
Nemeshegyi Péter

A SZE NTí RAS NYELVE ÉS A MAI EMBER

Csak it t Japánban döbbentem rá igazán, mekkora kincs a Szent
írás. Éven te három-négy m ílli ö példányt vásárolnak a japánok, bár a
keresztény egyházak tagjainak a száma nem haladja meg a kilencszáz
ezret. A vevők túlnyomó többsége tehát pogány. És mégis húzza, vonz
za őket a Szentírás titka. Húzza, vonzza őket Jézus. Tavaly ősszel je
lent meg az országos hírü katolikus regényíró, Endó Súszaku (a japá
nok, magyar módra, a vezetéknevültet írják előre) két igen eredeti
könyve .I ézus r öl: az egyik regény, a másik pedig Jézus-életrajz. Endó
hé t éven keresztül dolgozott ezen a két könyvön : számtalanszor elol
vasta és a laposan áttanulmányozta a Szentírást, hétszer is beutazta a
Szentföldet. Nos, ez a ké t könyv, főképp a második, már hetek óta első

helyen áll a japán bestsellerek listáján. Milliószámra fog elkelni. Encl ó
Jé zusa "a mi örök útitársunk". És valóban, kétezer év távlatából is
oly közvetlenül, oly elevenen beszél hozzánk Jézus a Szentírás szavai
val, mint se nki más. Jól mondta már Szent Agoston : "Az evangélium
ban veled van az Úr!" És ez az Úr ma is egy szavával képes átalakí
tani az ember életét: kétségbeesésből hálás örömbe, ténfergésből fu
tásra, önző magányból önteled ő szeretetre, sötétségből fényességre,
halálból élet re .

De Jé zus csak akkor tud a Szentíráson á t a mai emberhez sz ölní,
ha valaki lefo rdít ja a szent szöveget a mai ember nyelvére. Nincs olyan
könyv a világon. amelyet annyi nyelvre és annyiszor fordítottak volna
le, mint a Szentírást. (A Bibliatársaság legujabb adatai szerínt a teljes
bibll át 225, az Újszövetséget 346, egyes részleteket pedig 899 nyelvre
fordí to ttak le eddig.) És ennek a fordítási munkának soha sincsen
vége . Évről évre jelennek meg a világ minden nyelvén új fordítások .
Jelenleg tö bb mint száz nyelven készü l a ka tolíkus és protestáns szerit
írás tudósok k özös munkájával ún . "ökumenikus fordítás" . Japánban
is több m ínt húsz fiatal ka tolikus és protes táns szentírástudós dolgo
zik mos t egy új fordításon, amely 4-5 év múlva fog megjelenni. Az
ilyen új fordítások nem egyszer hatalmas meglepe tést hoznak. A "Good
News fo r Mode rn Man" címen, az amerikai protes táns szentír ás-társu 
lat megbízásából megjelent új új szövetségi Szentí rás nagyon egyszerű

és érthető nyelven készült , azzal a céllal, hogy olyan emberek használ
ják, akiknek ne m az angol az anya nyelvük. De m íhelyt a könyv meg
je len t, az amerikaiak és angolok kap kodták el leginkább: néhány év
alatt 30 milli ö példány kelt el belőle . Ezen a sikeren felbuzdulva az
ut óbbi években német , spanyol, francia és egyéb nyelveken jelentek
meg egésze n mai nyelven ír t szent ír ástordí tá sok, és mindenütt nagy
sikert érnek el. Sok ember számára az ilyen új fordí tás olvasása [elen-
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ti a Szentirás kincsének fölfedezésé t . Az Is ten szava úgy vág szivükbe,
mint a két élű kard.

