
A bölcsességi
bibliaolvasás
evangélikus hagyománya és az új törekvések

„A keresztény ember életében a bibliaolvasás lelkigyakorlat:
hasonló az összes többi lelkigyakorlathoz, mégis eltér az ösz-
szestől. Mint minden lelkigyakorlat, érettséget és bölcsessé-
get követel, valamint megfelelő környezetet: más kereszté-
nyeket, akik egyszerre támogatnak, és kihívást jelentenek.”

(Richard S. Briggs: Bölcs bibliaolvasás, 2015, 18.)

1. Empirikus bevezetés

2013. április 3–5. között a Károli Gáspár Református Egyetem Hit-
tudományi Kara, a Bölcsészettudományi Kar Hermeneutika Kuta-
tóközpontja és a Magyar Bibliatársulat „Bibliaolvasás és bibliafor-
dítások a mai Magyarországon” címen konferenciát szervezett. Ám
hamar kiderült, hogy a meghívott előadóinkat csak arra tudjuk kér-
ni, hogy az egyházaik, közösségük által napjainkban használt bib-
liafordítást mutassák be, szóljanak azok fordítási elveiről és a gya-
korlati hasznukról. Szó volt a zsidóság, a katolikus egyház és a
protestáns egyházakban elterjedt bibliafordításokról. Mindegyik fe-
lekezet, közösség (a Jehova tanúi kivételével) önmaga mutathatta be
az általa használt bibliafordítást. A konferencia anyaga meg is jelent
a Felebarát vagy embertárs című kötetben.1

Bármennyire is egyedülálló esemény volt neves katolikus és pro-
testáns tudósokat vagy éppen kisegyházi közösségekhez tartozó for-
dítások képviselőit egymás mellé ültetni, a 2013-as konferencia va-
lóban csak a ma elterjedt különféle bibliafordítások bemutatására és
a kölcsönös eszmecserére adott lehetőséget, s erről tanúskodik a jó
visszhangot kapott kötet is. A témafelvetést az a mélyről fakadó igény
motiválta, hogy kis nemzet vagyunk, ám egy az Istenünk, a zsidó-
sággal közös a Tanach (amit mi Ószövetségnek nevezünk), a ke-
resztényeknek egy a hite, egy a Megváltója, s (leszámítva az ószö-
vetségi deuterokanonikus iratokat) egy a Bibliájuk, mégis, ez az egy
Szentírás a kis magyar nép különböző közösségeiben „sokmagyarul”
szól, s legalább ez a konferencia teremtsen hidat a különféle szöve-
gek találkozásának.

Tehát a „bibliaolvasás” különféle mai magyarországi hagyományai -
nak bemutatására egy újabb konferenciára volt szükség. Ezért a három
intézmény 2015. október 22-én és 23-án, ezúttal „A bibliaolvasás gya-
korlata ma” címen újabb fórumot szervezett.2 Az első, „Liturgikus ol-
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vasatok” című szekció keretében előadások hangzottak el a zsidó gya-
korlatról, az ortodox és a római katolikus lekcionáriumokról. A máso-
dik szekcióban a konferencia díszvendége, az anglikán Richard S. Briggs
„Bölcs bibliaolvasás a teológiai hermeneutika kontextusában” címen tar-
tott előadást,3 s egyúttal ekkor történt meg a szerzőnek a Bölcs bibliaol-
vasás című, ekkor megjelent könyvének4 a bemutatója is. A harmadik,
immár délutáni szekció először a hazai történelmi egyházaknak a mai
olvasói gyakorlatát kívánta feltárni. Terveink között szerepelt először
a katolikus lectio divina bemutatása (ez külső akadályok miatt elmaradt);
hallhattunk előadást az evangélikus Losung (Útmutató), illetve a refor-
mátus Bibliaolvasó kalauz eredetéről és mai használatáról, valamint a
református Karácsony Sándor és a csökmei kör olvasói közösségéről.
A negyedik (egyben utolsó) szekció a magyarországi kisegyházak (me-
todista, baptista, adventista) és olvasói közösségek bibliaolvasói mód-
szerét, illetve a főleg neoprotestáns felekezetek közötti Mai Ige5 vagy
Szentírás Szövetség Útjelző6 kiadványának elterjedését szemléltette.

Ennek a konferenciának is jó visszhangja volt mind a református,7

mind az evangélikus8 elektronikus sajtóban. A szervezők csak a kö -
zelmúltban kezdték el e konferencia anyagát az előzőéhez hasonló-
an sajtó alá rendezni; ám ezúttal is szeretnék minél tágabbra nyitni a
tervezett kötet látókörét, így a Vigilia jelen számának olvasói segítségét
is kérjük további bibliaolvasói közösségek megismeréséhez. Egye-
dülállónak tűnik a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat működése,
például Gyürki Lászlónak a Szentírást két éven át folyamatosan vé-
gigolvas(tat)ó Bibliaolvasó Kalauza,9 amely egy négy félévre összeállí-
tott napi beosztás. Továbbá 1992 óta működik a Társulat „Élő Ige” nevű
programja minden hónap első hétfőjén a hitoktatók és érdeklődők
számára, amelyet Vágvölgyi Éva vezet.10

E tanulmány megírásához két irányban kezdtem kutatni. Az egyik
inkább technikai, a másik pedig a személyes tapasztalatokra vonatkozik.

