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A Biblia: szent
könyvünk
A címből adódóan érdemes némi reflexiót szentelni a "szent" szó
jelentőségének. A 19. század vége felé a virágzó vallástörténeti ku
tatások szembesültek azzal a tapasztalati ténnyel, hogy vallásos
nak értékelhető jelenségek a személyes Isten/Istenek-fogalom nél
kül is jelentőségteljes befolyást gyakorolnak az emberi közösségek
életére. Mi lehet akkor az a lényegi rendező-adottság, ami akár
személytelen módon, de döntően meghatározza az ember életét?
így jutottak el a .szent" fogalmi értékeléséhez, ami rendkívül vál
toza tos megjelenési formákban, de összefogja, irányítja az emberi
közösség életét. Olyan"valamiről" van szó, ami nagyon jelentős,

de meghaladja a hétköznapi, a profán életadottságokat, és megha
tározó erővel bír a mindennapi élet rendezésében. Ez a "valami" a
.s zent", ami túlmutat a köznapi tapasztaláson, ami megnyilatko
zik valamilyen érzékelhető formában, amihez nem lehet szokásos,
mindennapi módon közeledni. Titokzatos, ezért tabuelőírások ren
dezik a vele való találkozást. Hatalommal teli, ijesztő, ugyanakkor
rendkívül vonzó, fascináló, képes arra, hogy rendet adjon az em
ber környezetének, az ember világának. Találkozni vele csak meg
határozott rítusok formájában lehet, mégis ez biz tosítja a lehetsé
ges emberi létben a tájékozódást, a biztonságot, szemben a kaoti
kus, átláthatatlan rendezetlenség őserőivel. A SZENT tehát életle
hetőséget teremt és biztosít egy létet fenyegető, meghatározhatat
lan közegben.

Itt szeretnék utalni egy ausztrál ősi törzs példájára, melyet Mir
cea Eliade említ A szent és a profán című, magyarul is megjelent
művében. Az achilpákról, egy kőkorszaki szinten élő törzsról szól,
akik vándorló életüket egy gumifa törzséból készített szent karó
(kauwa-auwa) köré rendezték és szervezték. Mítoszuk szerint ős

atyjuk, Numbakula készítette, vérrel felszen telte, majd felmászott
rajta, és eltűnt az égben. Ez a "szent" adottság biztosította őket,

hogy bárhova is vándoroljanak, mindig saját világukban, otthonos
környezetben maradnak. Amikor egyszer eltört a "szent karó",
halálos rémület lett úrrá az egész törzsön, epy ideig körbe-körbe
kóvályogtak, majd leültek és várták a halált.

E rövid fejtegetés fényében nyilvánvaló, hogya "szent" azt je
lenti , hogya világ bizonytalan, homályos, nemegyszer sokarcú
jelenségei közepette biztos tájékozódási pontot ad, igazából lehe-
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A Biblia
sugalmazott könyv

2/nspiration. SDB. T. IV.
Paris, 1949, 486-487.

A mi Istenünk
kinyilatkoztatást

adó lsten

tővé teszi az emberi életet, egzisztenciális alapadottságot nyújt.
Ha tehát a Bibliát szent könyvünknek fogadjuk el, akkor ez azt
jelenti, hogy egzisztenciánkat rá építjük, irányítása biztonságot
ad, életutunk jelző útmutatójaként fogadjuk el.

A bibliai könyveknél a szent jelző azonban többet jelent a val
lástörténeti megközelítés eddig vázolt jelentőségénél. ABibliát
szent könyvként elfogadó vallási közösségek, a zsidó és keresz
tény egyházak e könyveket valamilyen módon Istenre vezetik
vissza, így isteni szerzőségről tesznek tanúságot. Bár az isteni
szerzőség közvetlenebb értelmezésében lehetnek eltérő megköze
lítések, az általában elfogadott szakkifejezés az isteni sugalmazás
tényére utal. Ezek a könyvek 9E01tVeUUl)o<;, lsten által sugalmazott
írások. A "sugalmazás" kifejezés kimutatható az első szövetség
síkján Alexandriai Philonnál és Josephus Flaviusnál, a kereszté
nyeknél pedig a 211m 3,16-ban találkozunk vele?