Ennek a nagy sikernek egyik főoka kétségkivül a szentírástudo
mány, az általános nyelvtudomány és az általános értelmezéstan (her
meneutika) mai rohamos fejlődése. Hogy a szentírástudom ány mennyit
haladt az utóbbi évtizedekben, az általánosan ismert tény. De a mai
nyelvtudomány haladása is legalább ugy anolyan fon tos tényező a sike
res szentírásforditás munkájában. Chomsky nyelvtanelmélete rendkívül
jelentős . E.A.Nida alkalmazta szarnos müvéb en ezt az elméletet a for
dítás, főképpen a szentírásfordítás tudományának kifejlesztésére. Sze
rinte a jó fordító először föl bontja az erede ti szöveget a legegyszerubb
értelmi egységekre; másodszor egyenként leforditja ezeket az egysége
ket; harmadszor pedig teremt belőlük egy új szöveget, amely a saját
nyelvének szerkezetében fejezi ki az eredeti szöveg tartalmát és stíl u
sát. Az ilyen forditás célja az, hogy a mai olv asó ugyanazt az értelmi,
érzelmi és akarati élményt tapasztalja meg, mint amelyet az eredeti
szöveg olvasói éltek á t. Ehhez nem elegendő az eredeti szö veg szavai
nak hűséges leford ít ása. Olyan szöveget ke ll teremteni, amelynek
h a t á s a a lehető legjobban megfelel az eredeti szöveg hatásának.
Teljesen azonos sohasem lesz: minden fordítás eltér valamelyest az
eredetitől. De az eszmény, amint Nida helyesen mondja, a "dynamic
equivalent" (dinamikus megfelelő) megteremtése. Ehhez nem elegen
dő csupán az eredeti szöveg értelmi ta r talmára ügyelni: egy szöveg
hatásának megítélésekor ugyanolyan fontos az általa keltett akarati
és érzelmi benyomás. A szavak buzdítanak, lelkesítenek, ijesztenek,
vigasztalnak, bánatot , örömöt, megindultságot okoznak, megtapasztal
tatják a sz éps éget, stb. Az eredeti szö veg "szolga i fordítása" lehetet
lenné tenné ezt a hatást. Akármilyen pontos is egy vers fordítása,
hűtlen, ha nem költői. Ezért csak a na gy költők jó versford ítök. mínt
ahogy ezt Arany János példája mutatja. A Szentírás fordításánál ez a
szempont különlegesen fonto s . Hiszen a Szentírás nem puszta értel
münkhöz szöl ö tankönyv, hanem Istennek szívünkhöz szölö , megtérésre
hívó szeretetüzenete. Ezért mindennél fontosabb, hogy a jó fordító
megtalálja minden egyes szöveg " dinamikus megfelelőjét " , és az olvasó
így megtapasztalja, hogy Jézus személyesen vonja őt kérdőre. Ennek
eléréséhez a Szentírás esetében - Szent Pál elvéne k alkalmazásaként:
"Mindenkinek mindene lettem" - az is szüks éges , ho gy minden nyel
ven az olvasók egyes rétegei sajátos nyelvhasználatának figyelembevé
telével több fordítás is készüljön. Van választékos irodalmi nyelv,
van az előkelő társalgás nyelve, van a mindennapi köznyelv, van a kö
zönséges emberek beszédmódja, és létezík közöttük szarnos átmeneti
nyelvhasználat. Az utóbbi években készült angol szentírásfordítások
mindegyike tudatosan a fentebb emlitett egyik vagy másik nyelvhasz-
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nálathoz alkal mazkodott, hogy így mindenfajta emberhez egyaránt
eljusson az Isten szava.

A "dinamikai megfelelés" elv éri kivül Nida szerint a jó fordítás
második főelve a " supplyi ng information" (értelempótló betoldás) .
Minden szöveg egy bizonyos hallgatóság ismeretkörét tételezi fel. Va
lamennyi kul túrkömek megvan a maga ismeretköre, amely előfelté

