dolgok akkor és úgy történnek, 
Ahogy történniük kell. 
Ha kierőszakolunk valamit, 
Nem akkor és nem úgy történik, 
Ahogy történnie kell, 
Bonyodalmakat, szenvedést 
Zúdítunk a nyakunkba, 
Mint ahogy Dávid is. 
Ha mindent aszerint tennénk, 
Ahogy Isten akarja, 
Nem lenne bűn, sem szenvedés. 
 
     * * * * * 

 
Ha egy ajtó csukva van, 
ki tudom nyitni. 
Ha egy virág csukva van, 
csak a Nap tudja kinyitni. 
Ha egy szív csukva van, 
csak Isten tudja kinyitni. 
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     * * * * * 
 

Kék lótuszok árnyékában 
Sás között hűsölök, 
Aranyló szemű madarak 
Kényesen lépdelnek, 
Vadkacsa úszik felém. 
Rebbenéstelen békesség, 
Pillangó lebegése 
Szinte hallatszik, 
Oly nagy a csend. 
 
     * * * * * 

 
Szélben lebegő szirom, 
Hontalan, súlytalan, árva. 
Virágjáról lehullott, 
S nem vár rá más, 
Csak az enyészet. 
De röptöd, az utolsó, 
Lehetne boldog is, 
Hisz a világ szép, 
Szép a röpülés is, 
Kacagj hát, ne sírj, 
Örülj ennek a pillanatnak. 
Illatok, színek, fények 
Súlytalan gyönyörűsége, 
Add át magad, lebegj, 
Hagyd a múlt fájdalmait, 
A jövő aggodalmát, 
Simulj bele a varázsba. 

  
 Vágvölgyi Éva                                           
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Schmatovich János 

A zsoltárok lelkisége 
 
A dicsőítő zsoltárok hitvallása 
 
Amikor a hívő ember el-elgondolkodik  Istennek a  történelemben 

végbevitt nagy tetteiről, eljut az élő Isten magasztalásáig: Dicsőíti 
Istent, mert benne látja az élet beteljesedését és a teremtés tökéle-
tesítését. A Zsoltárkönyv a vallási életnek ezen a területén  is vezér-
könyvünk lehet. 

A zsidó hagyomány a Zsoltáros könyvet a „Magasztalások könyve” 
(széfer tehillim) megtisztelő címmel illeti. Ebben  egyrészt   hang-
súlyt nyer, hogy a panaszzsoltárok is, illetve éppen ezek  mutatják 
meg az utat az Isten-bizalomhoz és ezáltal az „Isten dicséretéhez ”. 
Másrészt ez az elnevezés  a Zsoltároskönyvet a  fináléja felől hatá-
rozza meg,  ami egy grandiózus dicsőítő-zsoltár, mely az egész koz-
moszt  Isten magasztalására szólítja fel és elvezet a Zsoltárkönyv 
„csúcsmondatához”: miszerint „Minden élő dicsérje az Urat!” (Zsolt 
150,6). Ebben a rövid mondatban összpontosul az emberi életről és 
az élő Istenről vallott bibliai felfogás. Miként pl. a 104. zsoltár a vi-
lággal kapcsolatos nagyvonalú „himnikus elmélkedésben” bemutatja, 
hogy az élet minden élő  számára csak úgy lehetséges, ha életük ré-
szesedik az Isten életében (vö. kül. Zsolt 104,27-30: „Rád vár minden 
élő, hogy ételt adj nekik a kellő időben. Megadod nekik, és ők 
összegyüjtik, kitárod kezed, s eltelnek javakkal. De ha elrejted arco-
dat, félelem szállja meg őket. Ha megvonod éltető erődet, elpusztul-
nak és a porba térnek. Ám ha kiárasztod lelkedet, fölébrednek, és 
megújítod a föld színét”).  Minden élő élete tehát alapvetően Istentől 
ajándékba kapott élet. 

Isten dicsőítése azután bizonyos mértékben ennek a világnak a rati-
fikálását és annak elfogadását jelenti. Többször mutatnak rá a zsoltá-
rok arra, hogy az Isten dicsőítése az emberi élet  hivatása és  kitelje-
sedése. A zsoltárok ugyanis a „többé dicsérni nem-képes” élethelyze-
tet a halál jelének tartják (vö. Zolt 6,6: „Hiszen a holtak közül ki gon-
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gondol még rád, a holtak országában ki dicsőít téged?”;  továbbá 
Zsolt 30,10; 88,11; 115,17). Más zsoltárok pedig a dicséretmondást 
kifejezetten úgy hirdetik meg,  hogy abban Isten megmentő cselekvé-
sének célját látják (vö. Zsolt 80,19: „Többé nem hagyjunk el téged, 
tarts minket életben, s mi áldjuk a neved!”; Zsolt 119,175). Éppen a 
Zsolt 146-150 dicsőítő zsoltárgyűjtemény befejező része ünnepli 
Isten igazságosságát, jóságát és irgalmasságát, mint az egyéni ember-
nek (Zsolt 146), Jeruzsálem és Izrael létének (Zsolt 147), az egész 
teremtett világnak (Zsolt 148)  az életelvét – mégpedig  a világvégi 
apokaliptikus ítéletben (Zsolt 149), amely a világnak meghozza majd 
a maga beteljesült alakját (Zsolt 150). 

