A Biblia könyvei
Az Ószövetség 46 db könyve Az Újszövetség 27 db könyve
Összesen 73 db könyv
Tóra (Mózes öt könyve)
Teremtés könyve
Kivonulás könyve
Leviták könyve
Számok könyve
Második Törvénykönyv
Mózes
Történeti könyvek
Józsué könyve
Bírák könyve
Rut könyve
Sámuel 1. könyve
Sámuel 2. könyve
Királyok 1. könyve
Királyok 2. könyve
Krónikák 1. könyve
Krónikák 2. könyve

Dávid

Görögül írt könyvek
Tóbiás könyve
Judit könyve
Makkabeusok 1. könyve
Makkabeusok 2. könyve
Bölcsesség könyve
Sirák fiának könyve
Báruk könyve

Próféták
Izajás könyve
Jeremiás könyve
Ezekiel könyve
Dániel könyve
Siralmak könyve
Ezdrás könyve
Nehemiás könyve
Ámosz könyve
Malakiás könyve
Ozeás könyve
Mikeás könyve
Náhum könyve
Habakukk könyve
Szofoniás könyve
Aggeus könyve
Zakariás könyve
Abdiás könyve
Joel könyve
Jónás könyve

Jeremiás próféta

Dániel

Egyéb írások
Eszter könyve
Jób könyve
Zsoltárok könyve
Példabeszédek könyve
Prédikátor könyve
Énekek Éneke
A zsoltáros hárfája

Ezekiel próféta
(látomása az evangélisták jelképeivel)

A Biblia könyvei
Az Ószövetség 46 db könyve Az Újszövetség 27 db könyve
Összesen 73 db könyv
Evangéliumok
Szent Máté evangéliuma
Szent Márk evangéliuma
Szent Lukács evangéliuma
Szent János evangéliuma

Evangelisták

Apostolok Cselekedetei
Szent Pál apostol levelei
Rómaiaknak írt levél
Korintusiaknak írt 1. levél
Korintusiaknak írt 2. levél
Galatáknak írt levél
Efezusiaknak írt levél
Filippieknek írt levél
Kolosszeieknek írt levél
Tesszalonikiaikhoz írt 1. levél
Tesszalonikiaikhoz írt 2. levél
Timóteushoz írt 1. levél
Timóteushoz írt 2. levél
Títuszhoz írt levél
Filemonhoz írt levél
Zsidókhoz írt levél
Katolikus levelek
Szent Jakab levele
Szent Péter 1. levele
Szent Péter 2. levele
Szent János 1. levele
Szent János 2. levele
Szent János 3. levele
Szent Júdás levele
Jelenések könyve

Szent Márk
Szent Máté

Szent Lukács

Szent Pál,
a népek apostola

Szent János

Az Ószövetség héber nyelve
A Biblia legtöbb könyve ( 41 db) héber nyelven keletkezett.
A többi (7 db) görög nyelven íródott. A héber írás jellegzetessége, hogy jobbról balra
halad és a mássalhangzókat jelöli.
A héber írás jellemzője, hogy egy-egy
leírt szónak többféle olvasata-kiejtése is
lehet. A tartalmat az úgynevezett
„pontozással” határozzák meg.
A Teremtés könyvének első négy verse
héber nyelven, pontozással:

Jelentése:
Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a
vizek fölött. Isten szólt: "Legyen világosság", és világos lett. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot
a sötétségtől.

Az Ószövetségből a legnagyobb tisztelet
övezi Mózes öt könyvét, a Tórát.

Az Újszövetség görög nyelve

Az evangéliumok egy különösen egyszerű, a köznép által beszélt nyelvet
(koine görög) használtak. Az Újszövetségi Szentírás az a könyv, amely az emberiség életére a legnagyobb hatást gyakorolta. Keletkezéséhez mintegy 70 évre
(Kr.u. 30-100) volt szükség.

A szövegeket eleinte nádból készített
papíruszra írták. A papírusz az ókorban
írófelületnek használt anyag. A papirusznádat csíkokra vágták, összepréselték, és sima, vékony, írásra alkalmas
lappá szárították.