tele a számára írt szöveg megértésének. Természetesen ezek az isme
retkörök a k ülönböz ö kultúrkörök esetében nem azonosak. Gondol
junk pl. Vörösmarty Sz6zatának első soraira. Ha ezeket le akarnánk
fordítani pl. egy oly an nép nyelvére, amely nem ismer "hazát" . mert
nomád pásztoré letet fol ytat, nem ismer "bölcsőt", mert az anyák hatu
kon cip elik újszülötteiket, a legnagyobb nehézségekbe ütköznénk, és
gondosan me gválasztott "értelempótló betoldásokat" kellene alkalmaz
nunk, hogy a Szózat e nép számára is egy "szózat" erejével hasson. A
Szentírás fordításánál ez a szempont különösen fontos. Hogy csak egy
példát említsünk: a zsid6k beszédükben lehetőleg kerülték az "Isten"
szó haszn álatat: gondolatukban mindenütt ott látták tevékenységét,
de ennek kífejezésére körülírásokat , pl. a cselekvő alany nélküli szen
ved ö igealakot választották. Jézus is sokszor alkalmazkodik ehhez a
beszédmódhoz. De a modern olvasó esetében ennek sz6szerinti Ior
ditása vagy félreértéshez vezet, vagy legalábbis csökkenti az eredeti
szöveg erejét. A mai ember ugyanis, ha kifejezetten nem mondják
neki, sajnos nem szokott az Istenre gondolni . Az ilyen és hasonló ese
tekben szüks éges az "értelemp6tl6 betoldás" . Ennek az elvnek alkal
mazása persze kényes . Ha túlzásba visszük, már nem fordítás, hanem
magyarázat születik. Elhanyagolása azonban végzetes hiba lenne. Az
"értelempótló betoldás" nélküli fordítást a mai olvasó vagy csak félig
értené, vagy félreértené .

A fentebbi elvek alapján fordítják ma az egész világon újra és újra
a Szentírást. Ennek a munkának soha sem fog vége szakadni, mert
a szentírástudomány halad, a nyelvek fejlődnek és változnak, az em
berek ízl ése és felfogóképessége sokrétűvé lesz és változik .

Igaz, a sze ntírásfordításhoz tudni kell héberül vagy görögül, és egy
bizonyos fo kig járatosnak kell lenni a m odern szentírástudományban.
De a nemzetközi szentirástársulatok jóvo lt ábó l <amelyekben az utóbbi
években ka to likus tagok is közreműködnek) annyi kiváló forditási
se gédeszköz jelen t meg, ho gy olyan ok is , akik maguk nem végeztek
hosszú tanulmányokat, képes ek lennéne k jó fordítási munka végzésére.
Például az újszövetség új görög kr it ika i sz övegkíadása, Kurt Aland,
Matthew Black, Carlo M. Martini (a pápai Szentírásintézet rektora) ,
Bruce M. Metzger és Allen Wikgren szerkesztésében, kitűnő alapot
nyújt a fordítóknak, és amellett olcsó is . Léteznek azonkívül sz6tárak,
filológiai ele mz ések és egyéb segédkönyvek, főleg angol és német nyel-
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ven , amelyek nagyon megkönnyítik a munkát. Igen hasznos öszt ön
zéseket ad néhány modern fordí tás is, pl. az új amerikai katolikus
biblia , az új francia ökum enikus újszövetség, a fentebb említett ..Good
News for Modern Mari" , a ..Revised English Bible" , a Jeruzsálemi
Biblia (franciául, angolul és németül), stb.

E gyszer meglátogattam egy a hegyilakóknál működö francia h ít
hirdetöt. Apró viskój ában, néhány bennszülött munkatárssal körűl

véve, éj t nappá téve fordítot ta a Szentírást a hegyilakók nyelvére.
Asztalán ott feküdt a Biblia eredeti szövege, né hány kiváló modern
fordí tás, sz ótárak, és egy csomó irka az újra meg ú jra át javított for
dításokkal. Csodálatba ejtett ez a buzgóság. És magyar honfitá r sai m ra
gondolt am. Persze az emlí te t t hegyilakók nyelvén m ég nincs Szent
írás, magyarul pedig az utóbbi években ké tségtelenül néhány kiváló
szen tí rásfordít ás készült. De tévedés volna azt hi n ni, hogya munka
ezzel végetért. És ha nem is jelenik meg nyomtat ásban az ilyen munka
eredménye, annak, aki ebbe fekteti idejét és en ergiáját , akkor is nagy
hasznára lesz.