2. A technika angyala

Korábbi idegenkedésemet legyőzve, a közelmúltban magam is
okostelefon-használó lettem. A számítógép segítségével már régó-
ta hozzáférhetőek a Biblia különféle magyar fordításai is, például a
— katolikus szerkesztésű — szentiras.hu weboldalon, amely négy ka-
tolikus és két protestáns fordítást is kínál párhuzamosan. Ha az Új-
szövetség görög szövegét az ujszov.hu weboldalon olvassuk, akkor
is azonnal rákattinthatunk a szentiras.hu által kínált változatokra. Az
okos telefonokra letölthető BibOlka (bibolka.ro) eredetileg az Erdélyi
Református Egyházkerület által kiadott ingyenes, internetes biblia-
olvasási kalauz programja volt. Az evangélikus Útmutató (Losung)
napi igéi és olvasmányai is régóta hozzáférhetők az evangelikus.hu
weboldalán,11 ugyanakkor 2018. január elejétől immár nemcsak az
igéket és azok locusait olvashatjuk,12 hanem — a BibOlka-hoz ha-
sonlóan — az igeszakasz locusára kattintva a szentiras.hu alkalma-
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záson is megjelenik az ige; s így azonnal a hat különféle fordítást is
egybevetheti a Szentírás napi igéjén töprengő olvasó.

Miután egy kisebbségi evangélikus egyház tagjaként naponta az Út-
mutató igéjét tanulmányozom, ám munkahelyemen, a Károli Református
Egyetemen hittestvéreim a Bibliát a Bibliaolvasó Kalauz alapján olvas-
sák, régóta él bennem az a kívánság, hogy az evangélikusok és a re-
formátusok szinkronban (egy ritmusban) is olvashatnák a Szentírást.
Igen hasznosnak tartanám, ha első lépésben legalább egy közös Útmutató
(Losung) / Bibliaolvasó Kalauz készülne lehetőleg mind nyom tatott, mind
elektronikus formában. Legalább a Magyarországon kisebbségben élő
protestánsok két „nagy” egyházának lehetne ilyen lelki-olvasó közös -
séget, hitem szerint gyülekezetet és egyházat is építő lehetőséget te-
remteni. Második lépésben a nagyszámú katolikus közösség felé is le-
hetne nyitni; a számítógépes programok13 ismét segítséget teremtenek
egy virtuális keresztény közösség kialakulására. A „hitben idősebb”
zsidó testvéreink szintén évenként és szintén szakaszokra bontva vé-
gigolvassák a Tanachot, azon belül is a Tórát. A messiási zsidóság ol-
vasási módszerét is követhetjük interneten.14 Természetesen illúzió olyan
álmokat szőni, hogy a Szentírást minden hívő közösség egy ritmus-
ban is olvassa; ám az talán mégsem irreális elképzelés, hogy egyszer
egy internetes portál segítségével hittestvéreink szentírásolvasói gya-
korlatát összhangba is lehetne hozni.

Úgy vélem, mind az egyéni, mind a közösségi bibliaolvasás nem
egyszerűen egy módszer „megtanulása”, vagy éppen egy vezérfonal
(Útmutató, Kalauz) mechanikus követése, hanem egy olyan művészet,
amelyet leginkább mások személyes tapasztalatának megismerése kap-
csán lehet elsajátítani. Ilyen személyes tapasztalatról számol be pél-
dául a már említett Vágvölgyi Éva, a Szent Jeromos Katolikus Bib-
liatársulat munkatársa. A szerző először a fiatalkori bibliaolvasási
nehézségeit említi meg, majd a bibliaolvasás örömének elsajátításá-
ról szól: „Ha az ember sokat olvassa a Szentírást, (…) megragad ben-
ne, mint a bogáncs, és ha kell, ha nem kell, előjön, megszólal bennünk.”15

Kutatásom másik iránya éppen ilyen jellegű személyes tapasz-
talatokra irányult. Mivel a mai bibliaolvasás evangélikus gyakorla-
ta a pietizmusra nyúlik vissza, először szólok a 18. századról, s majd
csak ezek után térek rá a reformátori lutheri olvasásteológia vagy ol-
vasásművészet kérdéseire.

3. A Losung eredete16

A Habsburg Birodalomból menekülő cseh testvérek a 18. század ele-
jén telepedtek le Szászországban a Zinzendorf család birtokán, és ala-
pították meg Herrnhut települést. A helyiekkel és a hatóságokkal foly-
tatott viták indították arra Nikolaus Ludwig von Zinzendorf grófot
(1700–1760), hogy feladja udvari állását, és a közösség szervezésé-
vel foglalkozzék. A herrnhutiak teológiája ötvözete volt a cseh-mor-
va testvérek hagyományainak, a szászországi pietizmus hatásainak
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és Zinzendorf saját elgondolásainak. A napi igét (bizonyára imád-
kozással kísért) „sorshúzással” választották. Az első sorshúzásra 1728-
ban került sor, ettől kezdve rendszeresen sorsolták a napi igéket, ezt
kihirdették (plakáton, cédulákon) az egész településen. A Losungok
rendszere gyorsan kialakult: reggeli ige, esti olvasmány. A sorsolható
igék 300 év alatt ugyan cserélődtek, de a módszer viszonylag állandó
maradt. 1731-ben jelentek meg először nyomtatásban az egész
évre kihúzott „lózungok”. Ennek az volt a magyarázata, hogy a kö-
zösség ekkorra világegyházzá lett. A Losungnak idén így már a 288.
(a 2018. évi) kiadása jelenhetett meg, Németországban manapság kö-
zel 2 millió példányban. Más nyelvterületeken is használatos,
összesen 58 nyelven jelenik meg. Magyarországon 1950-től kerül ki-
adásra, 1950-től a Fébé Evangélikus Diakonissza Intézet, majd az egy-
házi egyesületek feloszlatása után az Evangélikus Egyetemes Saj-
tóosztály kiadásában. A kezdeti pár ezer példányos megjelenés után
a kiadott példányszám folyamatosan nőtt. A 2010-es évekre érte el
eddig „csúcspontját”, a 32 000 példányt.

