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Markó Timea 

Az  Isz lám ( 2 )  

Iszlám miszticizmus, azaz a szúfizmus:   ���� 

Az iszlám formalisztikus irányai mellett már a 8.-9. századtól 
megjelentek azok az aszketikus életet hirdető, világtól elforduló 
"szent emberek", akik Isten szeretetét a világ minden bölcsességénél 
többre becsülve darócruhát öltöttek, szent életet éltek és a hit mély-
ségeiben elmerülve, önkívületi állapotban keresték az istenséggel 
való érintkezést. Ezeket a misztikus gondolatok útján járó mestereket 
darócruhájukról (szúf) nevezték el szúfiknak. 

Minden muszlim, 
irányzattól függetlenül 
hisz Istenben,  annak 
egyedüliségében és ab-
ban, hogy csak Ő méltó 
imádatra (tavhid), az Ő 
küldötteiben (ruszul) és 
prófétáiban (nabí), az Ist-
en által leküldött köny-
vekben (kutub), az an-
gyalokban (mala'ika), a 
Végső Napban (jaum ad-
dín) amikor Allah számon kéri az emberek minden tettét, az elrende-
lésben (kadar), amely szerint Allah előre tudja, vagy előre el is dönti 
az emberek földi, illetve örök sorsát. 

Istenhit (tavhid ا������): Az iszlám központi gondolata Isten egy-
sége és egyedülvalósága. Teológiai rendszerében szigorú monoteiz-
must valósít meg. Az iszlám legkomolyabb bűnnek tartja az Istennel 
való társítást (sirk: ك�� ). Az iszlám istenképe legtömörebben a Ko-
rán 112. szúrájában van megfogalmazva: „Mond, Ő az Egyetlen 
Isten. Az Örökké való Isten. Nem nemzett és nem nemzetett. Senki 
sem hasonló Hozzá.” �ا ه� �  آ��ًا �� ��� و�� ���� و�� ��� �� ا���� أ� أ�� 
 أ��
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Az Allah: ا�  szó etimológiailag az arab iláh:  إ�� (istenség, isten) 
szóból származik. A szó konkrét jelentése „az Isten”. Allah nem 
nemzett és nem nemzés útján jött létre. Nincs (meghatározható) lak-
helye, láthatatlan és öröktől való, se alakja, se színe, se részei. Élet 
és tudás teljének a birtokában van, mindenható és mindent látó. 
Semmi sem történik akarata nélkül. Isten mindenható, mindenható-
sága létével egy. Isten hét tulajdonsága (élet, tudás, hallás, látás, 
akarat, mindenhatóság és beszéd) öröktől valók és Isten lényegéhez 
tartoznak. 

Küldöttek (ruszul -): Az iszlám taا%$#"ء és próféták (nabí ( ا���
nítása szerint Allah elküldte a prófétáit, hogy intők legyenek a Végső 
Napról. A prófétákon kívül szent emberek nincsenek, kivéve Mah-
dit. – Vannak próféták, akiket Isten küldött. Az első Ádám, és Mo-
hamed a legutolsó próféta. Az iszlám rendszerében Isten kinyilatkoz-
tatásait próféták, vagy küldöttek közvetítették az emberek felé. A 
prófétákat az iszlám egyenrangúnak tekinti.  A Korán összesen csak 
huszonöt prófétát említ név szerint. Ezek a következők: 

Adam (Ádám), Idris (Enoch), Nuh (Noé), Hud (Heber?), Salih 
(Salih), Ibrahim (Ábrahám), Ayub (Jób), Lut (Lót), Ishmail 
(Ismael), Ishaak (Izsák), Yakub (Jákob), Yusuf (József), Shuaib 
(Jethro?), Musa (Mózes), Harun (Áron), Davud (Dávid), Sulayman 
(Salamon), Ilyas (Éliás), Zulkifl (Ezékiel?), Al-Yasa (Illés), Yunus 
(Jónás), Zakhariya (Zakariás), Yahya (Keresztelő János), Issa 
(Jézus), Mohamed. 

Kinyilatkoztatott könyvek (kutub &ا��� -ben Isten beszél. Az 
iszlám szerint egyes prófétákon keresztül szent könyveket nyilat-
koztatott ki. A Koránban név szerint szerepel a Tawrat: راة�) (Tóra), 
a Zabur: ز*�ر (Zsoltárok) és az Indzsil:    (Evangélium), mint إ$,�
Allah által leküldött könyvek. Mindazonáltal az iszlám teológia 
szerint ezek a könyvek időközben eltorzultak, egyes részeik 
elvesztek, illetve más részeket toldottak hozzájuk. Ilyen módon 
egyedül a Korán tekinthető hiteles, eredeti formában rendelkezésre 
álló kinyilatkoztatásnak. 

