
A SZENTÍRÁS

MEGISMERÉSE ÉS MEGÉRTÉSE 

„Ha meg akarjátok menteni lelketeket, hinnetek kell Isten szavában, alá 
kell rendelnetek magatokat az Igének…

Nem nektek kell ellenőrizni az Isten igéjét, hanem az Igének kell ellenőrizni 
benneteket”

Adolphe Monod (1802-1856) 

Hogyan kell olvasni a Bibliát, hogy számomra ma is élő könyv maradjon? 
Már Cato Censorius (Kr.e. 234-149) a nagy római politikus-író is úgy tartotta, 
hogy „olvasni és nem érteni, csak hiábavaló múlatás.” Ez a könyvecske a mai 
kereső embert értelmes olvasásra tanítja. Amolyan útikalauz a Biblia világának 
felfedezéséhez. Vannak felszínesen olvasók, akiket csak a történetek kötnek le. 
Mások saját gondolataik megerősítését várják a Könyvek Könyvétől, de egyre 
kevesebben vannak, akik értik is, amit olvasnak. Pedig a Biblia ismerete 
nemcsak a hívő emberek kiváltsága. A Szentírás az európai kultúra alapja.  Ez a 
könyv azért született, hogy több legyen azoknak az embereknek a száma, akik 
értő, gondolkodó olvasói a Bibliának, akik nem érthetetlen, mágikus könyvként 
gondolnak rá, hanem napi gondjaik és örömeik között ezt a könyvet tartják 
útmutatójuknak. Ahhoz, hogy keresztények, vagyis Krisztus követői legyünk, 
meg kell ismerni és érteni a Szentírást, ami Krisztus gyakorlati követésének 
útikalauza. 

„Minden embernek fel kell fedezni maga számára egy Amerikát. Ismerte 
már képekből, emlegetésből, olvasmányokból is. 

Mégis elámul-bámul, mikor a maga szemével látja, 
a levegőjét szívja, kincseiben részesül.

Ez a minden ember Amerikája, a Biblia.”
Gárdonyi Géza (1863-1922) 

Miért született ez a könyv?

Sokan ismerik a betűket és mégis kevesen tudnak olvasni, mert az olvasás 
több mint a betűk összeolvasásának tudománya. A három egyistenhívő vallás – 
könyvre épül, „az” írásra. Legyen az az Ószövetség, az Új-jal együtt a teljes 
kánon, vagy legyen az a Korán. Meg kell tanulni olvasni őket értő módon. Ez a 
könyvecske kalauz kíván lenni a bibliai könyvek olvasásához. 

Kezdetben volt a szó, Isten legyen szava, ami létrehozta a világot és benne 
az embert, akit Isten beszélgetőtársául teremtett. Az ember a szóból él. A bűn 



viszont elidegenítette az embert Istentől, majd teljességre jutva az embert a 
másik embertől is. Hidra, közvetítőre volt szükség. Ezért hívta el Isten a 
prófétákat s nyomunkba ránk maradt az írás és benne az üzenet, aminek az a 
célja, hogy Istenre és önmagunkra rátaláljunk. Az üzenet a változó világ hegyes-
völgyes útjain, a múló idő, a világról, emberről alkotott képeink megértést 
befolyásoló változásain át jutott el hozzánk. Az Írás tükrében régi korok 
elevenednek meg, elfelejtett szokások jelentését tanuljuk meg újra, egy 
elsüllyedt világgal kerülünk ismét kapcsolatba és így találunk rá, mint elrejtet 
kincsre Isten örökkévaló evangéliumára. De értjük-e a könyvet?