Mielőtt rátérnénk a sugalmazás részletesebb elemzésére, egy
másik adottságot is hangsúlyoznunk kell. A mi Istenünk kinyi
latkoztatást adó Isten, azaz kiválasztott emberek által közli aka
ratát, szándékait az emberiséggel. Ilyen közlés tanúi például
Mózes, vagy a próféták. Ez az ismeretátadás elsősorban megha
tározott élethelyzetekhez kötődik, és élőszóban történik. Ebből a
szempontból a leírás csak másodlagos jelentőségű. A héber Bib
lia a kinyilatkozatásra alapkifejezésként használja a jd' tudni, is
merni ige Ni és Hi alakját (Ni: ismertté tenni magát, önmagát
megismertetni, Hi: ismertté tenni, kinyilvánítani). A héber látás
mód szerint itt nem valami elvont, teoretikus ismeretről van szó,
hanem nagyon is gyakorlati, az életet befolyásoló, abban hatéko
nyan működő tudásról.

A szóhasználat igazi jelentőségét jól mutatja a Kiv 6,2-3, ahol
Isten kinyilatkoztatja nevét Mózesnek: "Én vagyok az ÚR. Ábra
hámnak, Izsáknak és Jákobnak Mindenható Isten néven jelentem
meg, és az ÚR nevet (jhvh) nem nyilatkoztattam ki nekik." Az
ősatyáknak Isten "csak" megjelent (a r'h látni ige Ni) - Mózes
nek viszont kinyilatkoztatja magát (jd' Ni), nevével feltárja ön
maga "lényegét". Mózestó1 kezdve tehát egy teljesebb, a lénye
get mélyebben feltáró közlés adatik meg Isten részéről.

A kinyilatkoztatás sajátos tartalmi jelentőségével találkozunk el
sősorban himnikus tennészem bibliai helyeken, ahol is Isten a tör
ténelem eseményeiben, hatalmát megmutatva, ismerteti meg magát
(például a Zsolt 77,15: "Te vagy az Isten, aki csodákat művelsz, a
népek előtt is ismertté tetted hatalmadat" - a szövegösszefüggésbó1
nyilvánvaló, hogy a kivonulás tenger-csodáját (v. 20) értelmezi így
a zsoltáros. Jeremiásnál - 16,21 - a népek sorsának alakításában
teszi ismertté az Úr "kezét", azaz hatalmát).

A Biblia az emberi történelmet tekinti annak a színtérnek,
ahol az ÚR hangsúlyozottan kinyilatkoztatja magát: ő a történe
lem Ura és Mestere. Ha Isten közli önmagát a kinyilatkoztatás-
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Th WNT, Bd 6, 183k.

lsten-ismeret és
elkötelezettség

4E. Jenni -
C. Westerman:
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Handwörlerbuch zum
Alten Testament Bd I.

W. 8chottroff: j d',
Kaiser Verlag, München,

1971, 689-701.

Kettős szerzőség

ban, akkor erre az embernek válaszolnia kell. Ez pedig a hívő ma
gatartásban valósul meg. A hitre az Ószövetségben több
kifejezés használatos. Itt csak egyre szeretnék rámutatni, az 'mn
igére. A kifejezés mögött egy nagyon is valóságos életkép húzó
dik meg: a kisgyermek viszonya gondozójához, anyjához: ami
kor a kicsit az anya kendőben tartva akár a hátán, akár a keblén
hordozza.' A hívő válaszban tehát kifejezésre jut az óvó gondos
kodás, a ráhagyatkozás, az életbiztonság.

A hitnek azonban tartalma is van. Isten közli magát, biztosítja
ismeretét. A tudás Istenről (d't) különösen Ózeás és Jeremiás
próféta igehirdetésében jelentős kulcsfogalom. Vonatkozik Isten
üdvtörténeti tetteire és parancsaira. Nem csupán ismeret, hanem
elkötelezettség, Istennel közösséget teremtő erő, mely többször
párosul a hűség igényével."

Az istenkép, az Isten-ismeret döntően befolyásolja az egyes val
lások értékrendjét, a vallási gyakorlatok milyenségét. Döntő tehát,
hogy a Biblia olvasásával egyre inkább elrnélyüljön és kitisztuljon
az Isten-ismeret, a hűséges közösség az "autentikus" Istennel.