Ezért a zsoltárok szemléletében a bibliai Isten dicsőítése az élet ki-
teljesedett formája, mert belegyakoroltat a bibliai főparancsba: „Sze-
resd Uradat, Istenedet!”. Az önmagát kinyilatkoztató Jahve-Isten   
dicsérete ráadásul távol tart bennünket a hamis istenek és bálványok 
imádásától. Aki dicsőítő éneket zeng az élő Isten felé, az hangosan és 
nyilvánosan ellenszegül minden egyednek, csoportnak és intézmény-
nek, amelyek isteneknek adják ki magukat, lépjenek fel akár a kísér-
tő, az  ártó démon vagy éppen az üdvösségszerző, emberboldogító 
alakjában. Amikor a himnuszok a megmentő irgalmasság bibliai Iste-
nét magasztalják,  mindenekelőtt  előmozdítják az ellenállást a jogta-
lansággal szemben, a megaláztatás minden formájával szemben és 
minden embermegvető ideológiával szemben. 

Isten dicsőítése a zsoltárok alapján megóvja az embert  továbbá a  
túlzó  önértékelésétől és  az önistenítésétől is. Tudatosítja vele, hogy 
ő lényege szerint befogadó ember, és hogy amit kap, másokkal együtt 
kapja és velük kell megosztania. Az Isten dicsőítése így elvileg egy 
közösségteremtő dinamika. Akit eltölt az öröm, ezt  az örömét él-
ményszerűen meg akarja osztani és megünnepelni. Pontosan ez megy 
végbe a zsoltárok dicsőítésében, amikor az imádkozó emberek 
megígéző lelkesültségüket az éltető és megmentő lehajlás felett   úgy 
éneklik meg, hogy ők ezt most mások előtt és másokkal együtt akar-
ják megtenni. Ez szépen megmutatkozik a himnuszok, vagyis Isten 
nagy tetteit leíró zsoltárok irodalmi felépítésében  (vö. Zsolt 117), 
amely a maga legegyszerűbb formájában három lépésből áll: felszólí-
tás az Isten dicsőítésére  – a dicséret elhagzása („központi rész” – 
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corpus hymni)  – végül újbóli felszólítás a dicsőítésre, melynek így 
tulajdonképpen sohasem szabad véget érnie.    

 
Tekintsük át ezt a három lépést a 117. zsoltár kapcsán: 

  
 1. lépés: felhívás a dicséretre:  

 
1.  „Áldja az Urat, minden nép! 
 Minden törzs dicsőítse! „                      

 
2. lépés: a dicséret elhangzása:  

 
2. „Mert kegyelme hathatósan működik bennünk, 
 Jahve hűsége örökre  megmarad.” 

 
3. lépés: ismételt himnikus felhívás:  

 
3. „Dicsérjétek az Urat”! 

 
Hogy a  Zsoltárkönyv „örök” dicsőítésre szólít fel, kiemelik az is-

mert dicsőítő-doxológikus formulák, melyek összefüggnek a a Zsoltá-
ros könyvnek öt könyvrészre  történő  beosztásával. Ezek a dicsőíté-
sek/doxológiák (Zsolt 41,14; 72,18k; 89,53; 106,48) az alapforma:  
„az Áldott legyen az Úr örökké. Ámen” dicsőító formula variációi,  
nem tartoznak a zsoltár alkotórészéhez, mindenkor annak végén álla-
nak. Ezek a Zsoltáros könyvet összességében  véve „örökké„  tartó 
dicsőítés folyamatába állítják, amelybe az imádkozó ember a magáé-
vá tevő és beleegyező „Ámen, így van, úgy legyen” kijelentés révén 
bekapcsolódik. Ezekkel a dicsőítő áldásmondásokkal a bibliai kor-
szakban és a Biblia-utáni tradícióban választ ad az ember az Isten 
gyógyító, gyámolító és megmentő   leereszkedésének csodálatos át-
élésére.  A doxológiák az ötrészes Zsoltárkönyvet ötrészes válasszá 
teszik a Mózes ötkönyvének, a Pentateuchus/Tóra (Ter - MTörv) 
ötrészes isteni kinyilatkoztatására. Mindez az egyes zsoltároknak 
különleges ima-méltóságot ad, mert annak a nagy párbeszé-
des/dialógikus  történésnek a részévé válnak, amit mi isteni kinyilat-
koztatásnak – isteni kijelentésnek nevezünk. Aki a zsoltárok szavait 
magáévá teszi, az ezáltal beleállhat az emberi nemzedékek láncolatá-
ba, akik életüket már a bibliai időktől kezdve az őket elhívó, vigaszta-
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ló és lelkileg megerősítő Isten felé dicsőítő válaszként  akarják meg-
élni és alakítani. 

Aki  Istent a zsoltárok dicsőítésével magasztalja és mellette tanús-
kodik, mindenekelőtt annak a reményének ad kifejezést, hogy a tör-
ténelemben és történelem felett a nem gonoszságé a végső szó. Ellen-
kezőleg: magasztalásukkal felidézik egy emberbarát és békés világ 
vízióját, amely akkor és ott lép színre, ahol az emberek rácsodálkozva 
és közösen ünnepelve feltekintenek erre a magasztalásra érdemes 
Istenre  és beilleszkednek üdvözítő rendjébe. Különösen hatásosan 
jut ez kifejezére a 100. zsoltárban, a 93. zsoltártól a 100. zsoltárig 
terjedő zsoltárkompozició zárózsoltárában. Témája  Jahve egyetemes 
királyi uralma, és ebben a témában megvonja a történés ívét a terem-
téstől a történelem beteljesedéséig: 

 
A 100. zsoltár szövege így hangzik:   

 
1. „Ujjongjatok az Úrnak, országok, mind! 
2. Örömmel szolgáljatok neki, 
   Lépjetek színe elé vigadozva! 

 
3. Tudjátok meg, Isten az Úr! 
   Ő alkotott minket, az övé vagyunk. 
   Az ő népe vagyunk, és nyáj a legelőjén. 

 
4. Lépjetek be kapuin hálaénekkel, 
    Előudvarába dicsőítő énekkel! 
   Adjatok hálát és áldjátok nevét, 

 
5. mert jó az Úr, irgalma örökké megmarad, 
    és hűsége nemzedékről nemzedékre”. 

