A Bibliai Alapozó (Újszövetség) tervezete – Kájoni János Ferences Ház (héfő, 19. óra)
Időpont
szeptember 10.

Előadó
Xavér

Téma
Egy új közösség vallási alapelbeszélése – Márk evangéliuma

október 8.

Xavér

Aki kincseiből előhoz újat és régit egyaránt – Máté evangéliuma

november 12.

Xavér

Az üdvösség két időszakasza: Izraelé és a Messiásé, valamint az Egyházé – Lukács evangéliuma és az Apostolok Cselekedetei

december 10.

Xavér

A sas a napba néz anélkül, hogy megvakulna – János evangéliuma

január 14.

Györgyi

Egy kozmopolita utazásai – Pál a „nemzetek apostola”

Idézet
„Márk Evangéliumát egyhuzamban
késő szeptember délután olvastam el,
amikor a paradicsom a tornác párkányán áll szép sorban, hogy hamarabb
megérjen.” (HAMVAS BÉLA)
„Máté evangélista úgy beszéli el Jézus
történetét, mint ’Isten velünk’ való története (Mt 1,23).” (ULRICH LUZ)
„Hitünk megértésének a szempontjából
Lukács evangéliumának az érdemei
közül azt a sodró lendületű, történeti
ábrázolásmódot illeti meg az előkelő
első helye, mellyel a szerző Krisztus
életét elénk tárja.” (DONALD A.
CARSON)
„János közvetlenül a lényegre tapint.
Evangéliumát olvasva úgy érezzük,
sasszemével mindent azonnal észrevesz.
Semmi közvetítés, csakis közvetlenség –
rögtön megragadja és megérti.”
(BENOÎT STANDAERT)
„Személyében és művében három világ
és három kultúra találkozik: származását és vallását tekintve zsidó, aki a hellenizmus nyelvén és formáiban fejezi ki
magát, és aki római polgár.” (PIETRO
ROSSANO)

február 11.

Györgyi

Isten evangéliumának szent szolgálata – Proto-páli levelek

március 11.

Györgyi

Az igazság koszorújára várva – Deutero-páli levelek

április 8.

Xavér

Bizonyságtételek kórusa – Zsidókhoz írt levél és a katolikus levelek

május 13.

Györgyi

Boldog, aki olvassa – Jelenések könyve

„Pál leveleiben Isten Jézus Krisztusra
vonatkozó evangéliuma, a hit … és az
üdvösség nem narratíva, hanem Jézus
emlékezetének ünneplése.” (GIUSEPPE
SEGALLA)
„Bennük Pál alakja erősen idealizált:
neki tulajdonítják a »misztérium« feltárását, melynek erejében zsidók és keresztények Krisztus egyetlen egyházába
kapnak meghívást.” (ALESSANDRO
SACCHI)
„ Zsidókhoz írt levél ugyanazon a nyomon halad, amelyet az Újszövetség
korábbi részeiben már fölfedezhettünk:
Isten útja Krisztusban és Krisztus által
válik járhatóvá az emberiség számára.” (JOHN testvér, Taizé)
„A keresztény közösség emlékezik a
krisztusi eseményekre és olvassa az
Írást: így törekszik jelen helyzetének
értelmezésére; míg »aki olvassa és aki
hallja« (Jel 1,3) egyfajta lectio divinát
végez, hogy az üdvösség megvalósulására reflektáljon.” (CLAUDIO DOGLIO)