Vannak kicsinyhitűek, akik azt gondolják, hogy a Biblia megérthetetlen, 
ezer féle módon magyarázható misztikus könyv, amit csak a beavatottak szűk 
csoportja, a „hívők” érthetnek meg. Ezért le kell mondanunk arról, hogy 
azoknak, akik csak egyszerű könyvként akarják a Könyvek Könyvét megismerni 
értelmes, ma is gyakorlatban használható kinccsé tegyük a Bibliát. Akik így 
gondolkoznak, úgy érzik, hogy ők Istentől felmentést kaptak az alól, hogy az 
írás megértésének a fáradtságos útját végigjárják. Úgy gondolják, hogy elég a 
Bibliát valahol kinyitni, olvasni belőle egy mondatot és abba beleérezni, 
belegondolni azt a megoldást, amit én a pillanatnyi hangulatom szerint kitalálok. 
Az ilyen ember nem kutatja az írásokat, csak megpróbál – legtöbbször 
eredménytelenül – jósolni vele. Így a Biblia mágikus-misztikus tárggyá lesz és 
nem lesz más szerepe az életben, mint az, hogy saját gondolataimat, érzéseimet 
igazolja. Pillanatnyi érzéseim, gondolataim, amelyek a helyzetemből adódtak, 
elnyomják bennem az Isten szavát. 

Akik így gondolkodnak a Szentírásról, felelősek azért, hogy ma egyre 
több ember úgy gondolja, a Biblia egy elavult, régi könyv, amolyan a 
keresztények számára kötelező olvasmány, ami ósdi, ma már semmit nem 
jelentő tanításokat, legendákat, szabályokat tartalmaz. Ezért, mint a többi 
történeti dokumentumot is, csak a beavatott tudósok szűk csapata érti, 
értelmezgeti. Ebből szabályokat, szervezeti előírásokat gyártanak és így 
létrejönnek az egyházak, amelyek nem mások, mit a keresztény társadalom 
hagyományőrző klubjai, melyeknek egyre kevesebb közük van a valóságos 
élethez. 

Mindkét felfogással szemben az a tapasztalatunk, hogy egyre több ember 
– hívők és hit nélkül gondolkodók egyformán éreznek rá arra, hogy önmaga és a 
világ megértéséhez szükség van erre a régi könyvre. Érteni szeretnék azt, amit 
ez a régi könyv tanít, hiszen a Biblia nem titkos könyv, hanem a zsidóság és a 
kereszténység közös hite szerint Isten kinyilatkoztatása. A kinyilatkoztatás pedig 
nem valami mágikus titok, ami csak a beavatottak szűk köre számára érthető, 
hanem Isten belépése világunkban, amiben a tér és az idő korlátai között éljük 
életünket.

Ezért a Biblia a világirodalom egyik első realista alkotása, aminek 
megértése önmagunk, világunk megértése szempontjából fontos. Kultúránk 
megértésének kulcsa. A Biblia lélekbe világító történetei, erkölcsi szabályai ma 
is élnek, mert a változó világban élő ember számára emberségünk alapvető titkai 



tárják fel. Ezért lett erkölcsi fogalomrendszerünk szótára a Biblia. Ezért hívják 
segítségül történeteit az írók és művészek, ha valami számunkra fontos, 
sorsunkba, életünk alakulásába vágó dolgot akarnak elmondani. A Biblia 
világértelmezése nélkül a természettudományos gondolkodásunk sem alakult 
volna így. 

Ezért a Biblia – forrás. Kultúránk, emberségünk, gondolkodásunk alapja. 
Amolyan önismereti könyv, aminek megismerése és megértése nélkül 
szegényebbek lennénk. Móricz Zsigmond egyik gondolatát idézem: 
„Rekreációra, újjászületésre van szükség. Olyan időket élünk újra, hogy nem 
lehet messze az az idő, melyben az Isten a kövekből is prófétákat teremt. És 
ennek az újjászületésnek újra csak a Biblia lesz a forrása és keresztvize. Ha lesz, 
aki fel tudja olvasni a világnak az igazság tiszta fölfogásával”.