Később finoman kikészített állatbőrre,
pergamenre írtak. A lapokat összetekercselték. A szövegek terjedelmének
növekedésével a lapokat összefűzték és
borítóval látták el.

A Teremtés könyvének első négy verse
görög nyelven:

A pergamen rendkívül tartós anyag,
sokkal inkább, mint például a bőr. Ideális körülmények között akár évezredekig is megmarad. A jó pergamen lágy,
vékony, bársonyos tapintású és könynyen hajtogatható.

A Biblia fordításai

A Biblia a világ legolvasottabb és egyben a legtöbb nyelvre lefordított könyve. Jelenleg több, mint 3000 nyelven olvassák. A történelemben a kultúra legfontosabb hordozója.
Az Újszövetség szövegeinek rekonstruálásához és fordításához több, mint 400
darab töredék vagy kódexmásolat áll
rendelkezésre, amiből a lehető leghitelesebben kell a szent szöveget meghatározni. Mivel az Ó-, és Újszövetség gondolatvilága és fogalmi nyelve az ókorban élő közel-keleti emberre jellemző,
ezért gyakran nehézséget okoz 2000 év
gondolkodásmódját átadni a fordítás
által.
Az Ószövetség héber nyelve alapvetően
képi gondolkodásmódot használ, míg
az újszövetségi görög nyelv alkalmasabb az elvont fogalmak kifejezésére is.

Az ókor legismertebb
ószövetségi bibliafordítása az ún. Hexapla,
ami Órigenész (184254) hathasábos Ószövetség-kiadása.
Ennek legfontosabb
része az ún. Hetvenes
fordítás (LXX).
A Hexapla hat hasábja a következő szövegeket tartalmazta:
1. héber szöveget, quadratikus írással;
2. héber szöveget görög betűkkel;
3. Aquila görög fordítását;
4. Szümmakhosz görög fordítását;
5. Szeptuaginta – közismert nevén hetvenes fordítás (LXX) - általa javított szövegét;
6. Theodotion görög fordítását.

Szent Jeromos (347-420) latin nyelvű
Szentírás fordítása (Vulgata) mind a
mai napig használatban van.

A Biblia különböző nyelveken
Szent Pál apostolnak a filippiekhez írott
levele 2. fejezet 14-16. versének fordításai
Görög eredeti
14%άντα %οιεῖτε χωρὶς γογγυσµῶν καὶ
διαλογισµῶν, 15ἵνα γένησθε ἄµεµ%τοι
καὶ ἀκέραιοι, τέκνα θεοῦ ἄµωµα µέσον
γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεστραµµένης, ἐν
οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες ἐν κόσµῳ,
16λόγον ζωῆς ἐ%έχοντες, εἰς καύχηµα
ἐµοὶ εἰς ἡµέραν Χριστοῦ, ὅτι οὐκ εἰς
κενὸν ἔδραµον οὐδὲ εἰς κενὸν ἐκο%ίασα
Szó szerinti fordítása
14Mindeneket tegyetek zúgolódások és
okoskodások nélkül, 15hogy kifogástalanok és ártatlanok legyetek, Isten gyermekei hibátlanok a görbült és kifordult
nemzedék között, akikben fénylenetek
kell, mint csillagok a világban.
16Fölmutatván az élet igéjét dicsekvésemre és Krisztus napjára.

Szent Pál apostol, 14 újszövetségi levél
szerzője

Békés- Dallos Újszövetség fordítás
(1951)
14Zúgolódás és huzavona nélkül tegyetek meg mindent, 15hogy kifogástalanok
és tiszták legyetek, Istennek ártatlan
gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben, amelyben úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben. 16Ragaszkodjatok az életet tápláló
tanításhoz, hogy Krisztus Jézus napján
dicsőségemre váljatok.
Katolikus fordítás a Vulgata alapján
(2001)
14Zúgolódás és huzavona nélkül tegyetek meg mindent, 15hogy kifogástalanok
és tiszták legyetek, Istennek ártatlan
gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben, amelyben úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben. 16Ragaszkodjatok az életet tápláló
tanításhoz.