Keresztény hitünk nyomán mi Jézus Krisztushoz kapcsoló
dunk, akiben Isten végérvényesen kinyilatkoztatta önmagát
(Zsid 1,1-4). Szent János levelével valljuk, hogy "Az Isten szere
tet, és aki kitart a szeretetben, az Istenben marad, s az Isten is
benne marad" OJn 4,16b). A hiteles szeretet ismérveit pedig
Szent Pál szeretethimnusza tárja elénk OKor 13).

A kinyilatkozatás tehát tágabb körű valóság, mint a sugalma
zás, és elsősorban az élőszavas közlésre irányul. A sugalmazás
viszont az íráshoz kötődik. Isten a Szent könyvek szerzőit írásra
indítja, írás közben vezeti, hogy biztosan, hűségesen és tévedés
nélkül tanítsák azt az igazságot, amelyet üdvösségünkre le akart
íratni. A sugalmazás hitéből következik, hogya Szent könyvek
nek kettős szerzője van, Isten és az ember, a szent író. A szövegek
magyarázata szempontjából nem lényegtelen, hogy a kettős szer
zőség viszonyát hogyan értelmezzük. Számunkra mérvadó az
első keresztény századok ilyen irányú teológiai reflexiója. E kér
désben a patrisztikus irodalomban bizonyos hangsúlyeltolódá
sokkal számolhatunk, aszerint, hogy a felmerülő kérdések fényé
ben melyik szerzőséget hangsúlyozzák erősebben. Általában az
isteni eredetet kell védelmezniük, az emberi szerző jelentősége

inkább a konkrét szöveghelyek értelmezésénél merül fel. Anél
kül, hogy belemerülnének az isteni inspiráció emberre gyakorolt
hatásának pszichológiai vagy egyéb részletezésébe, a patrisztikus
írók inkább képes kifejezésekkel élnek. Az isteni hatást általában
a mondani (AEYEtv), a szuggerálni (U1tllYOPEUEtv), vagy a diktálni
(dictare) igékkel írják le. Így méltán nevezhető a Biblia Isten sza
vának. Az emberi szerző oldalát inkább képekkel világítják meg:
ő eszköz Isten kezében, Isten tolla, vagy lantja, citerája.
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Az ember nem
pusztán eszköz

SA. Robert - A.
Feuillet: Introduction éi la

Bible. Tome I. Desclée,
Tournai, 1959, 11k.

A sugalmazás
két fö értelmezése

Nem szabad azonban ezekből az adottságokból túl hamar kö
vetkeztetni arra, hogy az ember eszerint "csak eszköz", emberi is
merete, tudása, a saját kora kultúrája nem játszik lényeges szerepet
a szent könyvek szerzésében. Hiszen ugyanez a reflexió elismeri,
hogy stílusban, nyelvi ismeretekben, az anyag megszerkesztésé
ben a szent író emberi adottságai érvényesülnek (például Ale
xandriai Kürillosz dicséri Szent Pál mondatszerkesztéseit, míg
Szent Jánosnál a beszédek kibontása jelentős. Szent Ágoston a
Ter 2. fejezetének leírását az ember teremtéséró1 "nimium pue
rile" -nek, azaz fölötte gyermetegnek nevezi. Aranyszájú Szent
János ugyanezzel a fejezettel kapcsolatban többször hangsúlyoz
za: fIne vegyük szóról szóra a mondottakat". Ezek a reflexiók
arra utalnak, hogy az emberi szerzőséget nem tekintették pusz
tán mechanikus instrumentumnak. Modernebb hasonlattal: a gé
pelő és az írógép példájára utalhatnánk.'

