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Székely István 

Biblikus folyóiratok szemléje 
 

A Bibel heute (a stuttgarti Katolikus Bibliatársulat egyik folyó-
irata) 2/2009. száma fő témaként a prófétanőkre vonatkozó írásokat 
közöl. Ezek összefogója, Dieter Bauer szerkesztő névszerint felsorolt 
8 tudós munkatársával együtt bemutatja, hogy a nők prófétai szerepe 
igen fontos. A cikkek sokrétűsége miatt itt csak néhány példát emlí-
tünk. Természetes, hogy szerepel Mirjam, Mózes és Áron nővére, 
majd a későbbiek közül Debora prótétanő és bíra (akit a cikk »Izrael 
anyjának« is nevez); színes képen láthatjuk Chagall üvegfestményét, 
amelyen Debora is szerepel. Fontos hatása volt Hulda prófétaasz-
szonynak (2Kir 22,10-20). A perzsa korból Noadja prófétanő lehet 
példa (Neh 6,14). Az Újszövetségből jól ismerjük Keresztelő Szt. 
János anyjának dicsőítő énekét (Magnificat; ld. Lk 1,46-55) és Szűz 
Mária résztvételét az ősegyház életében (Csel 1,12-14). Az itt felso-
roltakból többet érdemes bemutatnunk a gyermekek hitoktatásában. 
Emellett a cikk ajánl irodalmat a felnőttek bibliaóráihoz is; az egyik-
ben megtalálhatjuk az ószövetségi prófétanőkről szóló összes bibliai 
szüvegrészeket. Láthatjuk, hogy a folyóirat témaválasztása valóban 
hiánypótló; olvasva – az egyik szerző szerint – meghalljuk »Isten női 
hangját« is«.  

A Biblica 2/2009. számában H.G.M.Williamson felteszi a kér-
dést: Új Bibliára van szükségünk? [Hozzászólás a javasolt »Oxford 
Hebrew Bible«-hoz.] »Héber Biblián« az eredeti héber ill. arám 
nyelvű Ószövetséget értik; ez legnagyobb része a keresztény Bibliá-
nak, amely először görög, latin vagy szírnyelvű volt, és ezek fordítá-
sai ma már többszáz nyelven olvashatók. Jeromos a negyedik/ötödik 
században hiába érvelt a közvetlenül héberből fordított latin Ószö-
vetség mellett, amely sok mindent megőrizhetett volna az ősi héber-
ből; ez a helyzet több helyen okoz bizonytalanságot vagy javítgatást.  

A cikk vázlata: 1) A jelenlegi helyzet. 
       2) A javasolt új kiadás és előnyei. 
       3) Fenntartások, megjegyzések (benne:várható fogadtatása). 
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Összefoglalás: Már hivatalosan bejelentették, és kiválasztott szö-
vegrészeket közreadtak belőle. Sok mindent jóvá kell még hagyatni. 
Van egy alapvető (inherens) gyengesége: nem veszi tekintetbe a 
maszoréta szöveg-változtatásokat, amelyeket az ókorban egyes terü-
leteken bevezettek. Sok erősen vitatott helyen inkább kommentár 
jellegű a kiadvány, mint olvasásra szánt szöveg. Tekintetbe kell ven-
nünk:  

1/ Sok teljes középkori szöveg áll rendelkezésünkre (Biblia  Heb-
raica, pl. a Leningrádi kódex alapján). 