4. A lutheri olvasásteológia elmélete és ismérvei

Bár Luther számára egyedül a Szentírás (sola scriptura), és nem az egy-
ház volt a végső tekintély, fontos, hogy a lássuk: óriási különbség van
a modern protestáns (főleg amerikai) fundamentalizmus és a lutheri
Írás-felfogás között.17 A neves amerikai Luther-kutató Timothy J. Wengert
a közelmúltban mutatta ki sokunk nagy meglepetésére, hogy az im-
már elektronikusan is hozzáférhető teljes Luther-corpusban amíg a sola
gratia kétszáz alkalommal, a sola fide pedig ezerkétszáz alkalommal, ad-
dig a sola scriptura mindössze húsz (!) alkalommal fordul elő, s e húsz
példából is két alkalommal Luther az ellenfeleire használja a kifejezést.18

Luther számára a Biblia olvasása nemcsak teológiai aktus, a for-
dítása pedig nemcsak lelkipásztori cselekedet, hanem művészet is volt.
Mai szerzők is hangsúlyozzák, hogy a Biblia olvasása végeredményben
művészet.19 Mint minden művészet, a Szentírás olvasása és értelmezése
is egyszerre technika és egyszerre felülről kapott adomány, a Lélek
ajándéka.

Az „önmagát magyarázó Szentírás” — „Sacra scriptura sui ipsius
interpres” — reformátori gondolatát egy fontos tanulmányában Ittzés
Gábor Walter Mostert tanulmánya20 alapján mutatja be: eszerint Lu ther
írásmagyarázata négy téves irányzattal küzdött, amelyeket — le-
egyszerűsítve — így summázhatunk: Róma (allegorizálás), zsidóság
(literalizmus), rajongók (szubjektivizmus), humanisták (filologizmus).
Luther szerint mind a négy téves értelmezés egy tőről fakad, ugyan -
is mindegyik a „saját lelkét” (sensus proprius) akarja ráerőltetni a szö-
vegre, az önmagát értelmező Szentírás viszont lerombol minden ilyen
külső tekintélyt, s azok helyett élő viszonyt hoz létre az ember és Is-
ten között. A teológia, s azon belül az írásmagyarázat feladata, hogy
„szavába vágjon az igazság szavába vágóknak” (Róma, zsidóság, ra-
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jongók, humanisták), s ahhoz, hogy megszólaljon az Evangélium, el
kell hallgatnia minden külsődleges törvénynek.21

Ami Luther számára elengedhetetlen a Biblia olvasásához22

Oratio (imádság). Luther szerint a Szentírás olyan könyv, amely min-
den más könyv bölcsességét bolondsággá teszi, mivel a Biblián kí-
vül nincs olyan könyv, amely az örök életről tanítana (LW23 34, 285).
Térdelj ezért le a benső szobádban, igazi alázattal és komolysággal,
hogy Atyád az ő Fián keresztül adja néked az ő Szentlelkét, aki meg-
világosít, vezet, és megérteti veled az ő igazságát (LW 34, 285–6).

Meditatio (elmélkedés). Luther szerint nemcsak az ember szívé-
ben kell forgatnia az olvasottakat, hanem „külsőleg” is ismételget-
ni kell a szavakat, a szöveget újra elolvasni, a kimondott és a leírt
szavakat össze kell hasonlítani, s szorgalmas figyelemmel kell ku-
tatni, hogy a Szentlélek mit akar azok által mondani: „…igen szere-
tem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom” (Zsolt 119.97).

Tentatio (kísértések). Miért van szükség erre a harmadik szem-
pontra? Azért, írja Luther, mert ez tanít meg bennünket, hogy ne csak
értelmünkkel, hanem saját tapasztalatunkkal is érzékeljük, hogy
mennyire igaz, drága, gyönyörűséges, s minden emberi bölcsessé-
gen túlmutató bölcsesség Isten vigasztaló igéje. Figyeljük csak meg
a 119. zsoltárban, hogy Dávid milyen gyakran beszél ellenségeiről:
„Még ha a fejedelmek összeülnek, ellenem beszélnek is; a te szolgád a ren-
deléseidről gondolkozik” (23. vers); „A kevélyek szerfelett gúnyolnak en-
gem; nem hajlottam el a törvényedtől” (51. vers).