Hogy e cíkk fejtegetései ne maradjanak elvontak , egy példán sze
retném bemutatni, míképpen képzelném én el a Szentírás ..rnagyarítá 
sát" . Persze jól tudom, hogy én erre hivatott nem vagyok, hiszen már
24 éve élek külföldön, és így magyar nyelvérzékem alaposan elkopott.
De már 15 éve fogl alkozom teológiai könyvek japán fordításának [aví
tá sá va l. és így némiképpen járatos vagyok a fordít ásí munka zegzugos
berkeiben.

Példaképpen Lu kács evangéliumának 6. fej ezetéböl választo t tam n é
hány verset. E sz öveg Károli Gáspár zamatos m agyarításában, amelyet
protestáns atyánkfíai némi simít ással a mai napig használnak (az el őt

tünk fekvö kiadás 1957-böl val öl ), így hangzik:

l De nék tek m ondom, kik engem ha llgattok. Szeressétek ellensé
geit eket, jót tegyete k azokkal, akík titeket gyűlö lnek , " Áld já tok azo
ka t , akík titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért , akík títeket há
borgatnak. ,. Aki egyik arcoda t megüti. fordítsd néki a m ásikat is ; és
att ól, aki fe lsö ruhádat elv eszi, ne vond meg al só ruhádat se . ., Min
de nnek pedig, aki töled kér, adj ; és attól, aki elveszi a tiédet, ne
kérd vissza . " És amin t akarjátok, hogy az embe rek veletek cseleked
jenek, ti is akkép pe n cselekedjetek az okkal. " Mert ha csa k azokat
sz erétitek . akik ti teket szeretnek, m i j utalmatok van? Hiszen a bűnö

sö k is szeretik azokat, akik öke t szeretik. 33 Es ha csak azokkal tesztek
jót, akík veletek jót tesznek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is
ugyanazt cseleksz ik . '" És ha csak azoknak adtok kö lcs önt, akiktöl re 
m énylitek, hogy visszakapjátok, mi jutalm a tok van? H iszen a bűnösök

is adnak kölcs önt él bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza.
" H anem szaress étek ellenségeiteket, és jót tegyetek , és adjatok k öl
csönt , se m mit érte nem várván; és a ti jutalmatok sok lesz, és ama
magasságos Istennek fiai lesztek: mert ö jóltévö a háládatlanokkal és
gonosz okkal. ,. Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is Irgal-
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mas, " Ne ítéljetek és nem ítéltettek, ne kárhoztassatok és nem kár.
hoztattok ; megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik. 38 Adjatok, nék.
tek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színíg teltet
adnak a ti öle tekbe, Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel
ti mértek.

Ugyanez a szöveg dr. Kosztolányi István kiváló fordításában (Szent
István Társulat kiadása, 1968):

27 Nektek, akik hallgattok. ezt mondom : Szeross étek ellenségeiteket ,
tegyetek jót a gyűl ö lköd ökke l . ,. Azokra, akik á tkoznak benneteket ,
mondja tok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt va
laki, tartsd oda a másik a rc oda t is. ,. Annak, aki elveszi köpenyedet,
add oda az öltönyödet is. JO Minden kinek, aki kér tőled, adj, és aki el
viszi. ami a tiéd, attól ne kérd vissza. " ú gy bánjatok az emberekkel,
ahogy aka rját ok , hogy velet ek is bánjanak. 32 Mert ha csak azokat sze 
retitek, akik benneteket is szeretn ek , milyen hálá t várhattok érte az
Istentől ? Hisz azokat , akik őket szeretík, a bünösök is szeretik. 33 Mer t
ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, milyen hálára
számíthattok? Hisz így a bünösök is tesznek jót. " Ha csak a vissza
fizet és reményében adtok kölcsönt, milyen hálát várhattok érte?
" Szeressétek inkább ellenségeiteket : tegyetek jót, adjatok kö lcsön, és
semm i viszonzást ne várjatok. így nagy jutalomban részesültök, a
Magasságosnak lesztek a fiai, hisz ő ís jó a hálátlanokhoz és a gono
szo khoz. ,. Legyetek hát irgalmasok, mint Atyátok is irgalmas. " Ne
mondjatok ít éle tet senki fölött, s akkor titeket sem ítélnek meg. Ne
ít éljetek el senkit, s akkor benneteket sem ítélnek el. Bocsássatok meg,
és nektek ís megbocsátanak. 38 Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, t ö
mött, me grázott és túl csorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mer t
amilyen mé rtékke l ti mértek , olyannal mérnek majd nektek is.