A Koránt Mohamednek adta Isten, részenként, 23 éven át. A tör-
vényt Mózesnek, az evangéliumot Jézusnak, a zsoltárokat Dávidnak, 
más könyveket más prófétáknak nyilatkoztatott ki. Számuk 104. A 
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legnagyobb köztük a Korán, mely a többit érvénytelenné tette, a 
Korán azonban soha érvényét el nem veszti. A Korán Isten igéje, 
mint ilyen nem teremtetett, hanem öröktől fogva van. 

Angyalok és dzsinnek (mala'ika -Az iszlám tanítása sze :(  ا������  
rint el kell ismerni, hogy Istennek angyalok állnak rendelkezésére, 
akik végrehajtják akaratát és mindenben engedelmeskednek neki. A 
Koránban az Ádámot megkísértő gonosz Iblisz: ��	
 ,nem angyal إ
hanem dzsinn: �. A dzsinnek az iszlám rendszerében tűzből terem-
tett lények, de ellentétben az angyalokkal, rendelkeznek szabad aka-
rattal, így van közöttük jó és rossz is. Az iszlámban szerepel a saitan:
-kísértő kifejezés is, ami elsősorban Ibliszt és leszár – (sátán) ����ن
mazottait jelenti. 

Végső Nap (jaum ad-dín   ا���  ا���م ): Az iszlámban központi helyet 
foglal el a Végső Nap, amelyen Isten minden ember felett Ítéletet 
mond. A halott hitét halála után Munkar���� és Nakir���� angyalok 
megvizsgálják. A döntés értelmében a jók a Kertekbe:  (Dzsen-
na), a rosszak pedig a Tűzbe   ا���ر (Nar) jutnak. E fogalmak megfelel-
tethetők a keresztény és zsidó vallás Paradicsom és Pokol fogalma-
inak. Az ítélet alapja a Korán szerint kizárólag az egyes ember hite 
és a cselekedetei, illetve Isten könyörületessége, ebből következően 
az iszlám elutasítja a megváltás fogalmát is. Létezik a túlvilág. Az 
utolsó ítélet előjele az Antikrisztus:  (daddsal) fellépése és 
Jézus visszatérése.  

Elrendelés (qadar      -��- و�ا�/�ر .� ): Az iszlám szerint Isten "Meg-
őrzött Táblákra"    01��-(al-Lawhu 'l-Mahfuz) minden meg  ا����0 ا��2
történt dolgot felírt, és mindent, ami a jövőben fog, így az egyes em-
berek sorsát is. Az iszlám ugyanakkor elfogadja a szabad akarat lé-
tét, hiszen Isten minden dolgot a tudásával írt. 

Iskolák, oktatási rendszerek és módszerek 

A muszlim iskolatörténet kapcsán ki kell hangsúlyozni, hogy eu-
rópai neveléstörténeti fogalmakkal nem vagy csak részben írhatóak 
le a muszlim iskolatípusok. A madrasza:    0�ا���ر)iskola(  eredetét, 
kialakulási és működési körülményeit illetően közép- és felsőfokú 
képzést nyújtó intézmény is lehetett, akár egyidejűleg is. Több euró-
pai iskolatípussal mutat hasonlóságot tananyagrendjét, az alapítás 
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szokását és fokozatadományozási rendszerét tekintve, mindemellett 
azonban olyan sajátos és egyedi jellemzőkkel is bír, hogy kontinen-
sünk egyetlen iskolamodelljének sem feleltethető meg teljesen. A 
madrasza fejlődéstörténetét nyomon követve világosan látszik, hogy 
a főként jogi képzést nyújtó iskolatípus kezdetben egy-egy vallásjogi 
irányzat tanításainak továbbadására, megtámogatására szerveződött. 
A 11. században viszont már olyan madraszák is megjelentek, ahol 
egy helyszínen, de elkülönült módon valamennyi vallásjogi iskola 
képviseltette magát. Ezek az iskola-komplexumok (könyvtárral, la-
kóhelyiségekkel, étkezőkkel, csillagvizsgálókkal és fürdőkkel felsze-
relve) a középkori muszlim világ legragyogóbb képzési és tudomá-
nyos központjai lettek, tananyagstruktúrájuk és számonkérési mód-
szereik kapcsán is méltán tekinthetjük őket felsőfokú tanintézetek-
nek. 

(Híres madraszák): Eme iskola tipus szülőhelye Kelet-Irán volt, 
azon belül is Nisápúr városa, mely Bagdadban érte el virágzása 
csúcspontját, és vált a középkori európai egyetemekhez hasonló, ma-
gasszintű képzést nyújtó felsőfokú intézménnyé. Ez a fajta oktatási 
forma és annak rendszere mai napig megtalálhatóak a híres iszlám 
vallástudományi egyetemeken.  