Ez a könyv a Biblia olvasását, megértését segítő kis kalauz kíván lenni 
hívőnek és nem hívőnek egyformán. Sok bíztatás hangzik el keresztényektől és 
kevésbé keresztényektől arra, hogy olvasni kellene a Bibliát, de a módjáról 
keveset beszélünk. Egyre több kételkedő ember van, aki úgy gondolja, hogy 
nem lehet egy, az ókori irodalomban nem járatos embernek megérteni a 
Szentírást. Pedig a Biblia ma is a hétköznapok egyszerű könyve. Méltó arra, 
hogy naponta eligazítást kérjünk tőle életünkre.  
       Mi keresztény emberek Isten hozzánk intézett üzenetének tartjuk a Szentírást, de tudjuk, 
hogy benne korhoz, időhöz irodalmi műfajokhoz, világnézetei elemekhez kötött emberek 
szólalnak meg Isten Szentlelkének ihletése nyomán. A Biblia úgy Isten szava, hogy 
maradéktalanul emberi könyv. Ez az évezredeken átívelő népszerűségének titka. A régi 
történetekben is mi vagyunk a megszólítottak. Egy könyv népszerűsége a mondanivalójában 
van. Olyan kérdésekre találunk választ a Bibliában, amelyek mindig foglalkoztatták az 
embereket: Ki vagyok én? Mi életem jövőjének titka? Hogyan lehetek testileg és lelkileg 
egészséges? Hogyan oldjam meg mindennapi életem dolgait? Ilyen és ehhez hasonló 
kérdésekre találhatunk választ a Biblia lapjain. Ezért mondta John Ruskin (1819-1900) a híres 
angol esztéta a következőket a Bibliáról. „A Biblia az egyetlen könyv, amihez bármelyik 
gondolkodó ember folyamodhat az élet vagy a sors bármelyik becsületes kérdésével, és 
őszinte kutatás alapján megkapja rá Isten válaszát.”

A Biblia a reménység könyve. Benne sok tanács, ígéret olvasható. Egy 19. századi 
amerikai lelkész, John Norton Loughborough (1832-1924) megszámolta a Bibliában az 
ígéreteket és 5891 ígéretet talált. Mások megszámolták, hogy a „Ne félj” bíztatás 365-ször 
található a Szentírás lapjain. Az év minden napjára jut belőle egy-egy. Ma a természet, a 
gazdasági élet, az emberi együttélések ezer és ezer konfliktusa között jó egy ilyen biztató és 
erősítő könyvet tanulmányozni, érteni és másokkal is megértetni.

A Biblia régi könyv, évezredek hívői merítettek belőle erőt, kiutat és reménységet, 
mégis vannak megismerendő, feltárható titkai. A régi, elsüllyedt világ ezer és ezer titka tárul 
fel ennek a nagyszerű könyvgyűjteménynek lapjain. Évezredekkel ezelőtt élt emberek 
indítékait, szándékait fedezhetjük fel. Rég elfelejtett tárgyakat, szokásokat ismerhetünk meg 
benne. De a legnagyszerűbb élmény az, amikor rég elhunyt eleink gondolataiban, 
cselekedeteiben önmagunkra ismerhetünk.  

Ez a könyv segédanyagnak készült ehhez az izgalmas kutatáshoz. Az író maga is 
naponta olvassa sorait és próbálja felfedezni a régi világ tükrében a maga életének 
megoldásait, és tapasztalatból tudja, hogy ez az út ma is járható. Régi népmeséink egyik 



állandó fordulata volt: „aki nem hiszi, járjon utána.” Én sem tanácsolok mást hűséges 
olvasóimnak, csak egy kicsit másként: aki hisz, az hitében erősödik, ha mindennek utána jár.

„Érted is, amit olvasol?”

Volt egy tanítvány Jeruzsálemben, aki a görögül beszélő zsidó 
keresztények közül való volt, Fülöp volt a neve. Palesztinán kívül született, ott 
nőtt fel, és hazatelepedve Isten népének ősi földjére a Jeruzsálemi gyülekezethez 
csatlakozott. A Biblia feljegyzése szerint „azokban a napokban pedig, mivel nőtt 
a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a 
héberek ellen” (ApCsel 6,1). A görögök úgy érezték, hogy a gyülekezet 
közösségében héttérbe szorítják őket, akik bizonyára műveltebbek voltak, mint a  
választottak maguk mellé, segítségük. Ezek a férfiak olyanok voltak, „akikről jó 
bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel” (ApCsel 6,3). 
Ezek közül való volt Fülöp, aki István megkövezése után Samária városában 
hirdette a Krisztust, és bizonyságtétele nyomán „Samária befogadta az Isten 
igéjét”(ApCsel 8,14).