„Hét szabály” a lutheri zsoltárolvasás művészetében
Egy neves amerikai Luther-kutató, Scott H. Hendrix ír arról, miként
mutatkozik meg Luthernek a Szentírás tekintélyéről vallott felfogása
zsoltármagyarázatának gyakorlatában.24 Hendrix szerint Luther a
Szentírásra nem úgy tekintett, mint egy matematikai tételre: „ez meg
van írva, s mivel ez Isten szava, ez igaz”, hanem inkább úgy köze-
lített a Bibliához, mint ahogy mi egy nagy műalkotáshoz. Egy mű-
alkotás tekintéllyel bír, ha az igényt tart az életünkre. Nem formá-
lis tehát a Szentírás tekintélye, hanem ugyanúgy küzdenünk kell
annak szövegével, amint egy nagy műalkotás szövegével is küzdünk,
hogy annak jelentését megértsük. Akkor válik számunkra érvényessé
annak tekintélye, ha — a küzdés eredményeképpen — a szerző ins-
piráltsága bennünk, az olvasóban is folytatódik.

(1)Tanuld meg követni a modellt!
A 119. zsoltár példáiból is láthattuk, hogy a bibliaolvasásban és a bib-
liamagyarázatban a zsoltáros példája volt az etalon. Különösen is so-
kat jelentettek Luthernek a zsoltárok a megpróbáltatások és az üldöz -
tetések idején. 1530-ban írta a 118. zsoltárról: „Noha igen kedves
számomra az egész zsoltároskönyv, akárcsak a teljes Szentírás, hi-
szen ez állandóan vigasztalás a lelkemnek, a 118. zsoltárba teljesen

21Ittzés Gábor: Christum
treyben. Luther bibliaér-

telmezése a Szentírás
könyveihez írt előszói

alapján. Luther Kiadó –
Magyarországi Luther
Szövetség – Nyugati

(Dunántúli) Evangélikus
Egyházkerület,

Budapest – Győr, 2009, 53.
(Magyar Luther Füzetek 10.)

22Az alábbiakban egy
korábbi írásomra támasz-

kodom: Hogyan segít
Luther a Biblia gyakorlati

olvasásában? Keresztyén
Igazság, Új folyam, 85.

szám (2010. tavasz), 5–12;
http://www.ordass.hu/

docs/KI_085_2010tavasz.
pdf (2018.01.28.)

23LW = Luther’s Works.
American Edition, Vol.
1–55. (Szerk. Jaroslav
J. Pelikan – Helmut T.
Lehman.) Concordia –
Fortress, Saint Louis,

1955–1986.
(Az idézeteket saját

fordításomban közlöm.)

24Scott H. Hendrix:
The Authority of Scripture

at Work: Exegesis of
the Psalms. In uő:

Tradition and Authority
in the Reformation.

Aldershot Great Britain,
Variorum, 1996, 144–159.
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beleszerettem. A magaménak tartom, hiszen amikor sem fejedelmek,
sem hatalmasság, sem bölcsek, sem tanultak sem tudtak segíteni ne-
kem, ez a zsoltár hűséges társamnak bizonyult megpróbáltatásaim
idején.”25 Luther számára különösen is kedves volt ez a vers: „Nem
halok meg, hanem élek, s hirdetem az Úr csodálatos dolgait” („Non moriar
sed vivam et narrabo opera domini” 17. vers).

(2) Kutasd szorgalmasan az Írásokat!
Két egymás melletti zsoltár alapján szóltunk eddig Luther bibliaol-
vasásáról. A 119. zsoltár a leghosszabb, hiszen 175 versből áll, a 118. zsol-
tár átlagos hosszúságú, hiszen 29 verset tartalmaz, a legrövidebb azon-
ban a 117. zsoltár, amely mindössze két versnyi: „Dicsérjétek az Urat mind
ti pogányok; magasztaljátok őt mind a népek! Mert nagy az ő kegyelmessége
mi hozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad örökké. Dicsérjétek az Urat.”
Bármennyire is rövid ez a zsoltár, tévednek azok, akik azt hiszik, hogy
ha gyorsan elolvassák, azonnal megérthetik, mondja Luther.

(3) Alkalmazd az értelmezés eszközeit (használd az eredeti nyelveket!)
Egy nagy művésznek is el kell sajátítania technikai ismereteket ahhoz,
hogy formát öltsön a műalkotás, a Biblia magyarázójának is ezért hasz-
nos tanulnia az eredeti nyelveket. Még a reformáció előtt Luther két-
szer is magyarázta a zsoltárokat a wittenbergi egyetemen. Az első zsol-
tármagyarázat idején még nem használta gyakran az eredeti szöveget,
de később szorgalmasan tanult héberül, s a második előadássoroza-
tában már rendkívül gyakran idézi a héber eredetit. Bár Luther szerint
a Lélek fontosabb, mint a nyelv, mégis mindkettő szükséges az Írás ma-
gyarázatához. Az írásmagyarázó számára nem elég a szent élet vagy
a helyes doktrína, neki a nyelveket is alaposan kell ismernie.