 
Ez a dicsőítő-himnikus zsoltár felvázolja a nagy ünnepi összejöve-

telt Jahve világkirály templomi rezidenciájában.  Ennek az ünnepi 
összejövetelnek különlegessége az, hogy az „egész föld” (kól ha-
árec), vagy más fordításban „országok mind” (1 . v.), illetve az összes 
népek képviselői vesznek részt abban, és Izraellel együtt, akiket erre 
az ünnepi összejövetelre  Jeruzsálembe hív, hogy közösen ünnepeljék 
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Jahve jóságát és hűségét. Sőt alapos okunk van annak feltevésére, 
hogy a népek Izraellel együtt fogják elmondani a 3. vers hitvallását, 
ahol ők is Jahve népének és legelője nyájának  vallják magukat.  
Amíg Izrael Isten-kapcsolatát természetesen a kiválasztáson és a szö-
vetségen alapuló üdvtörténeti tettek hozzák létre, addig a népek Isten-
kapcsolatának alapja, miként a 3. vers aláhúzza, a teremtés teológiai 
üzenetéből olvasható ki: „ő alkotott minket!.”  De ez egy és ugyanaz 
az  Isten – az egyetlen Isten -, aki Izraelt és a népeket a közös 
magasztalásban összeköti. Igy a Zsoltárkönyv maga is ösztönzést ad 
arra, hogy a zsoltárok Izrael és a népek imái legyenek. Éppen a zsol-
tárok azok azok a szövegek, amelyek a keresztény-zsidó zarándok 
közösséget, Isten vándorló népét, öntudatra ébresztik és hitben  meg-
edzik. 

 
(A 3. rész  a következő számban)     

 
 

Társulatunk hűséges tagja és támogatója 
  

ANDICS ISTVÁN  
 

köztünk létéért 
a Szent Gellért Templomban 

2006. július 10-én 10 órakor bemutatott 
szentmisében adtunk hálát, 

és kísértük nyughelyére 
feltámadást váró hamvait. 

 
 

Bocsássatok meg, és mosolyogjatok,                   
 ha rám gondoltok!                    

Pisti          
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Bíró László 

Vallomás a Szentírásról 
Interjú. Elhangzott Vágvölgyi Éva 

 "Olvassuk együtt a Szentírást!" c. műsorában 
Mária Rádió, 2006. május 17. 

 
V.É.: Püspök Atya! Arra szeretném kérni, hogy beszéljen hall-

gatóinknak a Szentírással való személyes kapcsolatáról! 
 
B.L.: Gyerekkoromban nem volt Szentírásom. A Kádár rendszer 

vastagja volt akkor. Imakönyv volt, de Szentírást nem engedtek be az 
országba. 

Első személyes találkozásom a Szentírással, persze csak az Újszö-
vetséggel, bencés diákkoromra nyúlik vissza. Harmadikos gimnazista 
lehettem, amikor az egyik atya egy Békés-Dalos Bécsből átmentett 
Szentírással akart megajándékozni. Azt mondtam neki: Atya! Ne adja 
ezt nekem, tessék olyannak adni, aki többet fogja olvasni, több ha-
szonnal! De a tanár úr erőszakos volt, és nekem ajándékozta a Szent-
írást. Ha már egyszer van Szentírásom, akkor elhatároztam, hogy 
minden nap fogok olvasni belőle egy részt – és mindjárt rá is jöttem, 
hogy unalmas olvasmány. Mert vagy tudtam már kívülről, amit olvas-
tam, vagy nem értettem belőle semmit sem. De azért a szándékkal 
nem szakítottam: minden nap fogok Szentírást olvasni. Hogy ezt meg 
is tegyem, úgy segítettem magamnak, hogy a párnám alatt két könyv 
volt: a Szentírás meg egy jó könyv. Csak akkor kezdtem hozzá a jó 
könyv olvasásához, ha már egy fejezetet elolvastam a Szentírásból. 
Így olvastam végig a Szentírást, először az Újszövetséget.  

Amikor bekerültem a teológiára, ugyanaz a Szentírásom volt meg, 
de még mindig csak az Újszövetség. Ószövetségem nem volt. Leg-
alábbis kezelhető nem. Otthon, a plébániáról kaptam egy 19. század 
végi, Egerben megjelent óriási Szentírást. A szobánkban volt egy 
pulpitus. Az egész pulpitust beterítette. Ha fölálltam, odamentem a 
pulpitushoz, akkor olvashattam Szentírást, de nem vihettem magam-
mal a kápolnába. Szóval nem volt Ószövetségem, amit nap nap után 
kézbe vehettem volna. Aztán végre sikerült egyet kapnom. 
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A baptista teológia látogatta meg szemináriumunkat, és a rektor 
rám bízta a baptista teológusok vezetését a házban, ők pedig meghív-
tak magukhoz egy ifjúsági bibliaórára. Éppen Szentírást olvastak. 
Nagyon nagy élmény volt ez számomra. Mindegyikük elmondta, amit 
az adott szentírási szöveggel kapcsolatosan meghallott, megélt. Én 
magam mindezt úgy éltem meg, hogy rövid óra alatt sok-sok jó 
predikációt hallottam ugyanarról a szentírási szakaszról. Az érdekes-
ség kedvéért mondhatom: kérték tőlem, hogy tegyek bizonyságot én 
is. S azt kellett látniuk, hogy nem értem a szót, nem értem, hogy mit 
akarnak. Azt mondták, tegyél tanúságot. A szavakat értettem, de a 
szavaknak nem volt tartalma bennem. Nagyon-nagyon lassan tanul-
tam meg, hogy mit is felejtettünk el az Egyházunkban. A tanúságtéte-
len túl ennek a műfaját. Ezt ekkor tapasztaltam meg először. Még egy 
másik ajándékot is kaptam ebben a találkozásban: adtak nekem egy 
Károli-Bibliát, teljeset, használhatót, kézbe vehetőt. Így aztán az első 
teológusi évek alatt ez volt a Bibliám. Idővel a fordítás sajátosságai 
sem zavartak már. Volt egy Biblia, amit bármikor magammal vihet-
tem, kézbe vehettem. Ez volt igazából a második, vagy harmadik 
Bibliám, mígnem végre megjelent a Szent István Társulatnak a szép 
nyelven fordított Bibliája, ami az enyém lehetett, ami a kedvemre 
való fordítás miatt még inkább belém ivódhatott. 