Fülöpöt Isten, sikereinek csúcsán, ismét megszólította: „Kelj fel, és menj 
Dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezetőútra, amely néptelen”. Fülöp 
engedelmeskedett, mert Isten a néptelen úton is tudja használni szolgáit. Gázán 
át vezetet az a fontos kereskedelmi út, ami Egyiptomot Jeruzsálemmel 
összekötötte. Hamar kiderült, Isten, küldő parancsának az oka. „Egy etióp férfi, 
a kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára 
fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján 
ülve olvasta Ézsaiás prófétát. És ezt mondta a Lélek Fülöpnek. Menj oda és 
csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott hallotta, hogy Ézsaiás 
próféta könyvét olvassa, és megkérdezte tőle: Érted is, amit olvasol? Erre így 
válaszolt: Hogyan érteném, míg valaki meg nem magyarázza?” (ApCsel 8, 
27-31). 

Az etióp főember a királynő pénzügyi szakembere volt, előkelő 
befolyásos férfiú. Etiópia valószínűleg Núbia lehetett, ahol mindig a mindenkori 
anyakirálynő uralkodott és a kandaké ugyanolyan uralkodói cím, vagy 
méltóságnév volt, mint például a fáraó, vagy a caesar. A magas rangú hivatalnok 
nem volt zsidó, és mivel a görög szöveg szerint eunuch volt – ebben az ókori 
keleten semmi különös nincs, mivel a magas rangú hivatalnokon nagy részét 
férfiatlanították – még prozelitaként sem lehetett felvenni Izrael gyülekezetébe 
(5Móz 23,2). Mégis ez az ember nagy áldozatot hozott azért, hogy messzi 
földről, az akkori világ végéről Jeruzsálembe jöjjön az igaz Isten imádatára. 
Még a hazafelé vezető hosszú úton is a szent iratokat tanulmányozta. Hangosan 
olvasott, mint mindenki az ókorban, hiszen a csendes, néma olvasást csak a 
középkorban találták ki a szerzetesek.            

Vajon mit nem értett ez a főember? Valószínűleg, mint művelt ember 
érthette a héber szöveget és a szöveg olvasása közben nem voltak nyelvi 
nehézségei. Az is lehet, hogy az olvasott szöveg az Ószövetség görög fordítása, 
a Szeptuaginta volt, amit a görögül beszélő zsidók nagy előszeretettel 



használtak. A problémája az elolvasott és megértett szöveg tartalma volt. 
Amikor Fülöp felült mellé a kocsiba „az Írásnak az a szakasza, amelyet olvasott 
ez volt: „Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, 
úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, 
nemzetségét ki sorolhatná fel? Mert élete felvitetik a földről” (ApCsel 8,32-33).  
Ez a főember számára nehezen érthető szakasz az Isten „szenvedő szolgájáról” 
szóló prófétai énekből származik (Ézs 52,13-53,12). Ez volt az őskeresztény 
gyülekezet számára az egyik legfontosabb igehely, amiben Jézus szenvedésének 
és feltámadásának az előre történő meghirdetését látták (vö. Lk. 24,46. Mt 8,17. 
Mk 9,12. Rom 15,21. ApCsel 10,43). A rejtélyesen hangzó 33. vers arról szól, 
hogy Isten a megvetett, emberektől megalázott szolgáját a földről felviszi a 
mennybe, hogy sokan higgyenek benne. 

A főember számára az a kérdés, hogy ez a prófétai ige kiben teljesedett, 
vagy teljesedik be. Ezért így kérdezi Fülöpöt. „Kérlek, kiről mondja ezt a 
próféta? Önmagáról vagy valaki másról. Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak 
ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust” (ApCsel 834-35). Fülöp 
igemagyarázata hitre talált. A főember, Isten szenvedő és felmagasztalt 
szolgájának a követője lett. A pogányok közül elsőnek, ráadásul, mint eunuch, 
nyert felvételt a keresztény gyülekezetbe (Ézs 56,3-7. Péld 3,14). 

