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tés során, ahol mindkettőt megcsonkítják.” 
 (Joseph Ratzinger: Fede, Religione e Cul-
tura, in Fede Verità Tolleranza. Il cristianesi-
mo e le religioni del mondo, Cantagalli, Siena, 
2003, 66.) Így tehát a hit, amelyet a misszi-
onárius hoz, a nyugati egyházi kultúrát viseli 
magán, a befogadó kultúra pedig a nép po-
litikai, társadalmi és vallási történelmét. Ezt 
a könyv egyik legfontosabb meglátásának 
tarthatjuk.

A kultúra megújított szemlélete szükség-
szerűen vezet el a misszió társadalmi vonat-
kozásainak tárgyalásához az V. fejezetben. Itt 
Colzani lényegében semmi mást nem tesz, 
mint bemutatja a felszabadítási teológiát. 
Egy átfogó, lezáró befejező szakasz, a misszió 
teológiájának valamiféle szintézise egy kissé 
hiányzik a könyv végéről.

Colzani gyakran hivatkozik David Bosch 
magyarul is olvasható könyvére (Paradig-
maváltások a misszió teológiájában, Harmat, 
Budapest, 2005) többféle összefüggésben is. 
Colzani még egy ilyen rövid műben is szá-
mos teológus nézetét, több teológiai vitát és 
jónéhány kortárs elméletet idéz fel, ami jó 
támpontokat adhat további kutatásokhoz. 

Várnai Jakab OFM

Pápai Biblikus Bizottság:  
Biblia és erkölcs. A keresztény 
cselekvés bibliai gyökerei,  
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Szent István Társulat, Budapest, 2019.
szerk. Martos Levente Balázs, ford.: Csernai 
Balázs, Szatmári Györ gyi, Tringli Zita

A Pápai Biblikus Bizottság Biblia és erkölcs. 
A keresztény cselekvés bibliai gyökerei című 
dokumentuma 2008-as keltezésű, magyar 
fordítása tavaly, 2019-ben jelent meg a Szent 
István Társulat katolikus egyházi dokumen-
tumsorozatának (Római Dokumentumok) 

52. köteteként. Nem ez az első a Bizottság 
magyar nyelven megjelent biblikus témájú 
dokumentumai közül: a Római Dokumen-
tumok sorozatban megelőzi a Szentírás és a 
krisztológia című (10. kötet, 1998) és A zsi-
dó nép és szent iratai a keresztény Bibliában 
című (40. kötet, 2013), valamint a Jeromos 
Bibliatársulatnál megjelent Szentírásmagya-
rázat az Egyházban című irat (1997).

A Pápai Biblikus Bizottság, mely az elő-
szóban leírtak szerint elnöke, Joseph Ratzin-
ger kérésére már 2002 óta foglalkozott a Bib-
lia és az erkölcs kapcsolatának kérdésével, e 
dokumentumban a szentírástudományt és az 
erkölcsteológiát kapcsolja össze azzal a céllal, 
hogy azokat a Szentírásból levezethető erköl-
csi alapelveket állítsa az olvasó elé, amelyek 
minden keresztény számára irányt tudnak 
mutatni bármilyen döntési helyzetben.

A dokumentum két nagy fejezete közül az 
első az erkölcsről való gondolkodást megha-
tározó legfontosabb teológiai és antropoló-
giai szempontokat, valamint e gondolkodás 
következményeit tárja fel. Ez az ismerte-
tés a Szentírás kánoni sorrendjét követi: a 
teremtéstörténet, majd az Izraellel mint 
Isten választott népével kötött szövetség 
eseményeinek elbeszélése, a Jézus Krisztus-
ban megújult szövetség kibontása, a megbo-
csátás ószövetségi és újszövetségi értelmezé-
se, valamint az eszkatologikus cél ösztönző 
horizontként való bemutatása világítja meg 
az erkölcs valódi természetét. A Bibliában az 
erkölcs nem más, mint Isten ajándékának és 
az arra adott emberi válasznak a párbeszéde. 
Az elsődleges és alapvető cselekvés Istentől 
érkezik kegyelmi ajándékai és a meghívás 
által a vele való közösségre, az ezekre adott 
emberi válasz pedig másodlagos cselekvés-
ként az Isten szeretetét megtapasztalt te-
remtmény (vö. teremtés), szövetséges (vö. 
Ószövetség), majd fogadott fiú (vö. Újszö-
vetség) válasza. Az isteni cselekvésből fakadó 
normák arra ösztönzik az Istennel és a másik 
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emberrel elválaszthatatlan kapcsolatban levő 
embert, hogy megfelelően be tudja fogadni 
a kegyelmi ajándékokat, és élni tudjon azok-
kal és azok szerint.