2/ Ron Hendel már néhány éve több tudósnak adott egy-egy pél-
dányt az általa és csoportja által készített »Oxford Hebrew Bible«-
ból. A jól érthető szövegeknek nem mindig van bizonyítható elsőbb-
sége. De igaz, hogy a későbbiek leginkább belőlük származhattak. 
Igen sokoldalú vizsgálat sem ad vitathatatlan választ . Önmagukban 
sem a Septuaginta-szövegek, sem a kéziratban a magánhangzók jelö-
lése ill. hiánya, sőt egyes járulékos szövegrészek előfordulása sem 
döntő. Ilyen szűk akadémikus szempontok alapján a cikk szerzője 
nem mer dönteni. Talán egyes kiválasztott részeket szakértőknek 
kellene megítélniök. Sokan nem kívánják a kritikai kiadást, mert 
bizonyos szövegekhez kötődnek. A cikk szerzője szerint a kommen-
tár alkalmasabb az olvasók számára, mint a javasolt új fordítás. Egy-
egy hely javítása, vagy kiegészítő magyarázat az utóbbi évszázadok 
módszere. A 20. század közepén ismertté vált több szemita nyelv, 
amelyek egy-egy szövegrész megértését segítik [miként a Septua-
ginta szövegek és egyes holttengeri szövegek is]. Ez adta a részleges 
javítás gondolatát  Hendelnek. De miért gondoljuk, hogy az így át-
vett töredékek valaha is részei lehettek az Egyház Szentírásának? A 
kutatást sok komoly tudós segíti. De az eredmény nem lehet új Bib-
lia! – John Kilgallen kimutatja, hogy Pál Csel 28,28 szerint felismer-
te Istennek már folyamatban lévő tervét: a megváltás ígéretét zsidók 
és pogányok számára (összhangban Róm 11-el és Lk 13,23-30-al). 
Pál a római zsidókhoz és Teofilhoz is szól [Lk 1 és Csel 1]. – Gard 
Granerod Melkizedekről megállapítja, hogy róla Zsid 7,3 többet 
mond, mint Zsolt és Ter. Életének nincs sem kezdete, sem vége. 
Hasonló Isten Fiához, és pap marad mindörökké! Fontos krisztoló-
giai kinyilatkoztatást olvasunk Zsid 9,26-ban és 7,25-ben, továbbá 
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Jézus magyságáról Ábrahámhoz és  a levitákhoz képest (Zsid 7,4-10) 
és imájáról (Zsid 7,20-28 és Zsolt 109,4). Nem-bibliai források is 
szólnak Melkizedekről (pl. gnosztikus,valamint egyiptomi Nag 
Hammadi szövegek, az egyik Szláv Hénok, több kumráni szöveg 
stb.) A döntő többlet- (máshonnan  nem származtatható) információk 
a cikk szerzője szerint Zsid 7,14-ből és 20-ból valók. – Luca Marulli 
János harmadik leveléről és annak retorikus stílusáról ír. A levélnek 
nincs teológiai vonatkozása, de sokat megtudhatunk belőle az apos-
tol kisközösségeinek problémáiról, társaikkal és a vezetőkkel való 
kapcsolatáról (például egy apostoli személlyel való kapcsolatról),   
valamint vándor-hithirdetők fogadásáról vagy elutasításáról. A pres-
biter oktatja és buzdítja segítőjét (Gájuszt), akit dicsér, nagyrabecsül. 
A szónoki stílus célja a presbiter tekintélyének helyreállítása, amit 
Diotrefész megsértett. Felhívja a figyelmet egy tanúságtevő jó példá-
jára, de egy önkényeskedő társukkal szemben is kifejti álláspontját 
és magyarázza saját viselkedését. A presbiter el fogja ítélni, de csak 
viselkedése miatt; vallási kiközösítésre nem gondol, csak békés 
együttműködést akar. Ilyen szellemben és felelős munkatársként ad 
tanácsokat Gájusznak, és tanúságtevő példaként szól Demeterről. A 
levél – bár ajánló jellegű tanácsadás – leginkább a helyzet bemutatá-
sával akarja elérni Gájusz egyetértését és együttműködését. – Edgár 
Kellenberger Jób könyve 16. fejezetében Isten két irányban ható 
cselekvését mutatja be. Jób panaszkodik barátainak (16,7-14); bízik 
bennük, de azok inkább Isten nevében hibáztatják őt. Végül Jób be-
látja az ő viselkedésük igazságát is (19.fej.), és ezzel hozzánk is szól.  
Végül [mintegy mítikus küzdelemben a káosz ellen] tárul fel előt-
tünk is »Isten dialektikájának látványa«. – Carsten Ziegert meg-
állapítja, hogy a Szám 1-ben és 26-ban szereplő nagy számok nem 
lehetnek valódi létszámok, mert több mint 2 milliós népet jelentené-
nek. Több magyarázat merült már fel (pl. a számok katonai egységek 
elnevezései). A cikk szerint a bibliai szövegnek a jelen formájában 
van saját mondanivalója (az, amit a szövegírók hagyományozni akar-
tak): ez pedig nem a két számadat, amelyek hibásak, hanem azok 
meghatározásának módja és a terület-elosztás. A két fejezet megírá-
sakor és számunkra is ez a bibliai üzenet.  
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A Bibel und Kirche 4/2009. számában Ralf Hunnig SVD be-