ilyen megközelítésbó1 kiindulva, a történelem folyamán két fő

értelmezése alakult ki a sugalmazásnak. Az egyik a "szó szerinti
sugalmazás" tana. Eszerint az isteni szerzőség a Szentírásban min
den szót szavatol, diktál a szó szoros értelmében. A másik több
szerepet tulajdonít a közreműködő embernek. Mint értelmes lény,
az emberi szerző saját kulturális adottságokkal, saját korhoz kötött
ismereteivel közreműködik a szent iratok elkészültében. Az tény,
hogy a Szentírás könyvei sok-sok szállal kötődnek a keletkezési
kor tudásához, problémaköréhez, kulturális ismeretanyagához (pél
dául Noé megbizonyosodása a vízözön leapadásaról - Ter 8,1-12
- sok tekintetben emlékeztet az ősibb sumér eredetű vízözön té
mára). A tapasztalat, a régészeti feltárások sok esetben rámutattak
arra, hogy a Biblia - emberi szempontból nézve - kifejezi a kör
nyező kulturális és ismereti háttér adottságait is. Míg a szó szerinti
sugalmazás vallói erősen szembeállítják a bibliai kijelentéseket az
emberi tudás változékony, töredékes jellegével (például: az úgyne
vezett fundamentalista írásértelmezés a teremtésleírásról, szemben
a darwini fejlődéselmélette!), az utóbbi felfogás több teret enged az
emberi tudásnak azzal, hogy a szent iratok az adott kor tudásszint
jén hordozzák az érvényes isteni üzenetet. Ez a nézőpont is számol
az emberi tudás korlátozott jellegével, de vallja, hogy ez nem ront
ja le a közvetített isteni tanítás értékét: csak helyesen kell érteni,
értelmezni! A katolikus egyház ezt az álláspontot tanítja. "Isten
a Szentírásban emberek által emberi módon beszélt. Ha tehát a
Szentírás-magyarázó meg akarja látni, hogy mit akart közölni ve
lünk az Isten, akkor figyelmesen meg kell vizsgálnia, hogy mit is
akartak mondani a szentírók, és szavaik által mit látott jónak kinyi
latkoztatni az Isten... Annak helyes megértése végett, hogy a szent
szerző mit akart kijelenteni írásával, kellőképp figyelni kell... azok
ra a szólás és elbeszélésmódokra, amelyek a szentíró korában vi
rágzottak. .. és azokra a módokra, amelyek akkortájt az emberek
társas érintkezéseiben uralkodtak" (Dei Verbum 11.12).
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A szó szerinti
sugallmazás
elméletének

elégtelensége

Az isteni szerzőség
elsőrendűsége

és azemberi tényezők
jelentősége

lsten üzenete
független a koroktól

Letagadhatatlan, hogy a szó szerinti sugalmazás elmélete egy
szerűbb, elviekben átlátható megoldást kínál a szent szövegek ér
telmezésére..Gyakorlatilag azonban nem tud kielégítő magyaraza
tot adni a korabeli, nem egyszer pogány kultúráktól való függő

viszonyokra (például: a szentírási teremtés-leírás és a mezopotá
miai teremtésmítoszok érintkezési pontjaira). Az emberi ismeretek
gazdagodását pedig pesszimistán és ellenségesen kezeli.

A második felfogás, melyet a katolikus egyház magáénak vall,
megőrzi az isteni szerzőség elsőrendűségét, de pozitív értékelés
sel elismeri a korhoz kötött emberi tényezők jelentőségét is: a
korhoz kötött kifejezésmódok és tudásanyag mintegy hordozói
az isteni üzenetnek, ahogyan a rádióhullámok hordozói az em
beri közlésnek.

Ez a szemlélet Isten igéjét adott emberi függésviszonyok kö
zött látja érvényesülni, ahogyan ezt a megtestesülés titkában
valljuk: az örök IGE egy adott kor, adott történelmi és társadal
mi szituációját magára vállalva, emberré lett. Megszületett Kr. e.
7-ben vagy 6-ban, amikor Zsidóország a Római Birodalomhoz
tartozott. Egy család kereteit vállalta, élete első része kis faluhoz
kötődött. Beleállt ennek az időszaknak vallási hagyományaiba, a
különböző vallási csoportok éppen kora jellemző adottságait te
kintve állást foglalt. Saját kora és társadalma kis embereinek hir
dette az Evangéliumot. Vállalta a szenvedést és halált, a korláto
zott emberi lét legnyilvánvalóbb tényezőit. A Názáreti Jézus
,,lehatárolt" embersége mégis hordozza számunkra belső egység
ben a Fiú isteni személyét.

A Biblia tehát Szent könyvünk, mert Isten a szerzője, az ő ki
nyilatkoztatását közvetíti, mintegy betűkbe zárva, emberi függés
és létviszonyok hordozásában.

Ha Isten sugalmazott szavában ilyen jelentős szerep jut az
emberi függésviszonyoknak, megfogalmazásoknak, akkor óhatat
lanul felmerül a kérdés: nem válik-e Isten szava annyira az em
beri szituáció függvényévé, hogy megváltozott, más helyzetek
ben már nincs jelentősége, mintegy érvényét veszti?