(4) Kapcsold össze a szöveget saját élettapasztalatoddal!
Ezzel az egyik legfontosabb lutheri elvhez érkeztünk el. Bármenyire
is fontos a szöveg nyelvi elemzése (egzegézise), az írásmagyarázat mű-
vészetéhez hozzátartozik saját élettapasztalatunk is. A szöveg, amit tu-
dományosan boncolunk, akkor válik élő szöveggé, Isten élő hangjá-
vá, ha az megszólítja egyéni vagy egyházi életünket. Csak saját lelki
küzdelmeim fényében értem meg a 118. zsoltár 22–23.verseit: „A kő, ame-
lyet az építők megvetettek, szegletkővé lett! Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi
szemeink előtt.” Csak ha magam is a csatatérre lépek, s küzdök az ör-
döggel, a bűnnel, a halállal, értem meg, mit jelent az, hogy „csodála-
tos” az Úr műve. Luther itt a harmadik szabályra, a tentatiora utal, hogy
az ördög támadásai, az állandó kísértések is szükségesek ahhoz,
hogy megértsük az ige nekünk szóló mondanivalóját.

Luther itt egy szellemes szójátékot alkalmaz: a zsoltároskönyv, a
Psal terium valójában palestra, azaz birkózó aréna, ahol a magyarázónak
addig kell küzdeni saját érzelmeivel, amíg azokat összhangba hoz-
za az Írással. Amint egy jó műalkotás után is másképp nézünk ön-
magunkra, a Szentírás is átvilágítja életünket, új megvilágításba he-

25Idézi Scott H. Hendrix:
i.. m. 147–148.
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lyezi élettapasztalatainkat. Mert amit olvasunk, az sokszor első látásra
megbotránkoztat minket. Először hazugságnak tűnik az Isten beszéde,
sőt maga Isten is hazugnak. S mi sem mehetünk a mennybe, mielőtt
ne szállnánk alá a pokolra, mondja a 117. zsoltár magyarázatában a
rejtőz ködő Isten (deus absconditus) titkát és a kereszt teológiáját hir-
dető Luther.26

(5) Imádkozzunk a Lélek inspirációjáért!
A Szentlelket kérni kell, hogy adja nekünk azt a lelkületet, amellyel
a Szentírás üzenetét befogadhatjuk szívünkbe. Kérni, segítségül hív-
ni is meg kell tanulnunk, mondja Luther. „Nehogy az ágyadon he-
verésszél, miközben az írást forgatod, hanem térdre, te lusta disz-
nó, s emeld karjaidat magasba, mondd el a Miatyánkot, hívd Istent
segítségül, s könnyes szemekkel valld meg bajaidat” (LW 14, 60–61).

(6) Keresd a központi üzenetet!
A Mi az evangélium? című írásában mutat rá Luther, hogy „az ‘evan-
gélium’ nem más, mint egy Krisztusról szóló beszéd vagy történet…
nem más ez, mint egy krónika, történet, elbeszélés Krisztusról, hogy
ki ő, mit tett, mit mondott, és mi történt vele… Az evangélium leg-
rövidebb megfogalmazása ugyanis ez: Krisztus Isten fia, értünk em-
ber lett, meghalt és feltámadt, a mindenség ura lett.”27 Luther szerint
az elbeszélést újra és újra el kell nekünk is beszélni. Ezért is inkább
ennarratio, azaz ‘elmondás’ Luther írásmagyarázatának formája, mint-
 sem hagyományos szövegmagyarázat.

Az evangélium magját azonban mindig meg kell találnunk, vagy
akár úgy is fogalmazhatunk: „ki kell találnunk”. Isten igéje ugyanis egy-
szerre törvény és evangélium: az egyik követel, és azt parancsolja, mit
kell tennünk, az evangélium pedig csak felszólít, hogy fogadjuk el azt
az ajándékot, ami Isten Jézus Krisztusban adott nekünk. Luther tud-
ta, hogy a törvényre is szükség van, s hogy éppen a törvény és az evan-
gélium feszültségéből születik meg az evangélium. Nagy kísértés, ha
a kettőt összekeverjük, s ha az evangéliumból törvényt, Krisztusból pe-
dig Mózest csinálunk. Luther szerint a megkülönböztetés képessége
tesz minket teológusokká: ha meg tudjuk különböztetni a törvényt az
evangéliumtól, a betűt a lélektől, a világi birodalmat Isten országától.

A központi magért, Isten igéjéért, az evangéliumért, a megkü-
lönböztetés képességéért való küzdelem is hozzátartozik ahhoz a bir-
kózáshoz, amit a keresztény ember a Szentírás palestrajában folytat.

(7) Ismerd el a Szentírás kimeríthetetlen mélységét!
Bármennyire is megtaláltuk az olvasás művészetével a magot, az evan-
géliumot, sohasem érezhetjük azt, hogy minden lényeges dolgot meg-
ismertünk, hogy kimerítettük az Írás mélységét. A bibliaolvasás mű-
vészetének iskolájában mi mindig tanulók maradunk. Luther nem győzi
eléggé hangsúlyozni, hogy megértésünk csak rész szerinti marad. Lut-
hert idézve Ebeling mutat rá arra, hogy „az értelmezés nem lehet ál-

26LW 14, 31, idézi Scott
H. Hendrix: i. m. 154.

27Luther Márton:
Mi az evangélium?

Keresztények és Mózes.
(Ford. Csepregi Zoltán.)