számol arról, hogy a római püspöki szinódus 12. kongresszusa 2008. 
októberében tárgyalt az »Isten Szava az Egyház életében és küldeté-
sében« témáról. A kongresszus javaslatai alapján a pápa ad majd ki 
összefoglaló határozatot, de annyit már előtte is megállapíthatunk, 
hogy a katolikus Egyház figyelme mindenütt nagymértékben meg-
nőtt Isten Szava iránt. Az »Ige asztala« ügyét már a második, rendkí-
vüli püspöki szinódus (1985-ben) középpontba állította, és II. János 
Pál az 1990-es években majdnem valamennyi írásában hangsúlyozta, 
XVI. Benedek pedig javasolja az Írást »Lectio Divina«-ként olvasni. 
Ezek gyümölcseként a bibliaolvasásnak számos új lelkipásztori mód-
szere is kialakult. Az egész Egyháznak ezt a megújulását sok helyi 
kezdeményezés igazolja. Például: a brazíliai püspöki konferencia 
2010 májusában nemzeti biblikus mozgósítást indít; jeligéje: »Ifjúság 
és Isten Szavának szolgái az Egyház világraszóló küldetésében«.– 
Dieter Bauer pontokba foglalja a teendők fő irányait. Ezek között 
szerepel például, hogy tudatosítani kell a szegények elsőbbségét 
(mintegy kiválasztottságát), vagy hogy a Szentírás legyen éltető lelke 
a lelkipásztori munkának. – Markus Büker arról számol be, hogy a 
világ bármely helyén és a legkülönbözőbb körülmények között élő 
keresztények (foglalkozási- vagy korcsoportok, kisközösségek) meg-
találják a biblikus összejövetelek legcélszerűbb időpontját. módsze-
rét és tartalmát, a liturgiával való kapcsolatát. Számunkra is példa-
ként szolgálhatnak a kolumbiai kisközösségek és bibliacsoportok; 
jeligéjük: »Hogyan élünk ma keresztényként?« – Sonja Angelika 
Strube azt fejti ki, hogy a közös bibliaolvasás feltétlenül dialógikus 
kell hogy legyen, a különböző társadalmi, tudományos és egyházi 
pozíciójú személyek résztvételével. – Egbert Ballhorn a Bibliával 
való személyes kapcsolat terén arra figyelmeztet, hogy ne új módsze-
rektől várjunk fejlődést; inkább figyeljünk a számos régóta meglévő 
kapcsolatunkra és azokra, akik számára a Bibliának sok mondaniva-
lója van. A Biblia ekkor sem átlépés egy új állapotba, hanem új tanu-
lás, úton-járás és állandó küzdelem. Olyan kapcsolat Istennel, mint 
Jób párbeszéde. – Rövid közleményt olvashatunk arról a 2010 nagy-
böjtje idején történő Lectio divina-olvasásról, amelyet (a püspöki 
szinódus és a pápa ajánlását követve) a stuttgarti Katholisches 
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Bibelwerk szervez. – Ansgar Franz megállapítja, hogy istentisztele-
teinken  a liturgiában jelenleg működő Szó-ként találkozunk bibliai 
szövegekkel (zsoltárok, olvasmányok, homilia, imák és énekek). A 
szövegek itt új összefüggéseket tárnak fel (már a »perikópák« önma-
gukban is). sőt a szentmisében nem csak a zsidók Egyiptomból való 
szabadulására emlékezünk, hanem Isten megvált bennünket is! Fe-
lejthetetlen élményeink lehetnek az imaórák és a szentségek liturgiái. 
A cikk röviden magyarázza a Sacrosanctum Concilium konstitúció 
előírásait is (pl. a bibliai szövegek olvasására). – Nikolaus Klein SJ. 
a szóban lévő püspöki szinódus lefolyásáról számol be. Carlo Maria 
Martini bíboros szavaival is cáfolja azt az újságírói véleményt, hogy 
vatikáni szerv által el kellett fojtani egy (a II.Vatikáni Zsinatra hi-
vatkozó) álláspontot. A történeti kritikai kutatás és a teológia kap-
csolatát a jövőben egzegéták, teológusok és püspökök párbeszédével 
kell biztosítani.                  

A The Catholic Biblical Quarterly 2/2009. számában Emil A. 
Wcela a Biblia katolikus fordításáról ír. Röviden tájékoztat a biblia-
kiadásokra vonatkozó egyházi (főként engedélyezési) előírásokról. 
Gyakorlati példák keretében szól a »Sacrosanctum Concilium« zsi-
nati konstitúció alkalmazásáról. A fordításban egyes helyeken hasz-
nos segítő a Nova Vulgata. De említi, hogy néha a kiadó hozzá nem 
értő javaslatait (pl. egyesszám helyett többesszám) kell elutasítani. A 
cikk maguknak a fordításoknak először a Pápai Biblikus Bizottság 
»Szentírásmagyarázat az Egyházban« című (1993-ban kiadott) do-
kumentumát ajánlja, majd felsorolja a fordítóval szemben támasztott 
követelményeket:  

– Szükséges, hogy jól ismerje a Biblia eredeti nyelvét és kultúrá-
ját, de annak az olvasói körnek nyelvét és kultúráját is, amelynek 
részére fordít, sőt rendelkezzék tájékozottsággal a fordítandó szö-
veg(rész) tartalma ill. jelentése terén. 

– »Interkonfessziós fordításoknál a szöveg legyen hű sz eredeti-
nek a fő mondanivalójához, de korunk különböző vallású olvasói 
értsék meg azt a mindennapi beszéd nyelvén, annak szavaival. – 
Daniel Timmer Jób könyvének utolsó fejezeteit magyarázza. Ezek-
ben az Úr bölcsességre tanítja a szenvedő Jóbot. JHVH szava egé-
szen mást tanít Jóbnak, mint a barátai. Miközben Jób Istennel való 
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kapcsolata fejlődik, felismeri JHVH együtt-szenvedését és megtanul-
ja elfogadni, bár egészen megérteni nem képes. Mindez meggyőzően 
mutatja be Jób könyve egységét is. – Elie Assis azt vizsgálja, meny-
nyire egységes könyv a Jeremiás siralmai. Találhatunk kapcsolatot  
a 2. és 4., valamint az 1. és 5. fejezet között, ami »koncentrikus« 
szerkezetet jelenthetne, de a jelzett kettős kapcsolatok nem azonos 
jellegűek (pl. részben párhuzamok, részben egymást kiegészítők). A 
cikk szerzője igen részletesen, a szövegrészeket különböző módon 
táblázatosan egymás mellé helyezve is magyarázza, hogy a könyv 
egyetlen irodalmi mű: a pusztulásról szóló 2 első ének után (ha nincs 
is kifejezett utalás imádságra) a panasszal és könyörgésssel Istenhez 
fordulnak a siránkozók. – Jeremy Schipper azt magyarázza, hogy 1 
Kir 20,42 miként minősíti Áchábot, Izrael királyát. Ácháb szövetsé-
get köt Ben Hadaddal; inkább szavakkal akar győzni, mint fegyverrel 
(1 Kir 20, 33-34). Az ítéletet a próféta mondja ki (a 42. versben): a 
király nem képes józan ésszel dönteni! – Carsten Ziegert a  Szám 1-
ben és 26-ban szereplő igen nagy létszámok problémáját kutatva 
megállapítja, hogy az Egyiptomba kivonulók, majd később onnan 
visszatérők száma [mindkét esetben több mint 600 ezer harcra képes 
férfi, valamint a leviták és összes családtagjaik együtt] több, mint 2 
milliós népet jelent. A számokat eddig sokféleképen magyarázták 
(pl. azok katonai egységek nevei, vagy valamilyen pénzösszegek). A 
cikk úgy érvel, hogy a szövegnek a jelen állapotában kell kifejeznie 
azt, amit áltla áthagyományozni akartak. Nem maguk a számok 
(amelyek hibásak), hanem azok meghatározásának módja és a ké-
sőbbi terület-felosztás szabálya tartalmazza megírásakor és számunk-
ra is a bibliai üzenetet.  – Alan Lienzi a titok szerepét vizsgálja Dá-
niel könyvében A titok ismerete Dánielt Istennel való kapcsolata 
révén babiloni társai fölé emeli. Így Dániel könyve is képes JHVH 
kinyilatkoztatását közvetíteni. Később, a hellénista korban idegen 
elnyomás alatt szenvedő olvasók joggal isnerik majd fel a politikai 
hatalomnál erősebb, hitelesen isteni üzenetet. A karizma az intézmé-
nyes emberi módszerek fölött áll. – John Poirier magyarázza Jézus 
fellépését a názáreti zsinagógában és annak fogadtatását (Lk 4,16-
30). Izajás felolvasott szövege és Jézus ehhez fűzött szavai (21.v.) 
azt mutatják, hogy messiási - és inkább papi, mint prófétai - előkép-



