
 
 
 

„Keressétek az Urat 

mind, akik alázatosan 

éltek a földön!” 

(Szof 2,3) 

 

IX. évfolyam 5. szám Évközi 4. vasárnap 2008. február 3. 

A Biblia I. 

Meghatározása, felosztása 
A Biblia, a könyv, héber nyelvő 
kinyilatkoztatott írásokat jelent a 
zsidóknak és jórészt ugyanezen könyvek 
görög fordítását /(LXX-es). Az LXX-es 
általánosan elterjedt rövidítése az 
Ószövetség görög fordításának, azaz a 
Septuagintának/, és a Jézushoz kap-
csolódó görög nyelvő kanonizált 
irodalmat a keresztények számára. 
Irodalmi szempontból olyan antológiá-
nak nevezhetjük a Bibliát, amelynek 
zsidó része évszázadokon keresztül 
alakult ki az i.e. 10. századtól az i.sz. 1. 
századig; keresztény része pedig 
viszonylag gyorsan, az i.sz. 2. században 
vált az összes többi keresztény írástól 
elkülönített, szent tekintéllyel rendelke-
zı, kanonikus írásgyőjteménnyé. Olyan 
irodalom ez, amely magába olvasztott 
számos keleti irodalmat, vallási céljai-
nak megfelelıen használva és átalakítva 
az ott talált történeteket és mőfajokat. 
Mint győjtemény, egyedülállóan széles 

olvasótáborral rendelkezik, köszönheti 
ezt annak is, hogy a középkorban Szent 
Jeromos latinra fordította, és így egész 
Európa megismerhette, a mai napig 
2303 nyelvre fordították le.  

Magyar nyelvre a Müncheni Kódex-
ben Tamás és Bálint ferencesek 
fordították Tartos helységben, majd a 
nyomtatott Bibliák közül a legismertebb 
Károli Gáspár református és Káldi 
György S. J. katolikus fordítása, melyet 
Pázmány Péter és Bethlen Gábor 
segítségével adott ki. 

A Bibliát hagyományosan Ó- és 
Újszövetségre szokás felosztani, de 
újabban terjedıben van az elsı és 
második szövetség megkülönböztetése 
is. Az elsı esetben a zsidó, a második 
esetben a keresztény könyvek együttesé-
re gondolunk. 

A zsidók szent könyve (Ószövetség) 
A héber Bibliát TaNaK-nak is nevezik, 
ezzel a mozaikszóval utalva a Tóra 
(vagyis  Mózes) öt könyvére. A Nebiim 

 



héber szó a próféták könyveit jelenti, a 
Ketubim pedig az egyéb iratok 
győjteményébıl összeállt könyveket. A 
három győjtemény három könyvcsoport 
nem azonos idıben nyerte el a kánoni 
tekintélyt. 

Mózes öt könyvének hagyományos 
szerzıségét J. Wellhausen (1844-1918) 
megkérdıjelezte, és késıbb többen is 
osztoztak véleményében. Ugyan a 
szóbeli közlés még a történetek írásba 
foglalása után is hosszú ideig meghatá-
rozó formája volt az anyag hagyomá-
nyozásának, mégis az a szokás, hogy 
írásos feljegyzéssel rögzítsék az 
eseményeket a zsidó vallási közösség 
számára, Mózesre megy vissza. A teljes 
Tóra Josiás király (i.e. 621) idején 
nyerte el mostani formáját, és a szer-
kesztı legalább négy forrásra támasz-
kodott. A Jahvista (i.e. 10. sz.) archaikus 
elbeszélı volt, és Istent mindig Jahvénak 
nevezte; az Elohista ( i.e. 9. sz.) 
elvontabban ábrázolta Istent, és 
látomásokban találkoztatta az emberrel; 
a Papi elbeszélı (i.e. 5. sz.) erıteljes 
érdeklıdést mutatott a rituális szokások 
iránt; és végül a Deuteronomista szerzı 
(i.e. 621) az ígéretek és azok beteljese-
dése, valamint a bőn és bőnhıdés össze-
függésében igyekezett a történeti epizó-
dokat folyamatos történetté formálni.  
1. Kivonulás könyve 15. f 
A Biblia egyik legrégebbi szövege, 
amely a vörös tengeren átvonuló és a 
tengeri pusztulástól megszabaduló nép 
nevében énekeltek. Valaki hálát ad 
Istennek azért, hogy megszabadult a 
szorongatásból. Az ének két részre 
tagolódik: egyrészt az egyiptomiak, 
megsemmisítésérıl beszél (4-12) 
másrészt a szent hegyhez vonulás alkotja 
az ének témáját (13-18). 