Zeituna Egyetemen  ا������� ��	
�  folyó oktatás:  

A Zeituna Egyetem,  mely egykor madraszaként működött, köz-
ponti jelentőségű területe volt a vallásjog tanításának. Ennek megvi-
lágításához azonban számos tudományterület eredményeivel kellett 
megismerkedniük a diákoknak. A tananyag felépítése az alábbiakban 
foglalható össze: arab nyelv (al-lugha al-carabijja), a nyelvtan (al-
nahw), a retorika (al-balágha vagy al-baján), az irodalom (al-adab), a 
Korán-olvasás (al-qirá'át), a Korán szövegeinek magyarázata (al-taf-
szír), a hagyományok (al-hadísz), a jog (al-fiqh), a jog forrásai és 
alapelvei (uszúl al-fiqh), vallástudomány (al-tauhíd, al-kalám vagy 
uszúl al-dín). 

Arab nyelv: A muszlim oktatás középpontjában – a középkorban 
éppúgy, mint napjainkban – a Korán tanulmányozása állt. Éppen 
ezért elengedhetetlen és fontos mindig is az arab nyelv megismerése, 
minél tökéletesebb megértése. Senki nem lehet sikeres hivatalnok, 
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bíró, törvényhozó, tanár vagy vallási vezető, ha nem tud jól arabul. A 
tanulást fontos lexikonok és szótárak segítik, amelyekből a tanulók 
kihámozhatják a Koránban szereplő ritka vagy nagyon nehezen ér-
telmezhető kifejezések jelentését is 

Nyelvtan: Számos nyelvész írt tankönyvet az arab nyelv nyelvta-
náról, és ezek a művek jelentették és jelentik mind a mai napig az 
intézményben  zajló grammatikai képzés alapját. A diákok megis-
merkedhetnek így a helyesírással, a helyes ejtéssel, a különböző 
nemű főnevek és igék ragozásával (egyes, kettes és többesszám, 
különféle igeidők és módok, rendhagyó esetek), a magánhangzók  
helyes használatával, a mondatszerkesztéssel, az írott és beszélt 
nyelvi változatok közti eltérésekkel, a hibák korrigálásával stb. 
Mindez nemcsak ahhoz  szükséges, hogy képesek legyenek megérte-
ni a Koránt, hanem ahhoz is, hogy tudják helyesen használni az arab 
nyelvet. 

Retorika: A muszlimok körében mindig is rendkívül fontosnak 
tartották a szép kifejezésmódot, valamint az írott szövegek pontos és 
tetszetős szerkesztését. Egy tudós embernek illik tudni azt, hogy 
mely szavakat milyen szövegkörnyezetben és szituációban használja, 
és hogy melyik kifejezéseket kell kerülnie. 

Irodalom: Az irodalom a középkori iszlám esetében olyan össze-
foglaló kifejezés, amely alá tartozik a költészet, a rímes próza, a 
mesék és az anekdoták, sőt, maguk a történeti elbeszélések is. A 
muszlimok körében, a birodalom különböző területein nagy népsze-
rűségnek örvendtek valamennyi műfaj és valamennyi korszak alkotá-
sai. 

A Korán szövegeinek magyarázata: A nyelvi és irodalmi ta-
nulmányok mellett, azokkal szorosan összefonódva folyt és folyik az 
iskolákban a Korán szövegeinek magyarázatával foglalkozó képzés. 
Mindenképpen vizsgálni kellett a szent szövegek megértéséhez azt a 
környezetet és kort, amikor keletkeztek. A diákoknak a Korán-ma-
gyarázatok hallgatása és tanulása közben nemcsak az a dolguk, hogy 
különböző tudós személyek eredményeit megismerjék és a Korán 
lényegéhez közelebb jussanak, hanem azt is be kellett látniuk, hogy a 
szent könyv magyarázata csakis tényeken és sokszorosan alátámasz-
tott tudományos alapvetéseken nyugodhat.  
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Korán recitálása-olvasása: A felkészülő diákok számára fontos 
tananyag  a Korán értő és világos felolvasása. A tanár előolvas, a nö-
vendékek pedig próbálják utánozni őt. Ezután a diákok maguk olvas-
sák fel a szöveget, a tanár pedig javítgatja a hibáikat.  

Hadíszok tanulmányozása: A hadíszok tanulmányozása fontos, 
bár jelentőségében sohasem ért fel a Korán megismerésével. A ha-
díszoknak hatféle gyűjteményét állították össze az iszlám kialakulása 
utáni évszázadokban, melyeket az iskolákban tanuló növendékek is 
ismertek és használtak. A legfontosabb válogatás az al-Bukhari által 
összeállított gyűjtemény. A mintegy félmillió neki átadott hagyo-
mány közül végül körülbelül 7500 került bele válogatásába. A tudó-
sok megkülönböztettek "megbízható", "jó" és "gyenge" hadíszokat, 
és komoly megfontolással szerkesztett rendszerükben nagy hangsúlyt 
fordítottak az első csoportba tartozó hagyományok hiteles tovább-
adására, rögzítésére és megőrzésére.  