Folyóiratszemle 

39 

ének Izajás mellett Illést tekintette. A cikk egyes véleményekkel 
szemben hangsúlyozza, a 25.-27. versben Illésről és Elizeusról mon-
dottak semmiképen nem más nemzetek Izraellel való szembenállását, 
elszigetelődését vagy ellenérzést jelentenek, hanem azokkal Jézus a 
názáreti tömeg viselkedését ítéli el. Ez a tömeg »ellenpólusa«, gyö-
keres ellentéte az Illés- és Elizeus-korabali Izraelnek. 

A folyóirat 3/2009. számában Joel N. Lohr Káim és Ábel történe-
tét vizsgálja a maszoréta héber, a LXX (Septuaginta) és az Újszövet-
ség alapján. A LXX görög szövege a testvérek tetteiből ill. foglalko-
zásából [pl. »áldozat« és »ajándék«], Isten intelméből, majd elsősor-
ban a másodszülöttre való »letekintéséből« – hasonlóan, mint lete-
kintett (bár nem azonos szavakkal) Hágárra, vagy az egyiptomban 
szenvedő zsidókra – mutatja az Ő ítéletét. A maszoréta héber szöveg 
nem segít ennek a kedvező ítéletnek a megértésében. Az Újszövetség 
teológiája mutatja (ld. Zsid 11,4), hogy a kiválasztottség (pl. elsőszü-
löttség nem biztosít elsőbbséget. De Istennek gondja van Káin vé-
delmére is (Ter 4,15-16). – Alexander A. Di Lella (O.F.M.) Tób 
14,10 teljesebb megértése érdekében, vélgeredményben pedig olva-
sói (példás életmódra való) megnyerése céljából több irodalmi előz-
ményt is felhasznál. Ilyen előzmény az »Ahikár története« című el-
beszélés, és számos zsoltár-szövegrész a gonoszok bűnhődéséről 
(Zsolt 7,13-17; 9,16-17; 141,8-10). – Leroy Andrew Huizenga a 
Getszemáni-kerti virrasztás és Jézus elfogása (Mt26,36-56) történe-
tében Jézus mindhalálig való engedelmességét állítja elénk. Az 
evangélium először érzékelteti Jézusnak meg nem ingó elszántságát 
a kereszthalálig, majd pedig a durva elfogással szemben is erőszak 
nélküli példaadását. A cikk szerint ezt a magatartást jól fejezi ki az 
Aqedah (megkötözött)  héber szó, amely a neve Ábrahám áldozatá-
nak (Ter 22,1-18) is. – Ryan S. Schnellenberg azt vizsgálja, hogy 
milyen szerepe van a mustármagra és a  kovászra vonatkozó hason-
latnak a Jézus által hirdetett, Isten országára vonatkozó hasonlóság 
megértésében. Ókori magyarázók szerint az I. századi galileai hallga-
tók számára a kovász az erkölcsi korrupció metaforája volt, a mus-
tármag pedig igen kicsiny és köztudomás szerint szennyező és ártal-
mas. Az igen sokoldalú vizsgálat kiterjed egyes rabbinikus írásokra 
is, de végső következtetése, hogy nem ezek, hanem a Jézus által Is-
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ten országához való hasonlítás  [beleértve a kertész, illetve az asz-
szony munkáját és az időt is] (Mt 13,31 ill.33 és Lk 13,19 ill. 21) 
nyújtja a tökéletes magyarázatot, a hasonlat teljesebb megértését. – 
William M.Wright a János-evangélium Júdás-képét és a görög-
római jellemábrázolást állítja egymás nellé. Egyes szakértők úgy 
érvelnek, hogy az evangélium nem mond ki Júdásról végleges ítéle-
tet; azt Istenre hagyja. A cikk sorra veszi a 6 (különböző hosszúságú) 
szövegrészt, amelyekben Júdás szerepel, mindegyikben bűnösként, 
és egyre fokozódó mértékben! Ha mond valamit, hazudik; ha tesz 
valamit, az szégyenletes. Hűtlen tanítvány, aki elárulja, halálra adja 
mesterét. Ez határozza meg a jellemét! – Peter Spitaler a Jakab levél 
1,5-8 szakaszát magyarázza, de nem akarja alapul venni a »kétel-
kedés« későbbi leggyakoribb jelentését, sem a nem-bibliai szövegek 
személyek közti vitáinak érveit. Ehelyett, – bár a levél később szá-
mos tanácsot ad a személyek közti különbségek eseteire, – meg akar 
maradni az önmagukban állhatatlan, »kettőslelkű« olvasók vagy 
hallgatók körére alkalmazható hullámzó tenger hasonlatánál. 