Ezek után nézzünk néhány Bibliai 
szakkifejezést 

Kánon – a bibliai kánon elnevezés 
mögött a babiloni-asszír qanu és a héber 
qanon szó áll, amely eredetileg mérı-
nádat jelentett. Arisztotelésztıl kezdve 
görögül már a helyességre, a valódiságra 
utaló jelzı lett. A bibliai kánon szót a 
zsidók Mózestıl Artaxerxészig (Kr. e. 
485-465) az Istentıl sugalmazott, és 
keletkezett könyvekre használták, és azt 
értették rajta, hogy nem szabad bennük 
változtatni, a szövegükbıl elvenni vagy 
ahhoz hozzátenni. Ezdrás könyve (14, 
18–48) szerint Jeruzsálem elfoglalásakor 
(Kr.e. 587) az egész Szentírás elégett, de 
a fogságból visszatért Ezdrás negyven 
nap alatt teljes egészében lediktálta azt.  

Legelıször a 10 parancsot tekintet-
ték bizonyíthatóan isteni eredető szöveg-
nek (Kr. e. 1200 k.), amelyet véleményük 
szerint Mózes írt le a magyarázatokkal 
együtt (Kiv 20, 1–17, MTörv 5, 1-22). 
Legkorábban a Tórát tekintették sugal-
mazott kánoni írásnak. Ezt követte a 
szövetség-törvény írásba foglalása (Kiv 
24,7), amelynek részei ma a Tórában az 
„én-te" formulákról ismerhetık fel. 

A második könyvcsoportba tartoz-
nak a zsidó kánon szerint a próféták, 
amely alatt a zsidó vallásfilozófusok 
Józsue, Bírák, Sámuel, Királyok, Izajás, 
Jeremiás, Ezekiel és a 12 kispróféta 
könyvét értették. Kizárták viszont Jézus, 
Sirák fia könyvét a kánonból (Kr. e. 
180k). 

A harmadik könyvcsoport volt az 
írások csoportja; a Zsoltárok, Jób, a 
Bölcsesség, Rút, az Énekek Éneke, a 
Prédikátor, a Siralmak, Eszter, Dániel, 
Ezdrás-Nehemiás, és a Krónikák 
könyvei tartoztak ide.  



A görög nyelvő könyvek nem ju-
tottak el ekkor a kánoni rangra. Többek 
között ezért marad ki a Makkabeusok 
könyve is a zsidó kánonból, és csak 
ezeket a kimaradt könyveket sorolja fel 
Sirák fia könyvének görög elıszava 
Kr. e. 130 k. 

A keresztények az Ószövetséget 
elfogadták, a héberül írt könyveket 
idézték, kivéve Rút, Ezdrás, Nehemiás, 
Eszter, Abdiás, Náhum, a Prédikátor és 
az Énekek éneke könyveit. Az egyház-

atyák azonban a kánonhoz számítják 
Tóbiás, Judit, 1–2 Makkabeusok, a 
Bölcsesség, Sirák fia és Báruk könyvét 
is. Ezek a könyvek a LXX részei, és a 
görög nyelvő zsidóság használta ıket. 

 

Összeállította: dr. Benyik György 
Szegedi Hittudományi Fıiskola 

professzora 
 

Folytatjuk… 

 

 

Nagyböjt elé 

A Nagyböjti idıszak a készület ideje a legfontosabbra, a Megváltásra, a 
Feltámadt Úrral való találkozásra, Aki életünk középpontja kell, hogy legyen. 
Hogyan készüljünk erre? 

• Böjt: Önkiüresítés. Az éhezésben, mint Jézus is, felfedezhetem, hogy az 
Atyától függök, İ ad eledelt. Mindez segít, hogy a lelki táplálékokra 
éhezzek. 

• Ima: Istennek adott idı; bizalom, hogy a Feltámadott rendezi el tetteimet és 
İ ad erıt tevékenységeimben. 

• Bőnbánat: Szentgyónásban magammal szembesülve érezhetem meg Isten 
felemelı irgalmas jóságát. 