A dokumentum második nagy fejezete 
olyan, a Szentírás erkölcsi tanításából le-
vezethető irányelveket ismertet, amelyek 
nap jaink problémái közepette segítenek 
meghozni a helyes erkölcsi döntést. Mivel 
számos olyan erkölcsi kérdés van, amelyre 
nem találunk konkrét választ a Bibliában 
(például bioetikai kérdések), hiszen a Szentí-
rás egyes könyvei egy meghatározott korban 
és kultúrkörben keletkeztek, e részben olyan 
egyetemes elveket fogalmaz meg és tár elénk 
a Pápai Biblikus Bizottság, amelyek általá-
nos érvényűek, és az egyre teljesebb erköl-
csi megkülönböztetésben tudnak segítséget 
nyújtani a keresztényeknek. Teszi mindezt 
úgy, hogy először az adott irányelvet, majd 
ezek szentírási megalapozását mutatja be 
szövegek és példák segítségével, végül az elv 
mára való iránymutatását.

A két alapvető irányelv, vagyis az ember 
bibliai felfogásával való megegyezés és a Jé-
zus példájának való megfelelés alapja a tíz-
parancsolat és a boldogságok. Ezek vezetnek 
át ahhoz a Szentírásban található hat lénye-
ges ponthoz, amelyek sajátos irányelvekként 
a keresztény ember segítségére lehetnek a 
helyes erkölcsi döntésben: 1) a megegyezés 
elvének lényege a különböző kultúrák felé 
való nyitottság, azaz egyfajta etikai univerza-
lizmus, kulcsszava a bölcsesség erénye; 2) az 
ellentét elvének alapja az, hogy a Biblia el-
lentmond bizonyos társadalmak normáinak 
és szokásainak, a kulcsszó itt az Istenbe ve-
tett hit; 3) a következő irányelv a fokozás, 
mely a húsvét titkában kiteljesedő erkölcsi 
gondolkodás fejlődését jelenti, kulcsszava az 
Isten akaratát és a tökéletesedés útját kereső 
igazságosság; 4) a közösségi dimenzió elvé-
nek alapja az erkölcs és a közösség kapcsola-
ta, a kulcsszó a testvéri szeretet; 5) a célosság 

irányelvének lényege a Krisztus feltámadá-
sán alapuló Istennel való örök élet reménye, 
kulcsszava a remény; 6) az utolsó speciális 
irányelv a megkülönböztetés, ez segít mér-
legelni a normák és a szabályok közötti kü-
lönbségeket, itt a kulcsszó az okosság.

A dokumentum több szempontból is 
értékes mű. Egyrészt arra hív, hogy az er-
kölcsöt Isten szemével lássa az ember, ne 
pusztán a saját szempontjából tekintsen rá. 
Másrészt azt javasolja a keresztényeknek, 
hogy a parancsokban, iránymutatásokban 
ne a tiltást-engedélyt lássák, hanem az ér-
tékek felől közelítsék meg azt, hogy kifej-
lődhessen egy Isten felé indító erkölcs. Vé-
gül nem mellékes az sem, hogy a felsorolt 
irányelvek segítenek a mai erkölcsi kérdések 
megoldásában.

A Pápai Biblikus Bizottság a jövőre vonat-
kozóan további cselekvést vár a dokumen-
tum olvasóitól. Kívánatos, hogy az ismer-
tetett megfontolások széleskörű párbeszédet 
váltsanak ki az erkölcsről, ebben a katoliku-
son kívül más krisztushívők, idősebb test-
vérként a zsidók is vegyenek részt. Fontos, 
hogy a katolikus egyház képviselői találják 
meg a lehetőséget arra, hogy az egyház er-
kölcsi tanítását annak gazdagságában és po-
zitív mivoltában mutassák be. Nem utolsó 
sorban pedig azt reméli a Bizottság, hogy a 
dokumentum gondos értelmezése és alkal-
mazása hatékony segítségére tud majd lenni 
a pasztorációban dolgozóknak, a hitoktatók-
nak és a szülőknek a fiatalok életre, hitre és 
szabadságra való nevelésében.

Noha a dokumentum tartalmi  értékéből 
nem von le semmit sem, azonban minden-
képpen meg kell említeni, hogy magyar 
nyelvre való átültetése nem sikerült teljesen. 
Az első rész a nehézkes magyar megfogalma-
zás miatt nehezebben olvasható és érthető, 
jónéhány magyartalan mondattal találkoz-
hat az olvasó. A speciális irányelvek nevei 
között idegenül hangzik a „célosság” kifeje-
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zés, helyette találóbb lett volna más, a lénye-
get ugyanúgy kifejező fogalmat választani.