Az Apostolok Cselekedeteinek főszereplői:
Szent Péter és Pál

A Biblia különböző nyelveken 2.

Protestáns fordítás (2001)
14Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, 15hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, 16ha az élet igéjére figyeltek.

Német
alles ohne Murren und
Bedenken, 15 damit ihr rein
und ohne Tadel seid, Kinder Gottes
ohne Makel mitten in einer verdorbenen
und verwirrten Generation, unter der
ihr als Lichter in der Welt leuchtet. 16
Haltet fest am Wort des Lebens, mir
zum Ruhm für den Tag Christi.
14Tut

Angol
all things without murmurings and disputings:
15That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in
the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in
the world; 16 Holding forth the word of
life; that I may rejoice in the day of
Christ.
14Do

Finn
14Tehkää kaikki nurisematta
ja empimättä, 15jotta olisitte
moitteettomia ja puhtaita, nuhteettomia
Jumalan lapsia tämän kieroutuneen ja
turmeltuneen sukukunnan keskellä. Te
loistatte siinä kuin tähdet taivaalla,
16kun pidätte esillä elämän sanaa*, ja
minä voin Kristuksen tulemisen
päivänä ylpeillä siitä.
Lengyel
14Czyńcie
wszystko bez
szemrań i powątpiewań, 15
abyście się stali bez zarzutu i bez winy
jako nienaganne dzieci Boże pośród
narodu zepsutego i przewrotnego.
Między nimi jawicie się jako źródła
światła w świecie. 16 Trzymajcie się
mocno Słowa Życia, abym mógł być
dumny w dniu Chrystusa.
Szlovák
14Všetko čiňte bez reptania a
bez pohybovania, 15aby ste
boli bezúhonní a rýdzi, deti Božie
bezvadné prostred pokolenia krivého a
prevráteného, medzi ktorými svieťte
jako svetlá na svete 16majúc u seba slovo
života mne na chválu v deň Kristov.
Orosz
14Всё делайте без ропота и
сомнения, 15 чтобы вы
были неукоризненными и чистыми,
непорочными детьми Божьими среди
строптивого и развращённого рода, в
котором вы сияете, как светила в мир
16
содержа слово жизни, к моей
похвале в день Христа.

Kapcsolat az Ó- és az Újszövetség között
(előképek)
Hanna hálaéneke

Mária hálaéneke – Magnificat

Ujjongóvá vált az én szívem az Úrban,
…
mert örvendezem segítségeden.
Nincs olyan szent, mint az Úr,
bizony nincsen más terajtad kívül,
nincs oly erős, mint a mi Istenünk
(1Sám 2,1-10).

Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát
…
mert nagy dolgot cselekedett velem
a Hatalmas, és Szent az ő Neve
(Lk 2,46-56).

Erre ő azt mondta nekik: »Ó, ti oktalanok és késedelmes szívűek arra, hogy elhiggyétek mindazt,
amit a próféták mondtak! Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Krisztusnak, hogy bemehessen dicsőségébe?«
És kezdve Mózesen és valamennyi prófétán, mindent megmagyarázott nekik, ami az Írásokban róla
szólt (Lk 24,25-27).
Egyiptomból hívtam ki az én fiamat
(Óz 11,1).
Akkor majd kinyílik a vakok szeme,
és a süketek füle megnyílik.
Akkor majd ugrándozik a sánta, mint a szarvas,
és ujjong a néma nyelve (Iz 35,5-6).
Életre kelnek majd halottaid,
holttestük feltámad. (Iz 26,19).

Éjjel leszállt a táborra a harmat és a manna
(Szám 11,9).
Íme, én majd kenyeret hullatok nektek az égből
(Kiv 16,4)!

Kelj föl, vedd magad
mellé a gyermeket és
anyját, és menekülj
Egyiptomba! Maradj
ott, amíg nem szólok
neked (Mt 2,13)!