  Mostanában, ha a Bibliáról beszélek, ha bibliaolvasásra gondo-
lok, II. János Pál pápának egyik szava jut eszembe, aki a Novo 
millennio adveniente kezdetű buzdításában arról beszél, hogy a 
Szentírást hogyan kell olvasni helyesen. Ezt a kifejezést használja: 
„mintegy horgonyt vetve a Szentírásban” kell olvasni a Szentírást. 
Nagyon sokat mond ez a kifejezés: „horgonyt vetve a Szentírásban”. 
Rájöttem arra, hogy miért is maradt idegen sokak számára a Biblia. 
Sokszor csak hanyatt fekve belelapozunk, olvasunk néhány sort belő-
le, de nem igazán időzünk el a Biblia mellett, nem vetünk horgonyt 
benne, nem akarunk mélyen beléhatolni. Nagyon sokakat buzdítok 
arra, hogy ha valaki Szentírást olvas, akkor ezzel a lelkülettel vegye a 
kezébe: szeretnék horgonyt vetni a Bibliában.  

Sokszor bennem él Páter Mócsynak a gondolata is, akitől, amikor 
megkérdezték, hogyan kell helyesen olvasni a Bibliát, ezt a választ 
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adta: „Egységben az isteni szerzővel, egységben az emberi szerzővel, 
és egységben azzal, akié ez a könyv, az Egyházzal.” 

Egységben az isteni szerzővel: Minden műélvezet a mű reproduk-
ciója tulajdonképpen. Hitünk szerint a Biblia a Szentlélektől sugal-
mazott könyvek összessége. Lehet olvasni a Bibliát, mint irodalmi 
alkotást, de akkor nem jutok messzebb, csak egy irodalmi alkotáshoz. 
Lehet olvasni a Bibliát, mint Istentől sugalmazott művet. De csak 
akkor jutok el a Szentlélektől sugalmazott könyvhöz, hogyha a Szent-
lelket segítségül hívva ütöm fel a Bibliát, hogy Ő világosítsa meg a 
szavak, a mondatok értelmét, Ő, aki ihlette azokat. Így jutok el nem-
csak a betűig, hanem a lélekig, nemcsak a műalkotásig, hanem Isten 
szavához, aki ma szól hozzám itt és most. 

Egységben az emberi szerzővel. Biztos, hogy sokan elvesznek a 
Bibliában, mert nem figyelnek oda az alapvető keletkezési körülmé-
nyekre, a műfajra, azokra az emberekre, akik ott állnak a könyvek 
mögött, akiknek a hit-tanúságát olvassuk. Egységben az emberi szer-
zővel tudok csak eljutni a Biblia igaz értelméhez. 

Aztán egységben az Egyházzal, akié a könyv. Az Egyház a hivata-
los avatások, a szentelések során újra meg újra ünnepélyesen odaadja 
a Bibliát az avatandóknak, a szentelendőknek, a katekumen-avatásnál 
a katekumennek. Amikor először vezettem ilyen szertartást, kissé 
furcsálltam a dolgot. Valaki odatette a Bibliáját egy asztalra, sajtcé-
dulán ráírta a nevét, és én ünnepélyesen visszaadtam neki, azt a Bib-
liát, ami a sajátja volt már előtte is. Mi értelme ennek a játéknak? – 
futott át rajtam a gondolat. Azóta egyre mélyebbről értem, hogy miért 
is ez a szertartás, sőt, azt is, hogy milyen jó lenne, ha sokszor végez-
nénk ilyen szertartást. Nem mindegy, hogy a Bibliát a boltos nénitől 
kapom meg, vagy pedig az Egyház nyújtja át nekem. Ez ősi rítus. 
Elmaradt. Legtöbbünk Bibliája boltból való, vagy valakitől ajándékba 
kaptuk, de nem az Egyház adta hivatalosan a kezünkbe. Könnyen 
elfelejtkezünk arról, hogy az Egyház könyvét olvassuk, és nem az 
Egyházzal egységben olvassuk már, hanem attól függetlenül, sokszor 
vele szembenállva, és így nem halljuk meg az igaz üzenetet. Nem azt 
halljuk, amit mond az Írás, hanem azt, amit beleolvasunk, szubjektí-
ven, se Lélektől, se Egyháztól nem vezetve. "Horgonyt vetve a Szent-
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írásban": egységben az isteni és az emberi szerzővel, és egységben 
azzal, akié a könyv, az Egyházzal. 

