
gyünk.” (— X-nek vagy Y-nak.) Mint Simone
Weil, ő is valamiképpen kívül maradt, a „küszö-
bön áll” a fenyvesekkel teli jellegzetes, Bordeaux-
t idéző tájban, „mint fiatal fenyőfa az éjszaká-
ban”, „mint egy gúzsba kötött bárány”. (Ford.
Fázsy Anikó; Új Ember Kia dó, Budapest, 2009)
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PÉTERI PÁL: A BIBLIA SZÉPSÉGE
Válogatott bibliai szövegek
magyarázata

„A Biblia a világ legszebb könyve, csak meg kell is-
merni.” A Biblia könyveinek kimeríthetetlen gaz-
dagságára, az isteni üzenet értelmezésének lezár-
hatatlanságára és a szentírási szövegek vallási,
kultúrtörténeti, irodalmi értékére egyaránt utal
Péteri Pál új könyvének kezdőmonda ta, mely a
bibliai exegézis — értelmezés, magyarázat — tu-
dományának keretein belül törekszik a Biblia
szépségének bemutatására. Noha a szerző a szö-
vegekhez teológiai szempontból közelít, és első-
sorban a kinyilatkoztatás által hordozott isteni
üzenet szépségének kíván tolmácsolója lenni,
rendkívüli fogékonysággal mutatja be a szöve-
gek nyelvi szépségét, rámutatva a Biblia irodalmi
értékére. „A 150 zsoltár minden bizonnyal a vi-
lágirodalom legnagyszerűbb alkotásai közé tar-
tozik. Az em ber vallásos érzéseit, az Isten iránti
feltétlen hódolatot, az őszinte bűnbánatot, az élet
bajaiban az Istenhez forduló bizalmat cso dálatos
költői képek ben fejezi ki.” Az értelmezésre kivá-
lasztott szövegek történelmi, kultúrtörténeti és
vallástörténeti hátterének figyelembevételén túl
a szövegmagyarázatok kiindulópontja tehát az
a felismerés, hogy a Biblia képes beszéd, vagyis az
egyes könyvek emberi szerzői költői képek, me-
taforák, szimbólumok és retorikai alakzatok se-
gítségével közvetítik a Szentlélek által sugalma-
zott igazságokat. A szerző ezért már a bevezető
tanulmányban felhívja a figyelmet arra, hogy
„minden szentírási könyvet saját műfajának tör-
vényei szerint olvassunk. Más egy történeti
könyv igazsága és ismét más egy tanító elbeszé-
lésé.” A régi korok eseményeinek leírásában
gyakran keverednek a történeti tények és az ősi
mítoszok elemei, ezért tévedés lenne például a
Teremtéstörténetet természettudományos szem-
pontból magyarázni. Az értelmező a legkülön-
bözőbb műfajú szövegeket válogatta össze a 24
ószövetségi és 32 újszövetségi szakaszt magya-
rázó könyvbe, hogy az interpretációk segítségé-
vel feltáruljon a „szöveg lelke”, és a kiválasztott
szentírási részek minél teljesebb képet adjanak
a Biblia szépségéről. Az ószövetségi történetek

kapcsán megelevenedik az Őstörténet, Ábrahám
áldozata és Mózes meghívása, valamint Dávid
és a választott nép könyörgése, mely a zsoltá-
rokban nyer költői formát. A prófétai jövendölé-
sek a Messiás születéséről (Emmanuel-énekek) és
haláláról (Ebed Jahve-énekek) az újszövetségi tör-
ténetekben teljesednek be, érdemes tehát ezeket
a szövegértelmezéseket a Gyermekség-evangé-
lium és a Szenvedéstörténet eseményeinek ma-
gyarázatával összeolvasni, melyek minden bi-
zonnyal a kötet legmegrázóbb szövegelemzései.
Jézus tanításának és példabeszédeinek értelme-
zése kapcsán a könyv írója dogmatikai, erkölcs-
tani kérdéseket is érint, Szent Pál levelei kapcsán
pedig az ősegyház életébe és a keresztény hit
alapigazságaiba nyújt betekintést. A kiválasztott
igeszakaszok szövegközeli olvasatát minden
esetben megelőzi a kontextus feltárása, az előz-
mények ismertetése, valamint az adott bibliai
könyv szerzőjének és a történet szereplőinek be-
mutatása. Az ó- és újszövetségi kereszthivatko-
zások szemléletesen mutatják be a bibliai szöve-
gek értelmezésének azon sajátosságát, mely a
nem szakrális szövegektől eltérő módón új érte-
lemvonatkozásokkal ruházza fel a szentírási
szövegeket, amennyiben az ószövetségi esemé-
nyekben és személyekben gyakran az előképet,
míg az evangélium történeteiben és Jézus sze-
mélyében a beteljesedést látja.

A szövegmagyarázatoknak külön érdeme,
hogy az értelmező gyakran visszanyúl az ere-
deti héber vagy görög nyelvű forráshoz, hiszen
a fordítások sokszor nem képesek visszaadni az
eredeti nyelv által hordozott jelentéstöbbletet.
A szómagya rázatok és névetimológiák szintén
közelebb viszik az olvasót az isteni üzenet telje-
sebb megértéséhez. Ahol szükséges, a szerző
több fordítást vet össze, utalva a bibliai szöve-
gek ősi nyelvének nyelvi-stilisztikai gazdagsá-
gára. A széleskörű biblikus háttérismeret és tu-
dományos tájékozottság ellenére a könyv írója
nem száraz tényeket közöl, hanem valódi szö-
vegértelmezéseket nyújt, melyben a tartalmi (teo -
lógiai, erkölcstani, dogmatikai tanítás) és nyelvi
(irodalmi, stilisztikai) elemzés mellett gyakran a
lélektaniság is fontos szerephez jut. A szereplők
tetteinek lélektani mozgatórugóit a szövegben
elhangzó párbeszédekből kiindulva különleges
érzékenységgel tárja fel például Az em mauszi ta-
nítványok vagy a Jézus Pilátus előtt című fe jezet.
A kötet gondolatébresztő elmélkedései te hát a
bibliai hermeneutika számos módszerével él ve
segítik az olvasót a szentírási szövegek szépsé-
gének felismerésében. (A szerző kiadása, Kapos -
vár, 2009)
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