A vakok látnak, a sánták járnak, a leprások
megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot (Mt 11,5).

Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből
szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik,
örökké él. A kenyér pedig, amelyet majd én
adok, az én testem a világ életéért (Jn 6,51).

Kapcsolat az Ó- és az Újszövetség között
(előképek) 2.
Mózes odaküldte Izrael fiainak ifjait, hogy
mutassanak be egészen elégő áldozatokat, és
vágjanak az Úrnak békeáldozatul fiatal bikákat. …
Ő pedig fogta a vért, és meghintette vele a
népet, és így szólt: »Ez annak a szövetségnek
a vére, kötök Izrael házával és Júda házával
(Kiv 24,5.8).

Fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és
odaadta nekik ezekkel a szavakkal: „Ez az
én testem, mely értetek adatik. Ezt tegyétek
az én emlékezetemre!”

Hátamat odatartottam az ütlegelőknek,
és orcámat a tépdesőknek;
arcomat nem rejtettem el
a gyalázás és köpdösés elől
(Iz 50,6).

Azután az arcába köptek, ököllel verték,
mások pedig pofon ütötték (Mt 26,67).

Vette tehát az egészen elégő áldozathoz való
fát, feltette a fiára, Izsákra (Ter 22,6).

Ő pedig keresztjét hordozva
kiment az úgynevezett Koponyahelyre (Jn 19,17).

Elosztották maguk között ruháimat,
és köntösömre sorsot vetettek (Zsolt 21,19).

Ezt ne vágjuk szét, inkább vessünk rá sorsot,
kié legyen (Jn 19,24)!

Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet, és
azt mondta: „Ez a kehely az új szövetség az
én véremben, amely értetek kiontatik”
(Lk 22,17-20).

Pilátus pedig megostoroztatta és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre (Mt 27,26).

Kapcsolat az Ó- és az Újszövetség között
(előképek) 3.
Csinált tehát Mózes egy
rézkígyót és kitette jelül:
a megmartak, ha feltekintettek rá, meggyógyultak
(Szám 21,9).

Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd
az Emberfiának is fölemeltetnie,
hogy mindannak, aki hisz, örök
élete legyen őbenne
(Jn 3, 14-15).

Istenem, Istenem, miért hagytál el engem
(Zsolt 21,2)?
Kezedbe ajánlom lelkemet
(Zsolt 30,6).
Szomjúságomban ecettel itattak
(Zsolt 68,22).
Ne vigyetek ki a húsából, és ne törjétek szét
csontjait (Kiv12,46)!
És kiöntöm Dávid házára és Jeruzsálem lakóira az irgalom és az imádság lelkét; és ők
majd rám tekintenek. Akit átdöftek, azt megsiratják majd mint elsőszülöttet
(Zak 12,10).

»Élí, Élí, lemá szabaktáni?«
(Mt 27,46) (Mk 15,34)
»Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet!«
(Lk 23,46)
Az egyikük odafutott, egy szivacsot ecetbe
mártott, és nádszálra tűzve inni adott neki
(Mk 15,36).
Amikor azonban Jézushoz értek, mivel látták, hogy ő már meghalt, nem törték meg a
lábszárát (Jn 19,33).
Az egyik katona lándzsával megnyitotta oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki
(Jn 19,34).

Arra emelik majd tekintetüket,
akit keresztülszúrtak.

Jónás a hal gyomrában
volt három nap és három
éjjel
(Jón 2,1).

Mert amint Jónás a cethal gyomrában volt
három nap és három éjjel, úgy lesz az Emberfia is a föld szívében három nap és három
éjjel (Mt 12,40).

A Biblia Isten szava, élni tanít

Ahol a kincsed, ott a
szíved is (Mt 6, 21).

Mindazt, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük
(Mt 7,12).

A szív bőségéből szól a
száj (Mt 12, 34b).

Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét mindennap és
kövessen engem (Lk 9, 23).