Ez a fordítás, mint ahogy Dr . Schwarz-Eggenhofer apostoli ko r
mányzó előszavában mondja, kétségtelenül "szöveghü , érthető és ma
gyaros" . (Csak a 34. versben maradt ki - valösz ínüleg a nyomdász e1
nézéséből - egy sor, amelyet a fordító, gondolom, így fordított: "Hi
szen a bünösök is kölcsönt adnak a bünösöknek, hogy ugyanannyit
kapjanak vissza.")

Ha azonban a "dinamikus megfelelő" és az "értelempótló betoldás"
elveit következetesen alkalmazzuk, szövegünk fordítása módosul. Elő·

ször is vegyük jól figyelembe Jézus e szavainak dinamikus jellegét.
Jézus prófétai beszédmodorban szöl: szavaí rövíd, megrázó parancs
szavak, amelyeket az Isten abszolút akaratának tudatában vág hoz
zánk, és szántszándékkal provokálja velük evilági, közepes jözansá
gunka t. E szavakon át színte éget bennünket Jézus lángja. ó , csak ő

ismerte az Istent, a szegények Istenét, a megbocsátás Istenét, a nagy,
erős szeretet, a halálnál is erősebb végtelen szeretet Istenét. Ebből az
istenismeretből Jézus könyörtelenül levonja számunkra a következte
tést: ha Isten fiaí akartok lenni, legyen szívetek olyan, mínt az Istené.
Ahogy Isten bánik az emberrel, úgy bánjatok ti is vele. Minden más
hívság, híábavalóság, ostobaság. Jézus felszölítása emberi ésszel mérve
oktalanság; de annak szem ébe n , aki igazán megismerte és befogadta
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az Istent, ez az oktalans ág az egyetlen bölcsesség. Jézus szavainak
hatása felejthetetlen volt. Ezért emlékeztek rájuk a tanítványok 30-40
évvel később is. Az eredeti arámi nyelvben szinte versként csengtek
össze a parancsszavak végződései. Azt, aki csak egyszer is hallotta e
beszédet, Jézus szavai nem hagyják többé békén. Ott égnek e szavak,
mint odahajított üszök, a szívében.

Hogy ezt a "hatást" elérjük a Iordításban, először is meg kell gon
dolnunk, hogy milyen igealakot válasszunk. Az eredeti szöveg hol a
parancsoló mód egyesszám második személyét, hol többesszám máso
dik személyét használja. A két forma értelme között nincs különbség:
az egyesszámban mondott szöveg sem csak egy egyént, hanem mínden
kit illet, épp úgy, ahogy a Tízparancsolat egyesszám második személye
is mindenkihez sz öl ö parancs. Hogy Lukács szövegében hol az egyik,
hol a másik forma fordul elő, az az általa használt forrás sajatossaga
ból ered: Lukács két-három eredetileg önálló jézusi mondáscsoportból
szerkesztett egy egységes beszédet, anélkül, hogy az igealakokat össze
hangolta volta. A "dinamikus megfelelőség" előidézésénél azonban én
úgy érzem, hogy az igealakok váltakozása zavar. Elejétől végig egyön
tetűen kell hogy ránk zúduljanak Jézus szavai. Tehát vagy valamennyit
többesszám második személyben, vagy valamennyit egyesszám második
személyben kell fordítani. A magyar nyelvben - a zsidótól és görögtől