A szentírási könyvek keletkezésének tanulmányozása kizárja
ezt a következtetést. A prófétai igehirdetést sokszor később fog
lalták írásba, amikor az adott szituáció már a múlté volt. Mégis
írásba foglalták, azzal a meggyőződéssel, hogyamára, az utó
kor számára is jelentéssel bír. Az evangéliumokban sem a Jézus
életében adott szituáció az elsődleges. Nem csupán a visszaem
lékezés erejében fogantak az Írások, hanem azzal a meggyőző
déssel, hogya mai olvasó számára is isteni üzenetet hordoznak.

A szent könyvek értelmezésének története szembesít azzal a
hittel, hogya konkrét emberi szituáción túl, Isten üzenete vala
miképpen (az élethelyzettől elvonatkoztatva is) érvényes. Ezt a
meggyőződést fejezi ki a régi latin mondás: Verbum Dei manet in
aeternum, azaz Isten szava örökké megmarad.
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Történetkritikai
módszer és

szövegkritika

Múfajkutatás és
irodalomkritika

Az isteni sugalmazás ilyen, emberi függésviszonyokba belelépő

valósága a Szentírás értelmezésére is nagy hatással volt. Az újkori
tudományosság kibontakozása is hozzájárult ehhez. Különösen az
emberi tudás és ismeret kriiikai megközelítése vált hangsúlyossá.
Addig a tekintélyek, az igazság régisége, illetve isteni jellege sza
vatolta a megalapozottságot és elfogadást. Most mindent megkér
dőjeleznek és újragondolnak az ész és a tapasztalás fényénél. A
Szentírás sem kerülte el a kritikai mérlegelés szempontjait. Az
emberi ész kikiáltott fényénél kétségbe vonták a természetfölötti
létét, illetve hatását az emberi életre. A sokszor durva, ellenséges,
hitetlenséget tükröző észrevételeken túl azonban lassanként kibon
takozott az a szellemi áramlat, amely a Szentírás értelmezésében
pozitív erősséget jelentett. Megismerni a szent könyvek keletkezési
körülményeit, történelmi hátterét, feltárni a héber-mezopotámiai
gondolkodásmód, a görög-hellén világlátás és fogalmi megragadás
közötti különbözőségeket... stb., mind hozzájárultak ahhoz, hogy a
szent iratok emberi megfogalmazása közelebb kerüljön hozzánk,
otthonosabban találkozzunk az emberi körülményeken túl Isten
Igéjével. Az archeológiai feltárások, az ókori világ teljesebb ismere
te hozzásegítettek ahhoz, hogy a bibliai üzenet emberi hátterét ala
posabban ismerjük meg. Így váltak jelentős támasszá a Biblia értel
mezésében az úgynevezett történetkritilali módszerek. Az idő most
nem engedi meg ezek részletesebb bemutatását. Elég legyen annyi,
hogy mindegyikük alapos, tudományos ismeretszerzést és tanu
lást igényel, ami természetszerűennem adatik meg minden hívő

bibliaolvasónak: mert eszerint jó lenne ismerni a Biblia eredeti
nyelvét, amelyen megfogalmazódott az isteni üzenet. Az idők fo
lyamán a terjesztés és másolások következtében, bár a szent szö
vegeket méltó tisztelettel és odafigyeléssel másolták, egy-egy rész
nek több olvasata (lectio variáns) alakult ki. Melyik az eredetibb, a
szerzőre visszavezethető, ezzel foglalkozik a szövegkritilal.

Mivel az ókorban a szerzőség tényét sokkal nagyvonalúbban
értelmezték, fölmerül a kérdés, tartható-e a szerzőség, ezzel
együtt a keletkezési idő és a kulturális háttér hagyományos fel
fogása. (Gondoljunk Mózes 5 könyve szerzőségének mindmáig
vitatott megoldási kísérleteire!) Az írások, mint irodalmi művek
belső adottságait elemezve, az irodalomkríiika keresi ezekre a vá
laszt. Az emberi gondolkodás kialakítja a saját közlési műfajait,

melyek koronként más és más jellegzetességeket hordoznak. A
műfajkutatás a bibliai, adott korhoz kötődő műfajok, kifejezésfor
mák értékelésével foglalkozik. Megannyi probléma és kérdésfel
tevés, mely mélyreható történelmi és irodalmi tanulmányozást
igényel! A kérdés tehát jogosnak tűnik és él: olvasható-e a Biblia
a fentebb vázolt ismeretek nélkül? Találkozhat-e a hívő ember
Isten üzenetével az ilyen előtanulmányok nélkül is?