 
Kenyérszaporítás temploma – templombelső 
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Olvasói levél            

Tisztelt Bibliatársulat! 
 

Az Ötletek és javaslatok címszó alatt az alábbiakat olvastam: 
"Ötleteiket és sikeresen megvalósított kezdeményezéseiket küld-
jük el a Bibliatársulatnak, hogy közre adva mások is kedvet kap-
janak hasonló vállalkozáshoz." 

Ezen a felhíváson felbátorodva szeretnék hírt adni  a fóti Ró-
mai Katolikus Egyházközség Szeplőtelen Fogantatás templomá-
ban, a Biblia Évében megkezdett és azóta folytatódó egyik tevé-
kenyről. 

Az egyik testvérünk javaslatára a Bibliából Ó- és Újszövetségi 
Igéket kimásolva, azokat a padsorok végen elhelyezett két kis 
kosárban kitesszük és a hívek a Szentmise után egy-egyet ki-
húzva azt magukkal viszik és azon a következő vasárnapi 
Szentmiséig elmélkednek. Akkor visszahozzák, mise előtt visz-
szateszik, majd a mise után ismét húznak egy Igét tartalmazó 
cédulát. S ez majd így megy, gondoltuk... De a testvérek nem 
hozzák vissza a cédulákat, mondván "Ez pont nekem szólt!" – és 
húznak egy újat, amelyik megint ismét nekik szól. Ebből kifolyó-
lag ezen a héten már túl léptük a háromezer-kétszázas darab 
számot. 

Az egyik testvérünk végzi ezt a munkát a következő képpen: 
Színes írólapokat négyfelé vágja, fekete ironnal az Igét és az Ige 
helyét ráírja. Kettéhajtva egy színes gémkapoccsal összefogva 
kerülnek a kosárkákba. 

 A bibliai a számítógépén tárolja, s onnan másolja (több száz 
Ige van eddig kigyűjtve). 

A mi egyházközségünkben ez a tevénykenység beváltnak 
mondható és javasoljuk más egyházközségeknek is! 

                     Tisztelettel üdvözli Önöket:    Sajben Ferenc 
                                            a Bibliatársulat támogató tagja 
                                             Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 
A kérdésre Székely János püspök, HTK docens válaszol. 

� Kérdés: Első szentírási adataink a (hitünket befogadó) megkeresz-
telkedésekről: Péter pünkösdi beszéde után kb. 3000 lélek (ApCsel 
2,38-41 és Fülöp diákonus szamariai hithirdetése után (ApCsel 8,12), 
majd az etióp királynő tisztjének kérésére (ApCsel 8,38), Kornéliusz 
százados és házanépe (ApCsel 11,17), majd sokan a korintusiak közül 
(ApCsel 18,8), a Pál által megkeresztelt mintegy 12 férfi (ApCsel 19,1-
7). A kérdésünk az, hogy mit jelentenek ezek a szentírási adatok a ke-
resztény egyház szervezetének és közösségi életének kialakításáról 
(történetéről) időszámításunk első évszázadában (esetleg összevetve 
a jelenlegi helyzettel is)? 

Válasz: A kereszténység születésének idején a Római Birodalom 
területén igen sok ember kereste az igaz vallást, az élete mélyebb 
értelmét. A régi, hivatalos vallások, a görög és római mítoszok az 
istenek viszályairól, házasságairól, harcairól már sokak számára nem 
voltak elfogadhatóak. Egy igazabb, tisztább vallást és erkölcsi útmu-
tatást kerestek. Igen nagy keletje volt újabb keleti vallásoknak, mint 
például a misztériumvallásoknak (Eleuszisz-i misztériumok, Mith-
rasz kultusz stb.). Sokan pedig a zsidóság ősi vallásához közeledtek. 
Vonzó volt a számukra az egyetlen, láthatatlan, teremtő Istenbe ve-
tett hit, a Tízparancsolat kristálytiszta, egyszerű, emelkedett erkölcsi 
törvénye. Ezeket az embereket nevezzük prozelitáknak, vagyis olyan 
nem-zsidó embereknek, akik különböző fokozatokban (szimpati-
zánsok, prozelita ’keresztség’-ben részesülők, körülmetélkedők) 
csatlakoztak a zsidóság hitéhez, eljártak a zsinagógába hallgatni a 
Biblia tanítását, igyekeztek ennek megfelelően alakítani az életüket. 