eltérőleg - a többesszám második személy ragjai elnehezítik az ilyen
mondatokat. Hogy megint a Szózat példáját idézzem: a "Hazádnak
rendületlenül légy híve, ó magyar" sort vétek volna "Hazátoknak ren
dületlenül legyetek hívei, ómagyarok"-ra változtatni. így tehát az
alábbi fordításban Jézus valamennyi szavát egyesszám második sze
mélybe tettem. A bevezető szavak: "De nektek, kik rám hallgattok,
ezt mondorn", elég világosan kifejezik, hogy ez az egyesszám mínden
kinek szól. Természetesen a most mondottakkal nem fog mindenki
egyetérteni: lesz olyan ember, akit nem zavar a személyváltozás a szö
vegben, és lesz olyan is, akit jobban fog meg a többesszám, amelyben
a közösség élményét érzi meg. Ezért, mint már említettem, az új
szentírásfordítások sohasem lépnek fel a kizárólagosság igényével :
sokféleképpen kell elkészíteni az isteni sz ö táplálékát, hogy minden
ember jóllakhassék vele.

Az alábbi fordításban tehát az egész sz öveg során egyesszám má 
sodik személyt használok, minden parancsnál új bekezdést kezdek, és
lehetőleg megtartom a szövegek versszerű paralelizmusát. A 28-30. vers
fordításában használt "azokra, akik", "annak, aki", .míndenkínek, aki"
szavak nehézkesek, és eltompítják a szavak ütőerejét. ezért elhagytam
őket. A 29. versben szereplő "köpeny" és "öltöny" az akkori Palesztírtá
ban az éjszaka takaróként is szolgáló köpenyfélét és a hosszú tunika
forma inget jelentette: a "dinamikus megfelelő" tehát a mai magyar
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ember számára ..kabát" és "ing" . A 32·34. versben előforduló ..bűnösök"

szö értelme a magyar nyelvben szűkebb, mint a Jézus korabeli zs ídök
nál. Ezért az ere de ti értelemnek jobban megfelelő ..rossz ember" szö t
használom. Az ugyanitt előforduló kérdések értelme erőteljes tagadás.
Ezt magyarul nem kérdő, hanem tagadó mondatok fejezik ki velősen .

A 35. versben sze repl ö ..Magasságos" szö az Isten nevét elkerülő körül
irás; az, ho gy az Isten "magasságos", nem játszik k ül önös szerepet a
szövegben (kitűnik ez abból is , hogy Máté e szó helyet t az ..Atyátok"
szót használja>, ezért a fo rdításban az ..Isten" szó t választottam .
Ugyanebben a versben a ..lesztek fiai" kifejezés magyarázatra szorul.
Ugyanis e kifejezés hátterében is az Isten tevékenysége rejlik. Nem
mi tesszük magunkat Isten fiaivá, hanem az Isten isme r el minket
méltó fiai nak, ha úgy viselkedünk az embe rek iránt, ahogyan ő visel
kedik irántuk. A szöveget tehát eszerint ..póto ltam ki". A 36. versben
szereplő ..irgalmas" sz ö forditása nehéz. A mai magyar nyelvben.
ugyanis e szó értelme nagyon leszűkült : ..Légy irgalmas!" csak az t
je lenti: ..Ne büntess meg, bár megér demel tem!" Az eredeti szö értelme
so kkal átfogóbb : jónak lenni a bajban levő emberekhez , részvéttel
lenni irántuk, megbocsátani, segíteni . Nem sikerült olyan magyar szót
találnom. amely ezt a tartalmat ponto san ki fejezné. Mint hozzá leg
közelebb álló kifejezést, a ..j ószívű" szót választottam . A 37-38. versben
a szenvedő igealakok cselekvő alanya az Isten. Ezt a szót tehát a for
ditásban pótolni kell, különben te lj esen félreérti az olvasó aszöveget .
Ugyanis nem arról van szö, hogy ha mi jók vagyunk másokhoz, ők is
jók lesznek hozzánk - ez ellentmondana a 27-35. vers tanításának:
.semmí viszonzást ne várjatok!" -, hanem arról, ho gy az Isten lesz jó
hozzánk ( ..nagy jutalomban részesül tök" 35.v.>. A 38. vers fordítása
elég nehéz: egy hasonlatról van sz ö, amit a paleszti nai parasztok jól
megértettek: egy vevő gabonát vásárol. az á rus a mérővékát szín íg
tölti, még jól meg is rázza, és annyi ra megtetézi. hogy amikor a vásár
ló gazdasszony kötén yébe öntik a vékát, tö bbet kap , mint amennyi
abba belefér . Ennek a hasonl atnak a di namizmusát próbáltam átirni.