Jogtudomány: Többször utaltam rá, a madraszák nagy része va-
lamely – és általában csak egy – vallásjogi iskola tanításainak közve-
títését végezte. A muszlim világban a jogtudomány alapvetően a Ko-
ránon, a hagyományokon, a muszlim közösség megállapodásán 
(idzsmá'  �
س  az analógián (qijász ,( ا��� ) és olykor a személyes vé-
leményen (ra'j   رأي ) nyugszik. Az egyetem diákjai megismerik és 
megtanulják értelmezni a legfontosabb jogi előírásokat, a muszlim 
életvitel gyakorlati szabályait. Az étkezés, öltözködés, családjog, 
örökösödési rend, a bűncselekmények elkövetőinek megbüntetése és 
más területek alkották a jogi tanulmányok alapját. 

Vallástudomány: A jogi iskolákhoz hasonlóan különféle vallás-
magyarázó iskolák jöttek létre, melyek a muszlim vallás legfőbb 
kérdéseit próbálták tisztázni és rendszerezni a rendelkezésre álló 
források segítségével. Az egyetemen folyó vallástudományi oktatás - 
a vallásmagyarázó iskolák létezésével összefüggésben – korszakon-
ként, földrajzi helyszínenként és irányzatonként részleteiben kissé 
(vagy nagyon is) eltért, még inkább, mint a jogtudomány. 
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Egyéb tantárgyak: 

Vallástudományi képzés mellett a Zeituna Egyetemen tanítanak 
vallás történetet mely a monoteista vallások tanulmányozásával 
foglalkozik. Ennek az oktatása elsősorban a zsidó és a keresztény hit 
tüzetes megismerését teszi lehetővé a diákok számára, legyen szó 
annak történelmi vagy dogmatikai hátteréről. 

Egyéb tantárgyak közé sorolhatóak a következők: a társadalom 
tudomány, a nevelés tudomány, a polgári jogok tudománya, a 
számítás-technikai ismeretek elsajátítása, valamint idegen nyelvek 
tanítása (angol, francia, spanyol, perzsa és latin) .   

Oktatási módszerek: 

A középkori muszlim világ oktatási módszereinek egyik legtelje-
sebb, rendszerezett és kritikus hangvételű összefoglalását minden 
bizonnyal Ibn Khaldún:  �	��	 : ا�� ���ون adta, aki személyes példákat 
is bőségesen ismertetett a memoriterekkel és tananyagmegértéssel 
kapcsolatosan. Ibn Khaldún nemcsak a Zeituna Egyetem növendéke, 
hanem kíváló tudósa is volt.  

Az oktatás körülményei egykoron a madraszákban a tanár sző-
nyegen (szaddzsáda:   دة
�� ), leterített bőrön (farwa   وة!" ) vagy kis 
emelvényen ült vagy oszlopnak támaszkodva állt a diákjai előtt, s 
körülötte félkörben (halqa #�$) ültek a tanulók. 

Természetesen mára már ez megváltozott, és a vallási egyetemek 
falain belül folyó oktatás körülményei hallgatók és oktatók számára 
hasonlatosak az európai felsőoktatási intézmények körülményeihez.  

Az egyetemi tanár mindig a Korán néhány részletének elmondá-
sával nyitja meg a tanítást, és imádkozik, hogy Allah legyen kegyes a 
prófétához és követőihez, és ezután kezdi meg a tanítást. 

A diktálás módszerének központi szerepe van az oktatásban, me-
lyet maga a klasszikus arab nyelv tett szükségessé. Ugyanis a rögzí-
tett szöveg sokkal jelentősebb a tanulás eredményessége szempont-
jából, mint egy adott, már leírt szöveg egyszerű másolása. 

A jegyzetelés, szövegmásolás és memorizálás fáradságos munká-
ja mellett az oktatás hatékonyságát állandó vitákkal próbálják fokoz-
ni a tanítók. Emellett pedig a diákoknak mindig, minden körülmé-
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nyek között joguk van tanárukhoz kérdéseket intézni. Az érdeklődés, 
a vitatkozás tehát ösztönzött és kívánatos magatartásforma az isko-
lákban, ám megvan a maga etikettje. A hallgatóknak meg kellett 
várniuk azt az alkalmas időpontot, amikor kérdezhetnek, és nem illő 
a tanár szavába vágni és azonnali választ követelni. 

Fokozatszerzés: 

Az egyetemi képzés ideje az európaihoz hasonló. A négy éves 
alapképzést követi a mesterképzés. Az egyetemi hallgató tanári dip-
lomát kap az alapképzés sikeres záróvizsgáját követően. A mester-
képzés két esztendeje alatt a  írásbeli és szóbeli vizsgákon kell  meg-
felelnie a diáknak ahhoz, hogy a diplomamunkáját megalkothassa. A 
doktori képzés ideje három esztendő.  