Magyarországi Luther
Szövetség, Budapest,

1995, 7. (Magyar
Luther Füzetek 5.)
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landó, egyszer és mindenkorra érvényes tény, hanem csakis az ember
fejlődésével folyton lépést tartó, soha be nem végezhető feladat. Ha ugya-
nis valamit egyszer már megértettünk, fennáll a veszélye annak, hogy
a lélekből ismét betű lesz, ha nem értjük meg és nem sajátítjuk el újra.
Az Írás megértésében folyvást előbbre kell haladnunk. Ha a lélek be-
tűvé is lesz, a betűnek újra lélekké kell válnia.”28

Luther írásmagyarázatát azért érdemes tanulmányoznunk, mert
minden egyes vers magyarázatakor, elmondásakor saját hangszerén
adja elő a Szentírás Jézus Krisztusról szóló tanúságtételét. A meg-
értésben természetesen mindig haladhatunk előre, de az ige mély-
ségét sohasem tudjuk felfogni teljesen e földi életben.

Luther jó mesterként tanácsot ad nekünk: „Gyakorolj csak egy zsol-
táron, vagy akár egy zsoltár egyetlenegy versén. Akkor fogsz elő-
rehaladni, ha hagyod, ha egy vers naponként vagy akár csak heten -
ként életre kelljen, hogy aztán a szívedbe szippanthassad azt. Ha ezt
megteszed, utána a megértés és a szeretet gazdag kincsesbányája tá-
rul fel előtted, és minden megy, mint a karikacsapás.”29

5. A lutheránus bibliaolvasás és bibliaértelmezés ma

Az 1947-ben létrehívott Lutheránus Világszövetség az evangélikusok
legnagyobb szervezeti tömörülése: 74 millió tagot, 145 tagegyházat
fog össze 98 országból.30 A Világszövetség teológusai a reformáció 500.
évfordulójára készülve 2011–2016 között négy alkalommal találkoz-
tak, s mindegyik alkalom témája egy-egy bibliai könyv lutheránus ér-
telmezése és kontextuális alkalmazása volt: 2011-ben Nairobiban
János evangéliumát,31 2013-ban Eisenachban a Zsoltárok könyvét,
2014-ben Chicagóban Máté evangéliumát, 2015-ben a dániai Aarhus -
ban Pál leveleit tanulmányozták. 2016-ban a reformáció 500. évfor-
dulójának előestéjén pedig egy harminc oldalas dokumentumot adtak
ki „Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1). A Biblia a lutheránus közösség életében.
Tanulmány a lutheránus hermeneutikáról” címen.32

A szöveggel kapcsolatban első észrevételünk, hogy a munka egy
több éves közös gondolkodás gyümölcse, s ezért természetesen fi-
gyelemre méltó. Ugyanakkor — mint a legtöbb világszervezet által
közzétett dokumentum — nyelvezetében erősen diplomatikus, az
esetleges problémákat csak sejteti, de soha nem élezi ki, hanem min-
dig tudatosan lekerekíti. Megállapíthatjuk, hogy a kontextualitás, a
„tapasztalatok” rendszeres hangsúlyozása inkább a hét évtizede
immár egy világszervezetbe tömörült 21. századi lutheranizmus
identitásáról, mintsem a Bibliáról szól. A Biblia mint isteni beszéd
előtti tisztelet háttérbe szorul, noha az „Isten Igéje” kifejezést több-
ször is használja. Kitapintható célja a lutheránus közösség terének és
nyelvezetének tágítása például a „queer theology”, illetve „dalit theo -
logy” (38) fogalmainak bevezetésével. A Bibliára mint a vallási „ön-
kifejeződés” tapasztalati dokumentumaira tekint. Ezt nevezi kriti-
kusan George Hunsinger „hermeneutikai expresszivizmus nak”.33

28Gerhard Ebeling:
Luther. Bevezetés a refor-

mátor gondolkodásába.
(Ford. Szita Szilvia.)

Magyarországi Luther
Szövetség, Budapest,

1997, 73. (Magyar
Luther Könyvek 6.)

29LW 14, 310, idézi Scott
H. Hendrix: i. m. 158.

30https://www.lutheran
world.org/content/member

-churches (2018.01.26.)

31http://www1.
lutheranworld.org/lwf/
wp-content/uploads/

2011/09/DTS-
Nairobi2011_FinalReport

1.pdf (2018.01.26.)

32https://2017.
lutheranworld.org/sites/de

fault/files/documents/
dtpw-hermeneutics

_statement_en_0.pdf
(2018.01.26.)

33George Hunsinger:
A literalizmuson és az

expresszivizmuson túl:
Karl Barth hermeneutikai

realizmusa. In uő: Új
teremtés hajnala. (Ford.
Tóth Sára.) Hermeneuti-

kai Kutatóközpont, Buda-
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Nem fordul elő a szövegben az, hogy a Biblia egy átfogó narratíva is
egyben, s arról sincs szó, hogy ezek a szövegek (Isten igéje) az olva-
sótól átalakulást, transzformációt igényelnek (a 95 tétel kezdetére van
egy rövid utalás, de nem ebben az összefüggésben). A szövegből tel-
jesen hiányzik az „alázat” („humility”) kifejezés.