• Lelkinapok: Egy-egy elmélkedés segítségével újra és új szempontok 
alapján gondolhatom át a Megváltásomat és Istenhez tartozásomat. 

Mindezeken kívül szeretettel ajánlom a Testvéreknek a Hírharang közepén található 
lapot, amely minden napra ad egy-egy segítı szempontot. 

Achilles atya, plébános 
 

 

Az imaapostolság szándékai: 

Általános: Hogy az értelmi fogyatékos embereket ne taszítsuk el, hanem tiszteljük, 
és szeretettel segítsük abban, hogy fizikai és társadalmi állapotuknak megfelelıen, 
méltón élhessenek. 

Missziós: Hogy a Megszentelt Élet intézményei, melyek a missziós országokban oly 
szépen virágoznak, újra felfedezzék missziós hivatásukat, és az evangéliumi 
tanácsok radikális megtartásával, nagylelkően tanúsítsák és hirdessék Krisztust a 
világ végsı határáig. 

 

 

A farsangi bálon ott felejtett tálcák 2 héten belül a plébánia-irodán átvehetık. 
 

 



Templomunk programjai (2008. február 3. – 2008. február 17.): 
Február 5-e, kedd Szent Ágota szőz és vértanú ünnepe. 
Február 6-a hamvazószerda, az idei nagyböjti bőnbánati idı kezdete. Az ünnepi 

szentmise este 6 órakor kezdıdik. A szentmise keretében és a vasárnapi (febr. 10) 
szentmisék után hamvazás lesz. Kérjük a testvéreket, hogy ezt az idıszakot éljék 
át cselekedeteikkel is: imádsággal, böjttel, alamizsnálkodással és bőnbánattal. 
Lelki elmélyülésünket is megalapozza, ha a nagyböjtöt szentgyónással kezdjük! 
Hamvazószerdán szigorú böjtöt tartunk: 18-60 éves korig háromszor szabad 
étkezni és egyszer jóllakni, 14 éves kortól halálunkig a hústól kell tartózkodni. 

Február 11-e, hétfı a betegek világnapja. 
Február 14-e csütörtök Szent Cirill és Metód, Európa társvédıszentjeinek ün-

nepe. Cirill atya névnapja, imádkozzunk érte! Ez a nap Szent Bálint vérta-
nú ünnepe is, aki többek között az ifjú házasok, a jegyesek és a szerelme-
sek védıszentje. Az esti ½8-as szentmisét a szerelmesekért ajánljuk fel, a 
jelenlévı párok ünnepi áldásban részesülnek. Erre az alkalomra szeretettel 
várunk minden együtt járó, jegyes és házaspárt, akik szeretnék szerelmüket 
komolyan venni, és azt megújítani, kérve Szent Bálint vértanú közbenjárá-
sát életükre. 

Február 15-én, pénteken ismét egésznapos Szentségimádást tartunk a reggeli 8-as 
mise végétıl az esti keresztút kezdetéig (kb. ¼6-ig). Kérjük a híveket, iratkozza-
nak fel a Szentség ırzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található 
papíron! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

 

 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik 
hétköznapi életükben valamirıl lemondást vállalnak, melynek értékét a plébánia által 
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két hétben a perselyben 
összesen 33.425,- Forint győlt össze, melyet szegény családok megsegítésére 
fordítottunk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását! 
 

 

Plébániánkon ismét elkezdıdik a házasság szentségére való felkészítés a jegyesek 
számára. A ferences atyák, Gorove László diakónus és felesége több házaspárral 
együtt tartják a jegyesoktatást február 13-tól kezdıdıen. Errıl a hirdetıtáblán 
részletes tájékoztató olvasható. Kérjük a testvéreket, ha vannak rokonaik vagy 
ismerıseik, akik 2008-ban templomunkban szeretnének házasságot kötni, azokat 
értesítsék, hogy február 8-áig jelentkezhetnek az irodában. 
 

 

• Ha hirdetést, vagy cikket szeretne ebben az újságban megjelentetni, akkor 
kérjük, erre az email-címre írjon: hirharang@freemail.hu 

Az Országúti Ferences Plébánia Szent István vértanú templomának lapja. 
Megjelenik kéthetente 1200 példányban. Felelıs kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános. 

Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja: 315-0944. 
E-mail: orszagut@ofm.hu   WEB: www.orszagutiferencesek.hu 