A bemutatott iskolák, oktatási formák és módszerek mellett szá-
mos szakmai és egyéb jellegű képzés létezik az iszlám egyetemeken.  

 
A tanulmányaim és kutatásaim során azt tapasztaltam, hogy 

az iszlám teológusok kimagasló ismeretekkel rendelkeznek a ke-
resztény vallásról, annak tanairól, melynek megismerését beépí-
tik az egyetemi hallgatók tanrendjébe. Évről évre számos konfe-
renciát tartanak a vallások együttélésének lehetőségeiről, ahol 
számos világhírű teológussal (Pére Maurice Borrmans, Fr. 
Nabil D. Haddad, P. Samir Khalil Samir, SJ) és a téma nagy 
szakértőivel volt szerencsém megismerkedni. Ők – ahogyan jó 
magam is – fontosnak tartják a másik vallásnak a megismerését, 
hiszen csak így lehetséges a békében való együttélésről beszélni. 
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Székely István 

Biblikus folyóiratok szemléje 
 

A Bibel und Kirche 3/2009. számában Bernd Janowski az áldo-
zat mibenlétét vizsgálja, amely az ókori földközi-tengeri és előázsiai 
népek szent cselekménye. A zsidóság számára a szövetség könyve 
(Kiv 20,22-23,33) ad erre vonatkozó előírásokat, amelyek Isten eljö-
veteléről, szaváról és együtt-ünnepléséről beszélnek. A nép bűneinek 
prófétai kritikája pedig kimondja a súlyos bűnök összeférhetetlensé-
gét  ezzel a kultusszal (Ám 5,21-24 és 27). Az áldozat egészen más 
lesz, és jelentése gyökeresen átalakul az Újszövetségben (v.ö.Mal 
2,1-9, majd később Róm 3,21-26)! – Thomas  Hieke bemutatja, hogy 
Lev 1-10 áldozatokra vonatkozó leírásai utalnak arra is, hogy az 
áldozati kultusz az emberek üdvösségét és jólétét is szolgálja 
(mégpedig nem csak a bűnökkel, hanem az embert Istentől elválasztó 
egyéb körülményekkel szemben is). Lehetővé teszi, hogy Isten elé 
álljunk (v.ö. Lev 1-4). [A jeruzsálemi templom pusztulása után a 
zsidóság a Tóra tanulmányozásával, a kereszténység az igeliturgiával 
és az Eucharisztiával folytatja.] – Dorothea Erbele-Küster összefog-
lalja,  kik azok, akik Lev 11-15 szerint testi állapotuk miatt ki vannak 
zárva az áldozatokból (pl. »tisztátalanok«).– Thomas Staubli a jeru-
zsálemi templomon kívüli, de zsidók által bemutatott áldozatoknak 
számtalan fajtáját említi, pl. italáldozat, a földek terméséért, a holta-
kért, szegényekért, vendégekért bemutatott áldozatok stb., köztük a 
tiltott és üldözött áldozatok idegen isteneknek a magaslatokon. Tobb 
képet is mutat be ásatásokon feltárt áldozati eszközökről, sőt köztük 
egy pecséthenger képét  is az ég királynőjének hódolók által átnyúj-
tott ajándékokkal. – Michael Theobald Jézus keresztáldozatát vizs-
gálja. Krisztus halála Isten szeretetének műve (Róm 5,1-11 és 8,32), 
ami értünk (minden emberért) történt (Gal 1,4). Isten helyettünk 
bűnné tette Krisztust (2 Kor 5,21)! A cikk bemutatja, hogy mindezek 
Szt. Pál gondolatmenetét követve Gal 3.,6-14 alapulvételével is fel-
tárhatók. – Gabriella Gelardini a Zsid levél nyomán a második temp-
lom pusztulására emlékező keresztény böjti nap Kiv 32 és Jer 31,31-
34 olvasmányaihoz csatlakozó prédikációban Jézus halálát tökéletes 
engesztelő áldozatként mutatja be. – Wolfgang Palaver azt vizsgálja: 
elkerülhetjük-e (mi, keresztények), hogy valódi áldozatok legyünk? 
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Áttekintve humanista illúziókat, majd az evangéliumok Jézus-képét, 
Szent Pál szavait Jézus szeretet-művéről, sőt más vallások követői-
nek küzdelmeit is, a cikk javasol vallásközi párbeszédeket, és 
figyelmümkbe ajánlja Salamon ítéletének tanulságát (1Kir 3,16-28); 
ez utóbbi gondolatmenetét követve belátjuk, hogy az igazi áldozattól 
nem menekülhetünk meg életbevágó kockázat nélkül!    