Melyek a legfőbb szempontok, amelyekre oda szeretnék figyelni, 
amikor felütöm a Bibliát? Bibliát olvasni olyan, mint amikor egy 
másik, idegen nyelven megtanulunk olvasni, beszélni. Mikor az em-
ber először olvas idegen nyelven, és megérti a szavak egy részét, az 
első nagy élmény az, hogy néhány szót megértek már. Újabb élmény 
az, amikor tisztán látom egy egész szakasz gondolatát. S még na-
gyobb élmény, amikor már érzékelni tudom az idegen nyelven olva-
sott szöveg stílusának emelkedettségét, vagy éppen egyszerűségét, és 
még nagyobb élmény, amikor egy könyvet végigolvas az ember, és 
átélhetem a könyv belső lüktetését, harmóniáját, egész gondolati gaz-
dagságát. 

A bibliaolvasás elsajátítása valójában hasonló lépésekben történik. 
Az ember először – talán éppen a gyerekbibliák segítségével – az 
etikus részeket élvezi, érti meg, aztán kezd elvont szavakat, mondato-
kat is megérteni. A felnőtt ember igazán nagy élménye, amikor a 
Biblia különböző műfajban megírt könyveiben a közölt igazság ösz-
szecsendül. Mostanában azt a különös, belső élményt tapasztalom, 
hogy fölragyog előttem távoli helyeknek bibliai igazsága, ezek össze-
csengenek, és megszületik az a belső élmény, hogy ez valóban Isten-
től sugalmazott könyv. Annyira ott van a könyvek mögött az egy 
Lélek munkálkodása. Amit a felszínes olvasó ellentmondásnak gon-
dol, az a hittel olvasó ember számára az ellentétek harmóniája. Va-
lami olyasmi, ami a legtöbb házasságban is megvan: a házastársak 
közösségében az ellentétek harmóniája az igazán szép és izgalmas. 
Ugyanígy a Biblia is elevenné válik, mert a látszólagos ellentmon-
dások mögött ott áll az egyetlen isteni Szerző, a Lélek, aki miatt so-
hasem csupán betű a Biblia, hanem sokkal több, ahogy a házas hétvé-
gén szoktam mondani: „Isten szerelmes levele hozzánk.” 

Hadd szóljak most röviden a család és a Biblia kapcsolatáról. 
Volt egy család, ahol hosszú ideig újra meg újra megszálltam. 

Nagy élmény volt számomra a velük való közös bibliaolvasás. Úgy 
történt, hogy a család este beosztotta, reggel ki mikor megy a fürdő-
szobába. Aki már végzett a reggeli dolgokkal, ment teríteni az asztalt 
a reggelihez (6 tagú családról van szó, a hetedik a vendég). Hat óra 
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40-kor már mindenki ott volt a nappaliban, ahol a dohányzó asztalkán 
egy gyertya égett. Az édesapa fölolvasta a napi evangéliumot, rövid-
ke csend következett, utána lehetett szólni néhány szót a Biblia szö-
vegéhez, vagy hívek könyörgése-szerű fohászokkal egy-egy fohászt 
imádkozni. Néhány perc múlva már mindannyian ott voltunk az asz-
talnál, s a család közösen megreggelizett. Aki végzett, a mosogatóban 
elmosta a tányért, a szárítóba helyezte, és hét után 5-10 perccel min-
denki útra készen volt: ki iskolába, ki a munkahelyre. Volt közös 
imádság, volt közös találkozás a Szentírással. Mindenki tudta a má-
sikról, hogy mi történik vele aznap, ki mikor jön haza, ki mit fog 
vásárolni a boltban a család szükségletéhez. Ez a reggeli fél óra a 
Szentírásból indult el. A Szentírás nem volt idegen test a reggeli 
`zűrzavarban`, hanem igazi világító mécses volt: egy békés, csendes 
indulás Isten igéjével. 

Sokszor azt látom, a házasságokban nem találják helyét a bibliaol-
vasásnak. Általában az rögzül belénk valamennyire, hogy legyen 
közös esti imádság a családban, vagy közös esti bibliaolvasás – de a 
család este többnyire szana-széjjel van, különösen akkor, ha a gyere-
kek már nagyobbak. És ott van a nagyhatalmú TV is, azt is ki kell 
szolgálni. Azt gondolom, hogy ez a reggeli bibliaolvasás nagyon 
hasznos, jó ötlet. Ahol találkozom rendszeres családi bibliaolvasás-
sal, vagy házaspár bibliaolvasásával, ott általában reggel olvasnak 
Bibliát, mert ez az, ami megtervezhető, megvalósítható. Szabad ne-
gyedórával korábban kezdeni a napot azért, hogy legyen egy kis 
csendünk is. 

A modern technika eszközei is tudnak segíteni abban, hogy a napi 
igét elolvassuk. Sokan e-mail-en keresztül kapják meg a napi szent-
írási szöveget, vagy interneten keresztül a munka kezdete előtt olvas-
sák el a textust és a hozzátartozó kommentárt. 

Azt gondolom, hogy családi körben nagy segítség lehet a közös 
bibliaolvasásnak az az ősi módja, amikor lélekben 3 jelzést haszná-
lunk a szentírási szöveg mellett: egy nyílat, egy felkiáltójelet és egy 
kérdőjelet. A nyílat oda tesszük, ahol valami nagyon szíven talált, a 
felkiáltó jelet akkor, ha egy mondatot éppen most értettem meg iga-
zán, a kérdőjelet pedig oda, ami kérdést vetett föl bennem. Ez persze 
családi körben nem a reggeli 3 perces szentírásolvasás alatt fog mű-
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ködni. És családi körben szabad így is olvasni Szentírást: elolvassuk 
a szöveget, rövidke csöndet tartunk, aztán merjük megosztani, el-
mondani egymásnak, hogy mi talált szíven ebből a bibliai szóból, és 
miért. Igen, szabad megosztani azt, amit most értettem meg igazán és 
mélyen a Szentírásból, vagy ahol összeért bennem ez a szentírási szó, 
és az, amit valamikor máskor már meghallottam, megértettem. És 
szabad megkérdezni azt, ami kérdésként, problémaként fölvetődött 
bennem, hátha valakit – éppen a család tagjai közül – régóta az a szó 
tett világossá, ami bennem kérdés. Annyi biztos, hogy ha valahol 
elkezdenek Szentírást olvasni, kialakul ennek úgymond a rituáléja, és 
a család egysége mélyül. A közösen Bibliát olvasó csatádtagok lelki 
emberekké válnak. II. János Pál pápa mondja: „Ha nem válunk lelki 
emberekké, akkor igencsak nehézzé válik a házasság.” Miközben 
lelki emberekké válunk a közös bibliaolvasáson keresztül, aközben 
egyazon fény világítja be mindannyiunk útját. A zsoltáros olyan sok-
szor fohászkodja: a Te igéd az én üdvösségem világossága. 