Az első keresztények egy jelentős csoportja őközülük került ki. 
Szent Pál apostolról olvassuk, hogy először mindig a zsinagógákban 
hirdette a Jézusról szóló örömhírt, és igen sokan onnan lettek hívők-
ké, ők alkották az első keresztény közösségek magját. Ilyen, a zsidó-
sággal szimpatizáns pogány volt az etióp udvarnok, aki a Jeruzsálemi 
templomba jött fel imádkozni (Csel 8,26-40). Ilyen volt a kafarnaumi 
százados, akiről azt vallották a helyi zsidó vezetők, hogy „szereti 
népünket, ő építette nekünk a zsinagógát” (Lk 7,5), és ilyen volt 
Kornéliusz százados is, aki a jeruzsálemi templom áldozatainak ide-
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jén imádkozott, és kapott üzenetet az angyaltól, hogy „imádsága és 
alamizsnái meghallgatásra találtak” (Csel 10,1-4). De ilyen, a zsidó-
sághoz kötődő pogány volt Lídia, a Tiatira-i bíborárus asszony, aki 
Filippiben a szombati (zsidó) imádságra eljön, és ott találja őt szíven 
Pál tanítása (Csel 16,11-15). 

Ezek az emberek egy lépést már megtettek az önmagát kinyilat-
koztató Isten felé. A hit első ugrását már meglépték, amikor igent 
mondtak a próféták által önmagát feltáró Istenre. Szemmel láthatóan 
számukra könnyebb volt ezt a második lépést megtenni, a Krisztus-
ban beteljesedett Örömhírt befogadni. 

Az első keresztény közösségek földrajzilag is jól követhetően ott 
virágoznak ki, ahol jelentős zsidó és prozelita közösségek működtek 
(Antiókhia, Korintus, Efezus, Róma, Alexandria stb.). Ez a szoros 
kötődés magyarázza azt is, hogy az első keresztény közösségek szer-
vezeti felépítése sok elemet kölcsönzött a zsidó vallási közösségek 
szervezetéből. Ilyen elem a presbiterek (’vének’) hivatala, akik egy-
egy közösség testületi vezetőségét alkották, vagy akár kézfeltétel 
szertartása is, amelyet a zsidóság a rabbik beiktatásakor használt. 

A kereszténység gyors elterjedése azt mutatja, hogy az első ke-
resztények képesek voltak ezek felé a nyitott, őszintén kereső embe-
rek felé a hiteles életükkel, és az igazi bölcsességet és mélységet 
hordozó tanításukkal hitet, reményt sugározni. A mai, nyugati társa-
dalmunkra valószínűleg az ókorinál sokkal kevésbé jellemző az 
őszinte, komoly keresés, az élet mélyebb értelmének kutatása. Talán 
kisebb-nagyobb kataklizmák, falba ütközések kellenek a sokszor 
nagyképű és önmagának elég mai kultúra számára, hogy megnyíljon 
az embert meghaladó távlatok, valóságok felé. Ugyanakkor az első 
keresztények tanúságtétele mérce a mai keresztények számára is, 
hogy igyekezzenek hiteles életükkel, a szegények iránti testvéri elkö-
telezettségükkel, a szeretet látható jeleinek felmutatásával vonzó 
módon közvetíteni az örömhírt. Legyenek képesek ma is egyszerűen 
és bátran felmutatni az evangélium igazságát, amely minden filozó-
fiánál és tudományos ismeretnél bölcsebb, amely az emberlét egé-
szének értelmét és célját tartalmazza. 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

 
Meghívó – A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk 

minden tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jeromos 
Katolikus Bibliatársulat 2010. évi I. rendes közgyűlésére, amelyet 
2010. szeptember 9-én du. fél 5 órától tartunk a budapesti Bibliaköz-
pontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.I.6.). Napirend: 1. A Számvizsgá-
ló Bizottság beszámolója – 2. Beszámoló a 2009/2010-es munkaév 
tevékenységéről – 3. A 2010/2011-es munkaévre vonatkozó tervek 
ismertetése.                     Tarjányi Béla ügyvezető elnök 

Várható, hogy ez az első közgyűlés nem lesz határozatképes.  
Ezért a második rendes közgyűlést már most meghirdetjük szep-
tember 25-én délelőtt fél 11 órára (ez a második közgyűlés a részt-
vevők számától függetlenül határozatképes lesz):  

    
Meghívó – A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk 

minden tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jero-
mos Katolikus Bibliatársulat 2010. évi II. rendes közgyűlésére, 
amelyet 2010. szeptember 25-én de. fél 11 órától tartunk a bu-
dapesti Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.I.6.). 

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
   2. Beszámoló a 2009/2010-es munkaév tevékenységéről 

       3. A 2010/2011-es munkaévre vonatkozó tervek ismertetése   
A közgyűlés előtt 10 órakor szentmise keretében adunk hálát 

Istennek, és kérjük továbbra is áldását munkánkra.  
Szeretettel várjuk minden kedves Tagtársunkat! 
Budapest, 2010. június 29.          Tarjányi Béla ügyvezető elnök 

   
A magyar biblikus professzorok ezévi első szakmai értekezle-

te – A magyar biblikus professzorok a szokásos időben, április 17-én 
megtartották első tudományos megbeszélésüket Budapesten, a Szent 
Jeromos Katolikus Bibliatársulat Teréz körúti központjában. Az 
értekezleten Schmatovich János és Kocsis Imre vitaindító előadása 
hanzott el, amelyeket izgalmas szakmai vita követett. 
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Évzáró szentmise a Bibliaiskolában – A budapesti Bibliaköz-

pontunkban működő „Élő Ige” Bibliaiskola  résztvevői június 1-jén 
évvégi hálaadó szentmisével zárták a 2008/2009-es munkaévet. 