 
-------------------------------------------------------- 

 

INNEN - ONNAN 
 

A Bulletin Dei Verbum 3-4/2008. számában Claudio Ettl fő-
szerkesztő a 2008. év két fontos eseményéről számol be:  

VII. Benedek pápa 2008. jún. 28-tól 2009. jún 29-ig  Szent Pál-
évet hirdetett. Ennek céljáról röviden így nyilatkozott: »Az év fontos 
célja tanulni Szent Páltól: megismerni a hitet, megismermi Krisztust, 
megismerni az igaz élet útját«.  

2008-ban volt a Katolikus Bibliaszövetség hetedik világkong-
resszusa is (Dar es Salaamban  [Tanzánia] 2008. jún.24-től júl.3-ig. 
XVI. Benedek pápa üzenetében kiemeli, hogy a kongresszus (amely-
nek témája:  Isten szava a kiengesztelődés, az igazságszolgáltatás és 
a béke forrása) kiváló alkalom arra, hogy a résztvevők – közösen 
hallgatva Isten szavára – újítsák meg egyházi szolgálatukat annak a 
hivatásuknak megfelelően, hogy hirdessék a béke evangéliumát. A 
kongresszuson megnyitó beszédet mondott Pius Msekwa, a tanzániai 
kormánypárt elnökhelyettese. Reményét fejezte ki, hogy Isten szava 
erővel tölti el a résztvevőket, miként egykor az apostolokat. Ezt az 
erőt említi VI. Pál pápa is (Evangelii Nuntiandi): »Mivé lett napja-
inkban ez az örömhírbe elrejtett felrázó erő?« Isten szava ma is te-
remtő erő lehet az Egyház és az egész világ számára. A Szentlélek 
szolidaritásban, igaz egységben és közösségben életre tudja segíteni 
mai világunkat is.  

A kongresszuson jól felkészült előadók tárták fel Afrika egyes te-
rületeinek problémáit, és egyrészt a helyes hagyományok vagy jó 
kezdeményezések megőrzésének, másrészrt a szükséges változtatá-
soknak reális lehetőségeit. VI. Pál pápa a »Populorum Progressio« 
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enciklikában feltárta, hogy Afrika több országában hibás a közügyek 
intézése. Célnak kell tekinteni a különböző csoportok és törzsek 
kibékítését, minden ember egyenlőségét. A béke Isten ajándéka, 
amelynek megőrzésére mindenkit nevelni kell. Egyes csoportokban 
vannak olyan visszatérő rossz hajlamok, amelyeket csak türelmes 
szeretettel lehet meggyógyítani. A keresztények kis közösségei –
köztük a saját szakterületükön példásan helytálló laikusokkal – a 
kiengesztelődés és a béke eszközei lesznek. II. János Pál pápa 1984-
ben, Afrika és Madagaszkár püspöki szinódusa alkalmából feltárta, 
hogy a gazdagok és szegények szembenállása és a rossz vezetés mi-
lyen nagy részben  oka a konfliktusoknak, háborúknak (»Ecclesia in 
Afrika«). Az Evangélium üzenete világos. XVI Benedek pápa a 
2009. évi (ismét afrikai) püspöki szinódus témáját így határozta meg: 
»Afrika egyháza a kiengesztelődés, az igazságosság és a béke 
szolgálatában«. 

A Kongresszus résztvevői 

A  világkongresszusról a Bulletin Dei Verbum-ban Paulin Pou-
couta ír összefoglaló tájékoztatót 3 fő fejezet keretében: 

   I. Isten szavának hatalma. 
   II. Az élő Isten szava. 
   III. Isten szava a kiengesztelődés, az igazságosság és a béke for-

rása.  
Zárófejezet: Jézus, a kiengesztelődés, az igazságosság és a béke 

szava. (Megtudjuk például, hogy a kongresszus folyamán ott műkö-
dött egy biblikus pasztorációt gyakorló csoport is.) 
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A kongresszus munkájában 130 delegált és megfigyelő vett részt. 
A záródokumentumot (amely 4 folyóiratoldal terjedelmű) a Bulletin 
Dei Verbum betét-oldalain tanulmányozhatjuk.  

A dokumentum felsorolja a legsúlyosabb hibákat és bajokat, kü-
lön azokat, amelyek a Bibliával kapcsolatosak. Szól az első afrikai 
keresztényekről. Bemutatja (példákkal is) Isten szavának teológiai, 
istentiszteleti, valamint mindennapi egyéni és társadalmi életünket 
gazdagító szerepét. A kongresszus a munkája során megismert hely-
zet alapján felsorolja a Katolikus Bibliaszövetség fő feladatait 2008-
2014-ig. 

Annak érdekében, hogy lássuk a javaslatok konkrét gyakorlatisá-
gát, néhányat említünk:  

– Folytatni kell a Katolikus Bibliaszövetség és a Bibliatársulatok    
Világszövetsége (UBS) párbeszédét, hogy minél több emberhez el-
jusson Isten szava.1 

– Saját megbízottaink küldésével 
segítsük azokat a püspökségeket, 
amelyekben még nincs fő szerepe a 
bibliai pasztorációnak. 