Aztán az is milyen szép: találkozni olyan családokkal, akik közö-
sen választanak akár egy bibliai jelenetet, akár egy bibliai igét vezér-
szónak. Azt mondják, hogy ezt közösen is próbálják megélni, mint 
család a pünkösdöt. Nagyon a Lélekre figyelve próbálnak élni. Vagy 
a betlehemi gyermeket teszik mintául: ez azt jelenti, hogy Jézus-
központúak leszünk. Próbálunk olyanok lenni, mint a gyermek, nyi-
tottak, őszinték, egymásra hagyatkozóak, bizalommal élők. A 
Schönstadt-lelkiség különösen is igyekszik ezt gyakorolni. Talán a 
kármelita lelkiségből került át a Schönstadt-lelkiségbe az, hogy a 
család egy-egy hittitkot próbál megélni közösen, talán egész életre 
szólóan is. 

Az imádsággal kapcsolatban szoktuk elmondani, hogy a családi 
imádságnak három síkja van: maga a családi imádság, a házastársak 
imádsága és a személyes imádság. Azt gondolom, hogy a családi 
bibliaolvasásnál is ennek a három síknak kellene megjelennie. A 
családi bibliaolvasás is könnyen kiüresedhet, ha nincs mögötte a há-
zaspár külön bibliaolvasása, és a házaspár bibliaolvasása is rutinná 
tud silányulni, ha nincs mögötte a személyes bibliaolvasás. Ha a bib-
liaolvasásnak ez a három síkja jelen van egy családban, akkor eleven 
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marad, a Biblia valóban Isten ma hangzó szava lesz, Isten szerelmes 
levele hozzám, hozzánk. 

A templomokban, amikor fölhangzik a szent szöveg, az ember sok-
szor látja – több száz emberrel szemben állva –, hogy mennyire unja 
a hívő nép Isten igéjét, mennyire nincs ott a figyelme: tekintetükkel 
az ablakot, a mennyezetet pókhálózzák a hívek. Ilyenkor mindig azzal 
szembesülök, hogy mennyire idegenné vált ez a nyelv, ez a gondolat-
világ, amit az igeliturgia közvetít felénk. Nem a felolvasó miatt ide-
gen tőlük a szöveg, nem is azért, mert két-háromezer éves szövegeket 
olvasunk. Sokkal inkább azért, mert egy bizonyos nyelvet hallunk, 
amit minden nap gyakorolhatnánk – de nem gyakoroljuk. Idegen, más 
nyelvű világból érkezünk, és hetente csak egyszer, pár percre halljuk 
azt a nyelvet. Így egyre idegenebbé válik, egyre távolabbá lesz tő-
lünk. Azt gondolom, hogy a templomban Isten igéje körül akkor 
érezhetjük otthon magunkat, hogyha odahaza is `otthon vagyunk` 
Isten igéjének terített asztal körül. 

 
V.É.: Püspök Atya! Hosszú évek pasztorális gyakorlatából, 

akár az egyéni, akár a családpasztorációból, fel tudna-e 
idézni olyan esetet, amikor valamelyik embernek vagy csa-
ládnak az életében konkrét hatása mutatkozott a Szentírás 
egy-egy igéjének, szavának, amikor valamilyen helyzetet a 
Szentírás szava oldott meg. Az előbb azt tetszett mondani, 
hogy a Szentírás fény, világosság a számunkra. Hogyan va-
lósul ez meg a mindennapi életben? 

 
B.L.: Egészen biztos, hogy sok ilyen élményem volt, amikor egy 

gyónás buzdításában egy szentírási szóra utalhattam és valakinek 
fölragyogott az arca. Valaki valami mély dolgot megértett. Az utóbbi 
időben nagyon kedves szentírási szó számomra János levelének ez a 
gondolata: a szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem 
hogy Ő szeret bennünket. Nagyon nagy élmény számomra ez az isteni 
szó. Nagyon sokszor hívom föl rá figyelmét a hozzám érkezőknek, és 
a házasságra alkalmazva így is szoktam mondani: a szeretet nem ab-
ban áll, hogy te szereted a házastársadat,  hanem ő szeret téged. Sok-
sok olyan visszajelzés érkezett, hogy mennyire jó volt észrevenni a 
másik szeretetét, és a másik szeretetére válaszolni a magam szerete-
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tével. Láttam megújulni kapcsolatot ezen az alapon, amikor Jézus 
szándéka szerint fölismerte valaki, hogy nem nekem kell lenni a sze-
retet forrásának, hanem a másik akar lenni a szeretet forrása számom-
ra, s a másikban maga Isten akar lenni számomra a szeretet forrása. 
Az ember néha jószándékú keresztényeknél is egyfajta erőlködést 
érez, nekem szeretnem kell, s ez olyan nehézen megy. Pedig csak erre 
az egyszerű szentírási igazságra kellene odafigyelnünk, s megtapasz-
talhatnánk, hogy mennyire meg tud újulni egy párkapcsolat attól, 
hogy ő szeret engem. Ezt észreveszem, és én is szeretnék erre vála-
szolni. XVI. Benedek pápa most megjelent enciklikájának a beveze-
tőjében is pontosan ezt a mondatot fejti ki: ha észrevesszük azt, hogy 
Isten a szeretet, akkor a szeretet parancsa már nem csupán parancs 
lesz számunkra, hanem válasz a minket megelőző szeretetre. 