Összességében nagy értéket képvisel a 
dokumentum, örömteli, hogy már magyar 
nyelven is lehet olvasni. Azok számára, akik 
morálteológiával foglalkoznak, valamint  ke-
resztényként vagy akár nem hívőként is mé-
lyebben szeretnének foglalkozni a keresztény 
erkölccsel vagy magával az erkölccsel, illetve 
az etikával, mindenképpen ajánlott elolvasni 
és alaposan áttanulmányozni az erkölcs bib-
liai alapjainak mélyebb megismeréséhez.

Kék Emerencia

Joseph Ratzinger – XVI. Benedek 
pápa: Isten projektje. Gondolatok 
a teremtésről és az Egyházról
Jel, Budapest, 2019. ford. Török Csaba.

A 2017-ben megjelent Ratzinger-könyv 
után (Végidő. Halál és örök élet kérdései – az 
ismertetést lásd Sapientiana 2019/1) a szerző 
újabb kötetét adta közre a Jel Kiadó, amely-
ben a teológus-pápa 1985 szeptemberében 
az ausztriai Sankt Georgen am Längsee 
tanulmányi házában tartott előadásainak 
hangfelvétel alapján lejegyzett változatát ol-
vashatjuk. A Sankt Georgen-i beszélgetések 
során 1984–2008 között elismert teológu-
sok, filozófusok osztották meg gondolataikat 
nagyszámú közönség előtt a hittel kapcsola-
tos kérdésekről. A sort Hans Urs von Baltha-
sar nyitotta meg 1984-ben, majd a követ-
kező évben őt követte Joseph Ratzinger, a 
Hittani Kongregáció akkori prefektusa, aki 
az általa tartott hat karintiai előadásban te-
remtésteológiai, teológiai, antropológiai és 
egyháztani témákat vett szemügyre a tőle 
megszokott tudományos alapossággal, ám a 
nagyközönség számára is érthető és élvezetes 
módon.

A magyar kiadás a 2009-ben megjelent 
német kötet alapján készült (Joseph Ratzin-
ger: Gottes projekt. Nachdenken über Schöp-
fung und Kirche, Verlag Friedrich  Pustet, 
Regensburg, 2009, szerk. Michael Langer, 
Karl-Heinz Kronawetter), és tartalmazza 
a 2009-es kötethez Egon Kapellari püspök 
által írt előszót, valamint a szerkesztők által 
írt bevezetést. Amint a bevezetésből kiderül, 
a sajtó alá rendezés során a szerkesztők szán-
dékosan nem változtattak az élőbeszéd stílu-
sán, az idézetek forrását nem jelölik, és olvas-
mányjegyzéket sem mellékelnek, s így van ez 
a magyar kiadásban is. Különbség azonban, 
hogy míg az eredeti német kötet borítóján 
(a bevezetés részletes magyarázata szerint) 
a gurki székesegyház püspöki kápolnájának 
13. századi freskórészlete látható, amelyen 
Isten bevezeti Ádámot a paradicsomba, ad-
dig a magyar könyv fedőlapján egy teljesen 
más festmény található (Krisztus a kereszten 
életfamotívummal) forrásmegjelölés nélkül.

Az első előadás („Kezdetben teremtette 
Isten…”) az ószövetségi teremtéselbeszélések 
és általában véve a Szentírás modern teoló-
giai értelmezésének kérdésével foglalkozik. 
Az idevonatkozó egzegetikai szakirodalom 
alapos háttérismeretével felvázolja a bibliai 
szövegek kialakulásának történetét, érvelve 
az egész Szentírás – Ó- és Újszövetség – egy-
ségben való látásának szükségessége mellett, 
és a szövegek tágabb összefüggéseinek fon-
tosságát hangsúlyozva. Teremtéshit és termé-
szettudományos gondolkodás, képi nyelv és 
fogalmi igazságtartalom egymáshoz való vi-
szonyának kérdései sok megvilágító részlettel 
bomlanak ki a hallgatóság/olvasóközönség 
előtt. A látszólagos ellentétek feloldását azon 
ratzingeri alapbelátás adja, amely szerint az 
emberi értelem minden kutatói igyekezete 
Isten teremtői értelmében találja meg alapját 
és forrását, s ily módon „belenyílik Istennek 
az igazságába és szeretetébe” (41.).