Bármennyire is hangsúlyozza a szöveg a dialógus fontosságát és
a nyitottságot, alapvetően mégis konfesszionális hermeneutika
marad, amely itt és most a világ lutheranizmusának szervezeti iden-
titását és kohézióját kívánja végső soron szolgálni. Rövid kutatás
eredményképpen könnyen találhatunk hasonló indíttatású refor-
mátus, metodista vagy baptista, vagy akár szervezeti ökumenikus
irányultságú hermeneutikai nyilatkozatokat. A „felülről motivált”
felekezeti vagy ökumenikus, a bürokratikus vagy diplomáciai nyel-
vet alkalmazó, önmagukat legitimáló nyilatkozatok helyett az „alul-
ról motivált”, s az igazságot kereső, úgynevezett „grass-root moz-
galmak” dokumentumai felé érdemes inkább fordulni; hiszen amint
a kereszténység, úgy a reformáció is kezdetben ilyen „alulról moti-
vált” „grass-root mozgalom” volt. Véleményünk szerint a lutheri
bibliaolvasás és bibliaértelmezés is csak akkor maradhat meg a böl-
csesség talaján, ha nem a saját szólamát akarja egyedül megszólal-
tatni, hanem ha nyitott alázattal belesimul az egyház kétezer éves
tanúságtevőinek kórusába.

6. A lutheri bölcsesség hangja az ökumenikus bibliaolvasásban

A reformáció nem egy eretnekmozgalom volt, hanem az egyetemes
(egy, szent, apostoli, katolikus) egyházon belüli reformmozgalom.
1976-ban Robert W. Jenson rendszeres teológus és Eric W. Gritsch így
fogalmaztak: „Luther ökumenista volt és nem szektáriánus”, s utána
hozzáteszik, hogy a reformáció pedig az egyetemes egyházon belüli
teológiai mozgalomnak indult. A hitvallási iratokat — Jenson és
Gritsch szerint — úgy kell felfogni, hogy azok az egyetemes egyház
irányába tett dogma-javaslatok voltak; ezek közül a legjelentősebb a
hit általi megigazulás tanítása volt.34 Vajta Vilmos, az ökumenikus
beállítottságú lutheránus teológus pedig ezt írta: a lutheri reformációt
nem normatívumként, hanem korrektívumként kell felfogni.35

Ha így van, akkor a lutheri olvasásteológia hangjának bölcses-
ségét meghallhatjuk a napjainkban egyre markánsabban jelentkező,
ökumenikus alapon szerveződő teológiai értelmezések soraiban.
Luther bizonyára egyetértene Ellen F. Davies-szel, aki a hitvalló teo-
 lógiai hermeneutika három jellemző vonásáról szól: 1) a teológiai
érdekkel való olvasás; 2) az olvasás csakis a bűnbánatra, a megté-
résre való nyitottsággal történhet; 3) az Ószövetség olvasása a
Krisztusról szóló tanúságtétel.36

Luther ma elképzelhetően egyetértene azzal az 1998–2002 között
a „Szentírás-projekt” művészetének gyakorlása érdekében rendsze-
resen konzultáló tizenöt, különféle keresztény felekezet teológusai-

pest, 2005, 17–35. (Her-
meneutikai Füzetek 29.)

34Eric W. Gritsch – Robert
W. Jenson: Lutheranism:

The Theological
Movement and Its

Confessional Writings.
Fortress Press,

Philadelphia, 1976, vii.

35Vajta Vilmos: A „lutheri
teológia” – mindig

korrektívum. A reformáció
mint az egyház egysége

melletti hitvallás.
(Ford. Gombocz Eszter.)
Credo, (2) 1996/1. 8–12.

36Ellen F. Davies:
Teaching the Bible

Confessionally in the
Church. In Ellen F. Davies

– Richard B. Hays
(szerk.): i. m. 9–26.
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val, akik közösen „Kilenc tézis”-t fogalmaztak meg Princetonban a
Biblia értelmezéséről. A rendkívül gazdag The Art of Reading Scripture
című kötetük elején megjelenítették a téziseket, amelyeket most csak
éppen jelzünk, a tartalmi kibontásunkra már nincsen lehetőségünk.

Amíg a fent bemutatott 2016-os világszövetségi dokumentum-
ban a jellegzetesen újkori Vergegenwärtigung (a múlt és a jelen kö-
zötti történeti „hídverés”) logikája érvényesül, az alábbi nem hiva-
talos dokumentum úgy teszi jelenvalóvá a Szentírást, hogy azt
„visszafelé” olvassa, s nem egy konfesszionális közösség (a 21. szá-
zad eleji világ-lutheranizmus) „védjegyét” keresi és mutatja fel,
hanem a communio sanctorum, a „szentek közösségének” téren és
időn átívelő „tanúságtevők fellegében” fogalmazza meg a régi üze-
netet új hangszerelésben. Nem fél a „narratíva” kifejezéstől, mint a
hit egykori és mai (sokszor egybehangzó) elbeszélésétől, s a „hit-
hűség” gondolata megőrzi a „szent” előtti alázat lelkületét, s végig
érzékelteti azt a feszültséget, hogy a Szentírás maga is egy drámai
folyamatot jelenít meg, az olvasót pedig a drámában való személyes
részvételre buzdítja.

A részletek ismertetése nélkül következzék tehát a „Kilenc tézis
a Szentírás értelmezéséről”!37

1. A Szentírás Isten világteremtő, ítélő és üdvözítő tetteinek igaz
történetét beszéli el.

2. A Szentírást akkor értelmezzük helyesen, ha azt az egyház hit-
elvei (regula fidei) fényében egy összefüggő drámai narratívának
fogjuk fel.