Mostanában főleg ezen szentírási mondattal kapcsolatosan él ben-
nem az az élmény, hogy mennyire meg tud világosítani embereket 
Isten igéje. De gyóntatási gyakorlatomban sokszor előfordult az is, 
hogy a közös beszélgetésben egy-egy szentírási elbeszélésre igyekez-
tünk figyelni, és ez újította meg valakinek a hitét vagy a másikhoz 
való viszonyát. Az egyik esetben Péter vízen járása volt a megújító 
pillanat. Az illető rájött arra – persze, csak később, mint Péter is –, 
hogy amikor  Jézusról lecsúszott a tekintete, akkor már csak hullá-
mokat és káoszt érzékelt maga körül. Csak azért, mert Jézusra irá-
nyultsága megfáradt. A legtisztább lelkivezetési feladatomnak tartom, 
hogy a Szentírás fényébe helyezzem a hozzám fordulók élethelyzetét, 
és mindjárt olyan egyszerűvé tudnak válni a hatalmassá növekedett 
személyes problémák. 

   
Továbbra is kérjük kedves Olvasóinkat, Tagtársainkat, vala-

mint a bibliaapostolképző szemináriumok résztvevőit, írják le és 
küldjék el szerkesztőségünknek a 

     Szentírással kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat, 
amelyeket egyéni vagy közösségi szentírásolvasás ill. bibliaórán 
való részvétel (bibliaóra-vezetés) során szereztek! A szerkesztők 
érdeklődve várják beszámolóikat: 
                                         Székely István, Tarjányi Béla, 
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                                      Thorday Attila, Vágvölgyi Éva  
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Jákob csalással és harccal szerzett 
        áldásai (Ter 27-33) 
   

      A Jákob-történet főbb jellemvonásai 
 

A.) Alapgondolat 

 
Míg Ábrahám története típust alkotó, addig a Jákob-történet egy 

rendkívül változatos, egymással összefonódó történetfüzérből álló 
egyedi családtörténet, annak összes problémakörével. 

Jákob sorsát mondja el egy elbeszélés-koszorúba összefűzve, szü-
letésétől haláláig, visszatérő motívumokkal (részben önmagán belül, 
részben a közbeiktatott József-történeten – Ter 37-50 – belül): áldás, 
a fiatalabb testvér felülkerekedése, a vétek ledolgozása. Jákob sorsát 
végigkísérve megláthatjuk, hogy hogyan válik egy ügyeskedő, ravasz, 
nem egyszer, ha az érdekei úgy diktálják, csaláshoz folyamodó ember 
Isten áldására méltóvá.  

 

B.) Szentírási szöveg: Ter 27-33 
 
 

 
É l ő  I g e 
BIBLIAISKOLA 
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 
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C.) Bevezetés 
 

1.) A Jákob-történet szakaszai: 
  
Születés (Ter 25): Jákob a „sarokfogó”, az elsővé válás kívánása 
Jákob elnyeri az áhított elsőszülöttséget, úgy hogy egy tál lencséért 

megveszi Ézsautól; Jákob és Ézsau tulajdonságai. 
Csalással megszerzi Izsáktól az Ézsaunak járó elsőszülöttségi ál-

dást; figyeljünk Rebekka szerepére! 
Jákob Háránba menekül, útközben Isten megtapasztalása („egy 

égig érő létra”), amely után Jákob „üzletet” próbál kötni Istennel. 
Jákob Háránban való tartózkodása Lábánnál. Itt saját csalásának 

tükörképével találkozik: Leát kapja feleségül az általa szeretett 
Ráchel helyett, akiért újabb hét évet kellett szolgálnia. Háztartásában 
két egymással vetélkedő nővel volt összekényszerítve, a szeretett, de 
terméketlen Ráchellel és a kevésbé szeretett, de többszörösen anya 
Leával; a régi, gyerekkori konfliktusa kerül elő, csak új formában. El 
kell fogadnia, hogy nem tud minden esetben érvényesülni ravaszságá-
ra és energikusságára alapozva. 

Az újbóli menekülés a harácsoló Lábántól, vissza a hazájába jól 
megmutatja Jákob emberségének két oldalát: azt, amelyik megszerzi, 
amit akar, és azt, amelyiknek ehhez kell alkalmazkodnia (vagy meg-
hátrálnia). 

Végül aztán egy megújult istenkapcsolatban ezt a két jákobi oldalt 
összhangba tudja hozni, és ez őt új identitáshoz segíti, valamint az 
Ézsauval való találkozáshoz és kibéküléshez.. 