Mondom
tehát
nektek: kérjetek
és adnak nektek,
keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak (Lk 11, 9).

Ha ti kitartotok tanításom mellett, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá
tesz titeket (Jn 8, 31b -32).

Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint
aki életét adja barátaiért (Jn 15,13).

A tudás fölfuvalkodottá tesz, a szeretet
épít (1Kor 8, 1).

Újuljatok meg gondolkodástok szellemében (Ef 4, 23).

A Lélek gyümölcsei:
szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, tisztaság
(Ef 5, 22).

Szabadságra vagytok hivatva. Csak
ne éljetek vissza a
szabadsággal a test
javára, hanem szeretettel szolgáljatok
egymásnak
(Gal 5, 13).

A Biblia Isten szava, élni tanít 2.

Aki szereti életét, elveszíti azt; aki viszont gyűlöli életét e világon, megmenti
azt az örök életre (Jn 12, 25).

Viseljétek el egymást
és bocsássatok meg
egymásnak. Amint az
Úr megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek,
mindezen fölül szeressétek egymást. Mert ez a tökéletesség
köteléke. S Krisztus békéje uralkodjék
szívetekben, hiszen erre vagytok hivatva egy Testben. Legyetek hálásak
(Kol 3, 13-14).

Éljetek méltó módon
hivatásotokhoz: alázatban, szelídségben és türelemben! Tartsátok
meg a lelki egységet
a béke
kötelékében (Ef 4, 2)!

Úgy éljetek, mint a világosság gyermekei! A világosság gyümölcsei pedig csupa jóság, igazságosság
és
igazság
(Ef 5, 8-9).

Legyen távol tőletek
minden keserűség,
harag, indulat, szóváltás, szitkozódás a
gonoszsággal együtt!
Legyetek inkább jóságosak és bocsássatok meg egymásnak
(Ef 4, 31)!

Tisztátalanság és kapzsiság szóba se jöjjön
köztetek,
sem ocsmányság, sem ostoba
vagy kétértelmű
beszéd, ami illetlen, hanem inkább hálaadás
(Ef 5, 3).

Asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek! Férjek szeressétek feleségeteket! Apák neveljétek
gyermekeiteket fegyelemben és az Úr intelmével (Ef 5, 22. 25. 6, 4)!

Érdekességek a Bibliából, a Bibliáról
A leghosszabb fejezete a 119. zsoltár, a
legrövidebb a 117. zsoltár.
A Tórában (Mózes öt könyvében) 5845
vers van, a szám héberül: „ha chama”,
ami „Nap”-ot jelent.
A leghosszabb bibliai vers: Eszter könyve
8,9.
A legrövidebb vers a Kivonulás könyvében található: „Ne ölj!”
A legkevesebb szót tartalmazó könyv
János 3. levele.
A legősibb szöveg Hanna hálaadó imája: „Szívem ujjong az Úrban, erővel tölt
el Istenem. Szám nagyra nyílt ellenségeim ellen, mert örülhetek segítségednek. Nincs más szent, csak az Úr, mert
rajtad kívül senki sincs. Nincs olyan
szikla, mint Istenünk.” (1 Sámuel 2, 1-2)
Van egy olyan könyv, amely nem tartalmazza az „Isten” szót: az Énekek éneke.
A Biblia első szava: kezdetben (beresit), az
utolsó: Úgy van! (amen)
A heti pihenőnap is bibliai gyökerű.
Sabbat (jelentése: nyugalom)

Érdekes szavak és kifejezések:
Amen = „Úgy van”
Alleluja = „Dicsőség Istennek”
próféta = látó ember
farizeus = szigorúan a törvény szerint élő
Júdás pénz = az árulásért kapott összeg
pálforduló = Szent Pál apostol megtérése
10.000 talentum ezüst = 400.000 tonna =
cca 36 milliárd Ft
Jahve = JHVH istennév olvasata, amely
helyett ÚR-at mondanak
gyehenna = Gé-Hinnom (Hinnom völgy)
pogány emberáldozati hely
„Mosom kezeimet” = utalás Pontius Pilátus önigazolására

A Biblia és a magyar írásbeliség

A Bibliából táplálkozott valamennyi nyelvemlékünk, vallásos irodalmunk, középkori
képzőművészetünk.