Az erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulat 
          nyári táborai 2010-ben: 

Tini-Oázis – serdülők (VII.- IX. osztályosok) bibliás tábora – Jú-
lius 10-13 között tartjuk Güdücön Hol talizunk Vele? címmel. Arról 
beszélgetünk, hogyan lehet Istennel találkozni a hétköznapokban, a 
krízis-helyzetben, és hogyan ünnepelünk Vele. Együtt kirándulunk, 
játszunk. 

KMB-Nyaralás – Július 15-18. között szervezzük felnőttek szá-
mára Güdücön Szentpáli közösség nálunk címmel. Előadások és 
csoportbeszélgeté-
sek keretében ele-
mezzük Szent Pál 
levelei alapján az 
őskeresztény közös-
ségeket, a bennük 
szereplő utalásokat 
a közösségi problé-
mákra és a megol-
dási javaslatokat, 
illetve megnézzük, 
mennyiben hasonlí-
tanak ezek a prob-
lémák a mi közös-
ségi problémáinkra, 
és hogy miképpen alkalmazhatjuk az apostol által javasolt megoldást 
a magunk esetére.  

Akárcsak az előző években, idén is Közgyűlést hirdetünk meg a 
találkozó idejére a társulat tagjai számára. Ennek időpontja: július 
15-én 14 óra. Amennyiben ezen időponton nem lesz határozatképes, 
a szabályzat értelmében második időpontot is meghirdetünk: ugyan-
aznap, július 15-én 17,30 óra.  

 
Táborozás Erdélyben 
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Várjuk szeretettel a társulati tagokat családtagjaikkal, bibliaolva-
só ismerőseikkel ezekre a pihenési napokra, melyeknek már hagyo-
mánya van! 

Kincses Sziget - Bibliás gyerektábor ( I. – VI. osztályosoknak) 
– Július 18-21 között tartjuk Güdücön Vidáman Isten tenyerén 
címmel. Ószövetségi és újszövetségi ünnepek kapcsán együtt tanu-
lunk meg helyesen ünnepelni, játszani, örülni. 

OÁZIS – fiatalok bibliás tábora (X. osztály fölött) –  Július 22-
26 között tartjuk Güdücön. Címe: Párkapcsolatom Istennel és a 
nagy ’Ő’ –vel. Bemutatjuk, hogy mit mond Isten szava a szerelemről, 
párkapcsolatról, házasságra való felkészülésről. Lesz előadás, cso-
portbeszélgetés, játék, kirándulás stb. 

Güdüc, Gyergyószárhegy község faluja. A Gyergyószentmiklós 
(Gheorgheni)-Maroshévíz (Toplica) közötti útvonalon, Gyergyószár-
hegyet (Lazarea) Ditró (Ditrau) irányába elhagyva, Szárhegy után 
kell letérni Güdücre, és még kb. 2-3 km-t kell végig aszfaltos úton 
menni, hogy a helyszínre eljussunk. Kis nyaralóházakból álló közös 
telepen fogunk néhány szép napot eltölteni.  A ditrói vonatállomás-
ról, mely a táborok helyszínétől kb. 5-6 km-re van, a bejelentkezés 
utáni egyeztetés függvényében a szállítást is próbáljuk megoldani. 

Várunk mindenkit szeretettel! 
 

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Bizottsága 
    evangelizációs munkacsoportjának munkaterve 
    a 2010. esztendőre 

I. A Katolikus Magyar Bibliatársulatnak, a főegyházmegyében 
működő biblikus apostolkodási intézménynek programjai:  

– Június 5-én szombaton 19 órától Marosvásárhelyen a Biblia-
központban hálaadó szentmise a bibliacsoportok vezetőinek és tagja-
inak. 

 – Június 26-án részt vettünk Marosvásárhelyen a városmisszión, 
bemutattuk tevékenységünket, beszélgettünk a jelenlevők Szentírás-
sal kapcsolatos kérdéseiről. 

– Július 10-13 között „Tini-Oázis”, ld. fent. 
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– Július 15-18 között KNB-Nyaralás, ld. fent. 
– Július 18-21 között „Kincses-sziget” bibliatábor, ld. fent. 
– Július 22-26 között Oázis bibliatábor, ld. fent 
– Augusztus 1- 7 között a 

társulat egy tagja Ausztriában 
egyhetes biblikus lelkipásztori 
továbbképzésen vesz részt. . 

– Augusztus 30 – szep-
tember 2 között részt veszünk 
a Gyulafehérvári Főegyház-
mgyei Pasztorális Napok 
szervezésében.   

– Szeptember 26-án, szom-
aton 5 órától Marosvásárhe-
lyen a Bibliaközpotban évyító 
lesz bibliacsoportok vezetői-
nek és tagjainak.  

– Idén is megszervezzük október 2-án, szombaton a Főegy-
ázmegyei Biblianapot Székelyudvarhelyen. Várunk minden Szentírás 
iránt érdeklődőt, elsősorban a különféle lelkiségek, társulások tagja-
it. Bejelentkezni Magos Gyöngyvérnél, tel. 0265-263731, 0365-
431144, 0740-285277  vagy a katbibltars@gmail.com email címen. 

– Október folyamán papok számára tartunk megbeszélést, tapasz-
talatcserét a biblikus lelkipásztorkodásról.  