– Fokozottan törekedjünk ökume-
nikus  és vallások és kultúrák közti, 
sőt minden jóakaratú emberrel való 
párbeszédre a kiengesztelődés, az 
igazságosság és a béke ügyében. 

– Ázsiából kapott kéréseket telje-
sítve támogassuk a biblikus paszto-
rációt Ázsiában, főleg Kínában.  

Ralf Hunnig kongresszusi elő-
adása az Egyház szentírásmagyará-
zati módszereiről szólt, de példaként részletesen magyarázta a He-
gyibeszéd bevezető szakaszát is (Mt 5,1-12). A világkongresszus se-
gített felismerni a Biblia megértésének útjait. A katolikus Egyház 

                                                      
1 A Bulletin Dei Verbum következő száma (3-4/2008) már beszámol egy ilyen 
(2008. októberi) együttműködési megállapodásról. 
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három biztos útja: 1, Közvetlen tapasztalat , főleg a szegénység vagy 
a betegség miatt szenvedőké. 2, Egyházi hitoktatás, liturgia, közös-
ség és intézmények. 3, Tudományos (akadémikus) ismeret. Ez a há-
rom együtt alkotja az Egyház szentírásmagyarázatát. [A »hagyo-
mány« benne van ezekben: nem külön forrás. A közösség jelenti a 
»sensus fidelium«-ot is. A tudomány és intézmények körébe tartozik 
pl. a Pápai biblikus bizottság is.] – Az előadás a magyarázott szöveg-
hez (Mt 5,1-12) 7+1 lépésben közeledik. Az egyes lépéseket számos, 
igen változatos példával is megvilágítja. Minden lépésben szerepe 
van mindhárom útnak, bár ahol ez a gyakorlatban alig teljesülhet [pl. 
az akadémiai tudás nyomorgó szegényeknél], ott helyette valamilyen 
individuális körülmény segít a szöveg megértésében. A nyolcadik 
lépés (Zsolt 1 és Mt 7,13-14) hirdeti a helyes út választását. [Az 
előadás befejezését német és afrikai előadóművészek tették ünnepé-
lyessé.] 

Claudio Ettl cikket ír Szent Pál jelentőségéről a kereszténység 
számára. A később keletkezett legendák helyett [ember, vagy an-
gyal?] először azt vegyük észre, ahogy Pál jellemzi önmagát, valódi 
arcát és viselkedését (2 Kor 10,1-2.10-11; 11,23-27; 12,7): olyan 
ember, akinek határozott profilja van! Úgy ismerjük, mint levelek 
szerzőjét.  A 13-ból csak 7 levél biztosan általa diktált eredeti (Róm, 
1 és 2 Kor, Gal, Fil, 1Tessz, Filem) de az Újszövetség összes többi 
levelei mind pszeudoepigráfok lehetnek. Pál szavát ma is személye-
sen hallgathatjuk. Az első keresztény generáció csak utána, részben 
általa jött létre. Kötődött az ókori világ három kultúrterületéhez 
(zsidóság, hellénizmus, római kultúra), de egyúttal »paradigmavál-
tó«: a kereszténység nem maradt kötve a zsidósághoz és Palesztiná-
hoz. Pál levelei Róm kivételével alkalmi írások, közösségek problé-
máira, kérdéseire válaszolnak; teológiája ennek során kialakuló és 
fejlődő, nem előre megírt összefüggő tudományos mű [Joachim 
Gnilka: »Theologie in Process«]. Középpontja a Jézus Krisztusban 
való hit. Ezt magyarázta és adta tovább. Igen eredményes misszioná-
rius, és annak során szinte halálra üldözve is ő »a teológus«. Ezért 
lehet mindnyájunk példaképe, és ezért tette XVI. Benedek pápa a 
jubileumi év vezérmotívumává: »Tanulni Páltól!«    

 



Társulatunk életéből 

 46

 
 
TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

  
   Hitoktatók továbbképzése Egerben 

          – kalandokkal 
 
Az Egri Főegyházmegye hit-

oktatói is rendszeresen részt ves-
znek továbbképzéseken. Az Eger 
környékiek január 30-án, éppen a 
nagy hóesés közepette gyülekez-
tek össze az egri Szent János To-
vábbképző Központban. Kilenc-
kor már mindannyian együtt vol-
tak, csak az előadó hiányzott, aki 
a folyamatos hóesésben több 
mint kétórás autózás után Budapestről csak Kerecsendig jutott el, és 
nem is vállalkozott arra, hogy a hegyek között a kanyargós úton to-
vábbmenjen. Leállította hát a Szuzukiját egy kerecsendi ház mellett, 
és busszal érkezett meg végül a helyszínre. 