De legyen ennyi elég a magyarázatból, lássuk a fordítást . Kérném
az olvasot, hogy fennhangon olvassa magának . mintha a saját hangján
át Jézus szólna hozzá:

De nekt ek , kik rám hallgattok, ezt mondom:
Szere sd ellenségedet!
Tégy jót azzal, aki gyűlöl!

Aldd meg az t , aki átkoz!
Imádkozz azért, aki bánt!
Ha arcul ütnek , ta r tsd oda másik arcodat!
Ha elveszik kabátodat, add oda ingedet !
Ha kérnek tőled, add meg!
Ha elves zik a tiéd et, ne kérd vissza !
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u gy bánj mással, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak!
Ha csak azt szereted, aki téged szere t , ne várj áldást az Istentő l.

Hiszen a rossz ember is szereti az olyat, aki őt szeret i.
Ha csak ahhoz vagy jó, aki jó hozzád, ne várj áldást az Istentől.

Hiszen a rossz ember is megtesz ennyit.
Ha csak akkor adsz kölcsönt, ha kil átás van rá , ho gy vis szakapjad.

ne várj áldást az Istentől.

Hiszen a ro ssz emberek is adnak kölcsönt egymásna k, ha tudj ák,
ho gy visszakapj ák .

De te szeresd ellenségedet,
tégy jót,
ad j kölcsön
és ne várj se m mi viszonzást !

Nagy lesz akkor jutalmad, és az Is ten elismer m élt ö fiának.
Mert hiszen az Isten is jó a hálátlanokhoz és gonoszokhoz.
Légy hát [ öszívű , mint ahogy Atyád is jósz ivü !
Ne ít élj meg senkit , és az Isten sem fog megitéini.
Ne itélj el senkit, és az Isten sem fog elitélni.
Bocsáss meg másoknak, és az Isten meg fog bo csátani neked.
Ajándékozz meg másokat, és az Isten meg fog ajándé kozn i téged.

Mintha egy gabonával jól megt öm ött. megrázott, megtetézett
mérövékát üritenének öledbe.

Mert amilyen mértékkel te m érsz, olyan mé r tékke l m ér téged az
Isten.

Hogy ez a forditás sikerült-e vagy sem, nem tudom . Talán még jobb
is, ha nem sikerűlt, és igy felbuzdulnak keresztény hivő magyar test
véreim, hogy egy jobbat készitsenek, amelyen keresztül még élőbben

szól hozzánk Jézus. Jézus szava élet, Jézus szava erő. Ha el is múlik
ég és föld és minden, Jézus szava el nem múlik soha. Mert Jézus sza
va az örök élet igéje. Töltsék el ezek az igék édes magyar nyelven a
magyar ember szív ét, lelkét, értelmét, akaratát; visszhangozzanak
benne mindenkor, örömében és bánatában, életében és halála óráján.
Mert igy kivánta Jézus, "ez igézetes gyermek", ki maga volt "a Jóság
s a nagy szent türelem." "Csengessünk csengőkkel, szeressünk szer étet
tel, örüljünk, ha sirunk, ha ránk tör minden ember, s ha álul bánta
tunk. A született Jézus született igy, s kivánta, hogy ez legyen az üdv"
(Ady ). Ez magyar beszéd, és egyben Jézus beszéde. Adná az Isten,
hogy az egész Szentiráson át ilyen magyarul sz éljon az Úr magyar
fiaihoz . Mert szükségük van rá, nagyon, nagyon.

+
A Szentírást soha nem becsülhetitek eléggé nagyra. Pedíg az még min
dig nem maga a valóság, csak a róla szóló híradás. (Matthias Claudius
költő)

Minden egyes ember történetének bibliának kell lenn ie. (Fried rich
Novalis)
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