Az Isten-kérdés is azért érdekes a Jákob-történetben, mert az em-
ber teljesen magától értetődően a mindennapi ügyekben is számot vet 
vele (pl. jellemezzük a két nővér,  Lea és Ráchel vetélkedő harcát 
úgy, mint Istennel való küzdelmet). Minden családi esemény Istentől 
nyer magyarázatot: ha egy asszony gyereket szül vagy ha nem, az is, 
ha az állatállomány gyarapszik, vagy ha az egyik családtag sikeres, a 
másik pedig nem. 
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2.) A történet rajzos áttekintése: 

 
(25) 27 

 
 

 

Izsák 
öreg, vak, hagyomá-
nyok őrzője, teszi a 
dolgát, jó étvággyal 
eszik, földhözragadt 

Rebekka 
hallgatja, mi történik, 
okos, célratörő, körmön-
font, kezdeményező, jól 
ítéli meg a dolgokat, tud-
ja, mit akar, személyválo-
gató 

 

 
 
 
 
 

27,41-47
menekülés

Ézsau 
elsőszülött, szőrös, 
vadász, indulatos, 
szűklátókörű, naív 
(nem veszi észre, mi 
készül) 
érzelmek embere 
(gyilkolni is kész) 

Jákob 
simulékony, "finom", a 
mama kedvence és eszkö-
ze, ravasz, csalni 
kész=elveszi, ami nem az 
övé (az áldást) 
 
menekülnie kell 

 
Háránba

 
 

33 
Találkozás 

 

 

Ézsau 
készséges, engedé-
keny 

Jákob 
udvarias, óvatos (szemben 
azzal, amikor az áldást 
elnyerte)  

 

 
szolgák, Lea, 
Ráchel és az 
ingóságok 

"úgy néztem arcodra, mintha Isten arcát láttam 
volna" (33,10) 

 
külön szállásterületek 
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"élni és élni hagyni" 
 

Teremtés könyve, 27-33. fejezetek 
 
  

 
 

29-31 
 
 

 
 
28,10k 

 Lábán 
haszonleső, Jákobot szolgálni kény-
szeríti Ráhelért, Ráhelt elcseréli 
Leára, kihasználja Jákobot 
 

Találkozás 
Istennel 
álom, égi létra 
ígéret 

 Ráchel 
szép, szeretetre-
méltó, lopni kész 
(házi isteneket) 

    

Lea 
elsőszülött, beteg 
szemekkel 

  Jákob a megcsalt csaló, aki a nyájak-
ból ügyeskedéssel haszonhoz jut, ott-
honában azonban az asszonyok alá-
rendeltje, akik vetélkednek miatta 

 
 
 
32,23-33 
 

   

Találkozás 
Istennel 
küzdelem Is-
tennel a 
Jabboknál 
(egyedül 
 
Áldás 
Isten színe előtt 

 menekülés 
 

 asszonyokkal, gyerekekkel, 
 ingósággal 
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3.) Képek (Gustave Doré grafikái) 
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Jákob áldása 
  

 
 

Jákob álma 
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Jákob szolgál Lábánnál 
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Jákob imája 
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D.) Óravázlat 
  

Feladat 
 

Módszer Eszközök, 
időtartam 

 
1. Ének: Áldjad én lelkem az Urat ének 

kottából 
Énekelj 
az Úrnak 
42. old. 
5 perc 

2. Családon belüli kapcsolatok 
Ha a résztvevők a saját családi kapcsolataikban ráis-
mernek a Jákob-történet által felvetett problémakö-
rökre, talán intenzívebben meg tudják ragadni  Jákob 
történetét és ezek vagy a kapott impulzusok mélyebb 
felismerésekhez vezetik őket. Ezért a vezető arra biz-
tatja őket, hogy tekintsék át saját családjukon belül az 
egyes személyek közötti kapcsolatrendszert, ezt egy 
papírlapon grafikusan is ábrázolják. Az egyes szemé-
lyek neve alá ismertetőjegyet, jelzőt is lehet írni. 
Színessel kiemelhetjük, hogy melyik szülő melyik 
gyermekkel van különösen jó kapcsolatban, magyarán 
van-e kedvenc, vagy más hasonló állapot. A testvérek 
közötti konfliktusokat is feltűntethetjük külön jelölés-
sel. Ebben a vizsgálódásban az egészen személyes 
vonatkozások kapnak szabad teret, tehát nem követi 
csoportos megbeszélés.   

 
egyéni, 
írásbeli 
munka az 
óravezető 
útmuta-
tása 
nyomán 
  

 
papírlap, 
ceruza, 
színes 
ceruza 
20 perc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. A történet menetének áttekintése (Ter 27-33) 
Előre bocsátjuk, hogy a történet középpontjában lévő 
Ter 32-t, a Jákob harca az ismeretlennel c. részt külön 
fogjuk elemezni. Ehhez is hasznos lesz majd az adott 
szöveg környezetének ismerete. Fontos, hogy a szö-
veggel való ismerkedés szórakoztató legyen, így a 
résztvevők szinte játékosan tudnak bekapcsolódni a  
történtekbe. Így egyes elbeszélésszálak még ponto-
sabbá válnak, mások pedig felszínre bukkannak. A 
vezető figyel a „vörös fonalra”, ill. az alapvázra. A 
grafikus ábrázolás segít a kapcsolódások felismerésé-
ben. (Lásd Bevezetés 2.) 

  
 
Szentírás 
tábla, 
kréta, 
jegyzet-
füzet, 
ceruza 
65 perc 
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Feladat 
 

Módszer Eszközök, 
időtartam 

 
4. Befejező meditáció: Miközben a képek segítségé-
vel áttekintjük a történet összívét, marad hely a saját 
utunkra, a görbe vagy kanyargós ösvényekre, maga-
tartásmintára, életvonal végiggondolására is. 
A résztvevők beszélnek arról, hogy mit fejeznek ki 
számukra a képek, esetleg a személyes vonatkozáso-
kat is megoszthatják. 

csoportos 
megbe-
szélés az 
óravezető 
irányítá-
sával 

képek 
20 perc 

5. Befejező ima, ének kötetlen kotta, 
gyertya, 
gyufa 
10 perc 

 

  

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk az 
ötvennegyedik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2006. júl. 29. 
Szeretettel:                      Vágvölgyi Éva óravezető 
                                                 Tarjányi Béla szakmai vezető 