– November 12-14. között bibliás hétvégét tartunk Marosvásárhe-
lyen a Deus Providebit Tanulmányi Házban. Mottója” Íme Isten 
hajléka az emberek között! Velük fog lakni, s ők az ő népe lesznek” 
(Jn 21,3).     

– December 30 – Január 2. között fiatalok számára „Oázis-Szil-
veszter”-t tartunk biblikus programmal. 

– A Katolikus Magyar Bibliatársulat biblikus lelkipásztori ta-
nácsadással, segédanyag szolgáltatásával egyéni és csoportos biblia-
olvasás szervezéséhez folyamatosan rendelkezésére áll minden ér-
deklődőnek. Előzetes egyeztetés nyomán felkérésre munkatársaink 
plébániákon különféle biblikus lelkipásztori programok vezetését 

 
Korábbi képzés résztvevői 
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vállalják. Érdeklődni Magos Gyöngyvérnél, tel. 0265-263731, 0365-
431144, 0740-285277  vagy a katbibltars@gmail.com email címen.  

II. Ajánljuk a lelkipásztorok figyelmébe a Főegyházmegyei Ható-
ság áldásával a főegyházmegye területén működő különféle lelkiségi 
mozgalmak, apostolkodási társulások evangelizációs programjait. Az 
evangelizációs munkacsoport építi velük a kapcsolatot az evangeli-
zációs tevékenység koordinálása érdekében. 

III. Ajánljuk a lelkipásztorok figyelmébe a főegyházmegyei lelki-
pásztori terv kibontakoztatását szolgáló éves munkafüzeteket. Felvi-
lágosítással szolgálnak a megfelelő lelkipásztori év témájának lelkü-
letére, az éves program struktúrájára vonatkozólag, segédanyagot 
tartalmaznak az evangelizációs lelkipásztori tevékenységhez. Érdek-
lődni a Főegyházmegyei Pasztorális Irodánál.  

Nagy József – Katolikus Magyar Bibliatársulat 
katbibltars@gmail.com   Marosvásárhely, Tel. 0265-260634 

 
A Középeurópai Bibliatársulatok Munkacsoportja (AMB) ez 

évben Svájcban tartja szokásos évi megbeszélését, amelyen részt 
vesznek a középeurópai országok bibliatársulatainak vezetői. Az 
igazgatói értekezletet a Svájci Bibliatársulat (Schweizerische 
Bibelpastorale Arbeitsstelle) szervezi. 

    
# 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: júl. 16.: Jn 17,25-26; júl. 30.: Róm 12,3-8; aug. 
13.: Róm 14,1-4; aug. 27.: Róm 15,7-13; szept. 10.: Ef  
5,15-17; szept. 24.: Fil  4,4-7; okt. 8.: Kol 2,6-7; okt. 22.: 
Kol 3,12-15; nov. 5.: Kol 3,16-17; nov. 19.: 1 Tessz 4,2-6 

 
Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távol-

ból bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 
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    Ajánlatunk  multimédiás kiadványainkból 
 
SZENTFÖLD  – DVD – „JÉZUS SZÜLŐFÖLDJÉN MEGSZÓ-

LAL AZ ÖRÖMHÍR” címmel jelent meg Társulatunk gondozásában 
legújabb DVD-nk. Az összeállítás (kb. 1000 színes kép) megtekinté-
se során megcsodálhatjuk Jézus szülőföldjének nevezetes helyszíne-
it, közben kiváló művészek tolmácsolásában hallhatjuk az adott he-
lyekhez kapcsolódó újszövetségi szövegeket (120 perc).  A DVD 
ára: 1200,- Ft. 

 
SZENT PÁL NYOMÁBAN – DVD – „A KÖVEK ÜZENETE” 

címmel egy igen érdekes összeállítást készítettünk Szent Pállal kap-
csolatban: Kránitz Mihály vetítettképes előadása a Pál apostollal 
kapcsolatos kis-ázsiai helyszínekről és emlékekről, Tarjányi Béla 
előadása Szent Pál apostolról (kísérő természeti képek a Pilis hegy-
vidékről) Sillye Jenő és társai három dala Szent Pálról (kísérő képek 
a Biblia Éve eseményeiről). A DVD ára: 800,- Ft. 

 
A SZENTFÖLDÖN JÉZUS LÁBA NYOMÁN – DVD 
E DVD-n találkozhatunk a Szentfölddel, részletesebben azokkal a 

legfontosabb evangéliumi helyekkel, amelyeknek történetét az ásatá-
sok feltárták. Ezek igazolják az evangéliumi történetek valóságát. Az 
anyagot összeállította Tomka Ferenc. A képeket a Fokoláre atyák ké-
szítették 2007-es szentföldi utazásukon. Most ezt az anyagot széle-
sebb körű használatra adjuk, különös tekintettel a Biblia Évére. A 
technikai szerkesztés Rónaszéki László munkája. A szöveg elmondá-
sában Rónaszéki Józsefné Tomka Mária segédkezett. A DVD ára 
(szövegkönyvvel): 1.350,- Ft.  

 
EGY CSODÁLATOS ORSZÁG: EGYIPTOM – DVD I 
Vágvölgyi Éva felvételei. A DVD ára: 800,- Ft. 

 
EGY CSODÁLATOS ORSZÁG: EGYIPTOM – DVD II 
Vágvölgyi Éva felvételei. A DVD ára: 800,- Ft. 