Mi hívők nemcsak azt valljuk, hogya szent könyvek isteni
sugalmazásra keletkeztek, hanem bízunk abban, hogy a Szentlé-
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lek vezet az Isten Igéjével való találkozásunkban. Az egyén
azonban szubjektfv élethelyzetekkel, tapasztalatokkal rendelkezik,
meglátásait, indíttatásait nem tekintheti szükségszerűen általá
nos érvényűnek, mindenki számára elfogadandó kritériumnak.
Már a 2. Péter levél szól arról, hogy Szent Pál leveleit, különö
sen a nehezen érthető dolgokat "állhatatlan emberek kicsavarják
a saját vesztükre, akárcsak a többi Írást is" (2Pét 3,15k).

A pasztorális levelek a tévtanítókkal szemben az egyház hité
re hivatkoznak, mert az "élő Isten egyháza az igazság oszlopa és
biztos alapja" (lTim 3,15). Ezért Timóteusnak őriznie kell a taní
tást, amit az apostoltól kapott, mint "rábízott kincset" a Szentlé
lek erejében (2Tim 1,13k). Szent Iréneus (+202), szembesülve
kora tévtanításaival, óv attól, hogya Biblia kijelentéseit valaki
egyéni nézőpontja igazolására használja fel. A Bibliát az egyház
prédikációjával összhangban kell értelmezni, kétséges esetekben
pedig a legrégebbi egyházak tanítására kell visszamenni - vall
ja. Aquinói Szent Tamás (+1274), a szubjektivitás problémáját ke
rülendő, azt tanítja, hogy a hitigazságok megalapozására a szö
vegösszefüggésből adódó szó szerinti értelem a mérvadó (sensus
litteralis). Elismeri ugyanakkor a lelki épülésre segítő meglátáso
kat (sensus epiritualis), de korlátozott érvénnyel.

Szent Ágoston (+430) a helyesen értelmezett bibliaolvasás fel
tételeiról így szól: 1. Szükséges előfeltétel a keresztény hit lénye
gi igazságainak ismerete. 2. A bibliaolvasás a hiteles szeretet út
jára kell, hogy vezessen. 3. Az egész Biblia fényében kell az
egyes helyeket értelmezni, a homályosokat a világosabb segítsé
gével. 4. 6 is mondja: azt az értelmet kell keresni, amit a szent
szerző szándékolt. Bár ezek a szempontok nem eredményeznek
szükségszerűenazonos meglátásokat, de megtartják a bibliaolvasót
az apostoli hitben, ugyanakkor lehetőségetbiztosítanak az egyén
lelki épülésére, Istennel találkozva, az Ige erejében.6

Összefoglalva: A Biblia szent Könyvünk. A mondat azt jelenti,
hogy egzisztenciánkat rá építjük, életutunk jelzőjeként útmutató
ul fogadjuk el, hogy így az otthon biztonságát nyújtsa emberi lé
tünknek itt a földön. De jelenti azt is, hogy a Biblia üzenetében
Istennel találkozunk. 6 magát, üzenetét nyilatkoztatja ki, mely a
hit személyes odafordulásában, a ráhagyatkozást és gyermeki bi
zalmat ébresztgeti bennünk. A Bibliát olvasva egyre inkább el
mélyül bennünk a hiteles Isten-ismeret; hogy Isten maga a szere
tet. Mi nem a szó szerinti sugalmazás elvével értelmezzük a
Bibliát, de az emberi, korhoz kötött függésviszonyok között is
rátalálunk a hozzánk szóló Istenre. A Biblia olvasása nem kíván
szükségszerűen felsőfokú ismereteket, de a keresztény hit alap
igazságainak ismeretét és a tökéletes szeretetre való törekvést.

Így valósulhat meg a Biblia évének választott üzenete éle
tünkben: boldog, aki olvassa!
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