3. Az Írás hű értelmezése megköveteli, hogy a bibliai narratíva
egészét figyelembe vegyük: az Újszövetséget nem érthetjük meg az
Ószövetség nélkül, amint az Ószövetséget sem érthetjük meg az Új-
szövetség nélkül.

4. A bibliai szövegek jelentését nem korlátozhatjuk az eredeti
szerző szándékára. A zsidó és keresztény hagyományokkal össz-
hangban azt valljuk, hogy az Írások jelentése többrétegű és össze-
tett, és minden réteg Istentől, a teljes dráma szerzőjétől származik.

5. A négy kanonikus evangélium az igazságot beszéli el Jé zus-
ról.

6. Az Írás hű értelmezése azt kívánja, és egyúttal feltételként is
szabja, hogy részesei legyünk az Isten megváltó cselekedetei által
létrehívott közösségnek — az egyháznak.

7. Az egyház szentjei útmutatást adnak a Szentírás értelmezésé-
hez és megszólaltatásához.

8. A keresztényeknek különféle egyházon kívüli személyekkel
párbeszédben kell olvasniuk a Bibliát.

9. Életünket az Isten országának „már”-ja és „még nem”-je közti
feszültség határozza meg; következésképpen az Írás az egyházat a
„megkülönböztetés” folyamatos gyakorlására hívja, vagyis hogy
a világban ma is működő Szentlélekbe vetett hittel folyamatosan
létrehozza a szent szövegek „friss” olvasatait.

37A „Kilenc tézis” tételeit
itt csak felsorolom, azok

magyarázatához lásd:
Lelkipásztor, 2008/4.

137–139; valamint
Fabiny Tibor:
A keresztény

hermeneutika és a
teológiai értelmezés
paradigmája. In uő:

Szótörténések.
Hermeneu tikai, teológiai

és irodalomtudományi
tanulmányok.
Luther Kiadó,

Budapest,
2009, 202–206.
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7. Személyes hangú befejezés

Gyermekkoromban a bibliai történeteket képek segítségével is-
mertem meg, mielőtt megtanultam volna olvasni. Kamasz voltam,
amikor az Újszövetségen (főleg János evangéliumán) keresztül
megérintett Jézus hangja, különösen a tanítványokhoz intézett ben-
sőséges búcsúbeszéde. Megvan az az Újszövetségem, amelynek
margójára a Jelenések könyvének borzalmainak olvasásakor tizen-
hat évesen egy nagy kérdőjeles mondatot biggyesztettem: „Ez lenne
a kereszténység?” Nemsokára megfogtak az ószövetségi történetek
egy világi lengyel szerző tolmácsolásában. Végzős bölcsészhallgató
voltam, a Biblia „szép új világa” (Barth) fokozatosan nyiladozni
kezdett előttem. Találkoztam olyan értelmezésekkel is, amelyeket
nem tudtam elfogadni. Az „értelmezések konfliktusának” (Ricoeur)
megtapasztalása vezetett el a hermeneutikához, ám eközben a jé-
zusi hang figyelmeztette a lelkiismeretemet: nehogy olyan írástudó
legyek, akit csak a „kulcs” érdekel, de maga nem akar „bemenni”
(Lk 11,52). Tanulmányoztam a Bibliát a teológián, hívő körökben,
indítottam több gyülekezetben is bibliaórai közösséget. Sajnos a töb-
 bek által is említett módszerrel én még nem olvastam végig a Bibliát
egy vagy két év alatt, de nem mondtam le ennek a lehetőségéről.
Évtizedek óta az Útmutató igéit és olvasmányait reggelenként, nyu-
godt állapotban elmélkedve olvasom. Tíz évvel ezelőtt, amikor há -
rom hónapot Amerikában töltöttem, a napi bibliai elmélkedéseimet
rendszeresen megküldtem a hittestvéreimnek. Természetesen én
sem hiszek a „varázsszerű” napi igékben. Tudatában vagyok az Út-
mutató veszélyeinek: a lelkészeket és a hívőket is elkényelmesít heti.
Ugyanakkor, ha a kijelölt igéket és az olvasmányokat mélyebben
tanulmányozzuk, lehetetlen nem észrevenni azok egymásra adott
rezonanciáit. Az elmúlt év októberétől minden reggel (a reggeli
után) egy-másfél órát töltök a napi igékkel. Az „igei lelkigyakorla-
tomat” imádsággal kezdem, hiszen a Lélek üzenetét csak a Lélek
közvetítheti a számára megnyíló szívemnek és értelmemnek. Ok-
tóber vége óta egy füzetbe ki is írom ezeket az igéket, több esetben
a görög szöveget is. A szavak jelentésének tanulmányozása, a kü-
lön féle fordítások összevetése (lám, az okostelefon áldása!) egy-
szerre intellektuális és lelki élmény, táplálkozás, a Lélek felfrissítő
megmerítkezése. A rendszeres igei lelkigyakorlatok kimondhatat-
lan örömöt jelentenek és erőt adnak a nap nehézségeinek, emberi fe-
szültségeinek elviseléséhez, a mások felé megnyíláshoz és az együtt-
 érzés megtapasztalásához.
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