A résztvevők a zord idő ellenére mindannyian időben megérkez-
tek, és türelmesen vártak, mígnem 50 perces késéssel elkezdődhettek 
a közös foglalkozások. Ezek során az első egységben Zakeus történe-

téből kiindulva először Jézusnak 
az emberekkel való szeretetteljes 
és lelket átalakító találkozásaival 
foglalkoztak, azután Pál apostol 
pedagógiájával, hogy az ő szá-
mára milyen fontos volt Isten 
ügye, és az, hogy az örömhírt 
minél több emberhez eljuttassa, 
a Jézus által ajándékozott új 
életre minél több embert elve-
zessen. Végül az evangéliumi 

beszámolók összehasonlítása során az egyes evangélisták sajátos 



Társulatunk életéből 

47 

tanúságtételét figyelhették meg (pl. a két gyermekségtörténet kü-
lönbségei, híradások Jézus imáiról az egyes evangéliumokban, Jézus 
szavai a Getszemáni kertben és a kereszten). Mindegyik témakör 
kapcsán feladatokat is kaptak a résztvevők, amelyeket kis csoportok-
ban, igen ügyesen oldottak meg (például Zakeus történetével kapcso-
latban). 

A bevezető előadások és a 
közös beszámolók sorában érde-
kes színfolt volt az is, hogy a 
résztvevők végignézhették a Bib-
lia Évében Bugacon tartott ifjú-
sági biblikus napon készült felvé-
teleket (vö. az erről készült be-
számolót honlapunkon), amelyek 
természetesen nagy tetszést arat-
tak. 

A hó egész nap csak esett és esett, így csak remélhettük, hogy 
mindenkinek sikerül épségben hazaérkeznie az érdekes és örömteli 
együttlét után. Jómagam nem vállalkoztam a visszaútra. A hótól 
latyakos úton való veszedelmes csúszkálás helyett éjszakára inkább a 
Továbbképzési Központban felajánlott szoba melegét választottam. 
Gyönyörű volt a Székesegyház és környéke a 30 cm-es friss hóval 
borítva. Szabad estém lévén becsöngettem az Érseki Palotába, 
amelynek nagy udvarában éppen a havat lapátolták néhányan az esti 
szürkületben. Kicsit várni kellett, amíg észrevettek, és egyikük, 
szemmel láthatóan ifjú paptestvér, odajött a rácsos kapuhoz, és meg-
kérdezte, kit keresek. 

– Itthon van-e az Érsek Úr? Szeretnék vele vacsorázni… – vála-
szoltam. Eléggé meglepett arcot vágott, bár hontalannak talán nem 
látszottam. 

– Szabad tudnom a nevét? – kérdezte némi habozás után. Ami-
kor bemutatkoztam, kissé megenyhült: 

– Megyek és megkérdezem az Érsek Urat – mondta erre, sőt 
már be is engedett, és odavezetett két hólapátoló társához, akik közül 
az egyik maga az Érsek Úr volt. Ekkor már személyesen adhattam 
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elő a kérelmemet a vacsorát illetően, amire természetesen barátsá-
gos, sőt örömteli igen volt az Érsek Úr válasza. Annyi megkötéssel, 
hogy előbb le fogják/fogjuk takarítani az udvar széles és hosszú ko-
csibejáróját egészen az utcáig. Még egy fél óra vidám hóhányás után 
aztán egy jót beszélgettünk kettesben az Érsek Atyával, ezt követően 
pedig valóban megosztotta velem vacsoráját. Nagyon díjazta és igen 
jól esett neki, hogy – régi barátságunk alapján – ilyen példátlan me-
részséggel beállítottam hozzá. 

Másnap Isten kegyelméből szerencsésen és jó emlékekkel még 
kellő időben sikerült visszaérkeznem Budapestre a 11 órakor kezdő-
dő szentmisémre. 

  
Imaóra – Tagságunk 

egy kis csoportja minden 
második héten pénteken du. 
5-6-ig a Bibliaközpontban 
imaórát tart, hogy Isten ál-
dását kiesdje munkánkhoz, 
és imáiba foglalja minden 
egyes társulati Tagunk, Jó-
tevőnk és Olvasónk szemé-
lyes problémáit, gondjait. 
Kérjük, a távolból is kap-
csolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: 2010. ápr. 
9.: Róm 15, 30-33; ápr. 23.: 2 Kor 1, 3-7; máj. 7.: Zsid 5,1-4; 
máj. 21.: Zsid 2,10-12; jún. 4.: Zsid 10,10-14; jún. 18.: Jn 17,6-8; 
júl. 2.: Jn 17,15-19-; júl. 16.: Jn 17,25-26. 

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

    
    Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak  

        áldott Húsvéti Ünnepet kívánunk! 
           A Társulat vezetősége és a Szerkesztőség 
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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. 