Bécsi- kódex, 1450
Tartalmazza a magyar
nyelvű Miatyánk szövegét.

A Magyarországon ismert első Szentírás a Csatári kódexben található Admonti Biblia
néven.

Báthory László pálos
szerzetes magyar Bibliája 1492-1494 között.

A Müncheni kódexben (1446) találták meg Németi Györgynek a moldvai Tatrosban írt magyar nyelvű Miatyánk szövegét!

Pray kódex 1192-1195 között
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Angyëloknak nagyságus asszonnya,
Úr Jézusnak bódogságus anyja,
Mënnyországnak szépségës ajtója,
Paradicsumnak vagy szélës kapúja.
Nékëd szólonk szizeknek virága,
Mënd szentëknek oly nagy vígasága,
Angyëeloknak ő nagy tisztasága,
Pátriárkáknak ő nagy dicsősége.
(Mária imádság a Peer kódexből 1508)

1519-ből való a Jordánszkykódex, amely magyar nyelven tartalmazza az Ószövetség 39 könyvét és az Újszövetséget.

Gazdag díszítéséről
közismert a Czehkódex (1513)

Festetics-kódex, melyet pálos szerzetesek
készítettek Kinizsi Pál feleségének, Magyar
Beginának 1492-94 között.
A magyar nyelvű János evangélium első
részét és fohászokat tartalmaz, valamint
magyar nyelven Petrarca hét bűnbánati
zsoltárát.

„Jaj nékem, mert haragossá énellenem töttem én Megváltómat,
és ő törvényét keménséggel elmúlattam!
Igaz utat akaratom szerént elhagytam,
és az járatlan utakon messze és szélesen forgódtam.
Mast azért mit tegyek?
Ennyi veszedelmekben hová forduljak?
Én ifjúságomnak reménségi mind elestenek
és löttem tengerbe veszötthöz hasonlatos.”

Sylvester János 1541-ben a teljes Újszövetséget és az Ószövetség jelentős részét lefordította, s ezt tekintjük az első
magyar nyelvű Bibliának.

A Biblia az egyetemes
és a magyar művészetben
Íme, méhedben fogansz
és fiút szülsz,
és Jézusnak fogod nevezni
(Lk 1, 30).
Angyali üdvözlet
(Guido di Pietro—Prado)

A Szentet, aki tőled születik, Isten Fiának fogják
hívni (Lk 1, 35).
Angyali üdvözlet (Gulyás Zsolt)

József Attila: Betlehemi királyok

Bement Zakariás házába, és
köszöntötte Erzsébetet
(Lk 1,40).
Vizitáció
(Jacopo Pontormo - Firenze)
Mária és Erzsébet
találkozása
(M. S. mester)

Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta - biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem!
Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
ůgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.

Meglátták a kisgyermeket
anyjával, Máriával, és a földre borulva hódoltak neki
(Mt 2, 11).
Mágusok imádása
(Hieronimus Bosch-Prado)
Jézus születése
(Gulyás Zsolt)

Találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és
jászolba fektetve
(Lk 2,12).
Pásztorok imádása
(Georges de la Tour, Louvre)

Jézus imádása
Hontszentantal
(Felvidék, Szlovákia)

Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
Főtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.
Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!

A Biblia a modern művészetben

Udvardy Erzsébet:
Három királyok
(Mt 2,11)

Szuromi Imre: A vakon született
(Jn 9,1)

A földbe rejtett kincs
(Mt 13,44)

Molnár C. Pál: Magnificat
(Lk 1,46)

Kákonyi Asztrik ofm:
Égő csipkebokor (Kivonulás 3,2)

Fecske Orsolya: Pünkösd
(ApCsel 2,4)

Legyen ez számunkra
a mi Urunk