A mai bibliaolvasó ember is hasonló dilemma előtt áll. A megértett 
szöveg, döntésre szólít, amire válaszolni kell. Nem csupán filológiai, történeti, 
irodalomtörténeti kérdés a Szentírás megértése, hanem sorskérdésünk hogy a 
nekünk üzenő Isten szavát úgy értsük meg, mint mai kérdéseinkre mai 
megoldást. A megértés további szintjei csak ezt az alapdöntést színezik, 
tudatosítják. A Biblia megértése nem más, mint Isten és az ember személyes 
kapcsolatának rendezése. Megtalált válasz arra a kettős kérdésre, amit Saulus, a 
későbbi Pál apostol tett fel a vele beszélő Jézusnak: „Ki vagy Uram?” és „Mit 
akarsz, hogy cselekedjem”
(vö. ApCsel 9,1-9).
Erre a két kérdésre felel az egész Biblia. Isten végtelen, mi végesek vagyunk. Mi az ő képére 
és hasonlatosságára teremtett lényekként keressük Istent, az életünk végső értelmét. Nem a 
filozófusok istenét, akit a logika csapdáival akarnak bizonyíthatóvá tenni, hanem Ábrahám, 
Izsák és Jákob Istenét, akivel személyes tapasztalatokra tud az ember szert tenni. A Biblia 
ezért az Istennel való találkozások könyve. Megérteni csak úgy lehet, ha tapasztalatokat 
szerzünk vele. Pált sem a teológia nagy kérdései feletti töprengés juttatta el az igazi 
istenismeretre, hanem a damaszkuszi út tapasztalata. Nem Isten végtelenségének mélységeibe 
hatolt be, hanem beszélgetett Jézussal, akiben felismerte az Emberfiát, minden töprengő 
kérdésére a választ.

Az első kérdésből következik a másik: Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? A 
kereszténység nem más, mint krisztuskövetés. Nem elmélet, hanem életgyakorlat. A Biblia a 
gyakorlat könyve. Krisztus megértése csak a gyakorlatban jöhet létre. Így volt ez a szerecsen 
komornyiknál is. Krisztus megismerése után szövetségre lépett Krisztussal, mint urával, aki 
kész volt őt elfogadni. Ez a könyv a gyakorlati szeretet módszertanára tanít, de nem 
előírásokban és fenyegetések sorával kényszerítve a jót, hanem történetekben, életsorsokban 
elmondva. Így lesz ez a könyv az élet könyve, ami a változó világok viharain keresztül is őrzi 
arra a választ, hogy mit akar Isten tőlem, hogy én ember maradjak az embertelenségben.



Tiszteld az eredeti szöveget!     

Kosztolányi Dezsőtől származik az az elmés mondás, hogy minden 
fordítás – ferdítés.
Nem lehet maradéktalanul, örök érvényűen egyik nyelvről a másikra lefordítani 
egy szöveget, hiszen az egyik nyelv szavai, fogalmai nem fedik le a másik nyelv 
szavait és fogalmait. Ha fordítunk, mindig a lehetetlennel küzdünk, hiszen nem 
tudunk belebújni az író bőrébe. A fordító a maga hite, kultúrája, tudása 
szemüvegén keresztül látja, érti a szöveget. Nincs ez másként a Biblia 
fordításánál sem. Miközben a nyelvtudósok azon fáradoznak, hogy az eredeti 
nyelvből magyarra fordítsák a szöveget, a mi nyelvünk is, mivel él, állandóan 
változik. A szavaknak más lesz a tartalma, hangulatilag is félreérthetők lesznek a 
régi szövegek. ezért a Biblia története nem más, mint a Biblia újrafordításának 
története.

Amióta a Biblia, mit könyvgyűjtemény kialakult, azóta szükségszerűen 
fordítanunk kell a Bibliát. Az Ószövetséget, néhány kisebb részlet kivételével 
héberül írták. De amire a Biblia, mint könyvgyűjtemény elkészült, a héber 
nyelvet fokozatosan kiszorította a használatból egy rokon nyelv, az arám. Jézus 
és tanítványai arámul beszéltek. Ezt bizonyítja Jézusnak eredeti nyelven 
megőrzött mondata. Jairus leányét egy arám mondattal támasztotta fel a Mester: 
„talithá kúmi” = „leányka, kelj fel” (Mk 5,42). De a keresztfán is arámul idézte 
Jézus a 22. zsoltár versét: „Élí, élí, lamá sabaktaní” = „Én Istenem, én Istenem, 
miért hagytál el engem” (Mt 27, 45. Zsolt 22,2).

A Bibliát nem írták át rögön arámra, ezért az Ószövetségből felolvasandó 
szakaszt le kellett fordítani köznapi nyelvre. Ezt a targumok (=fordítók) 
végezték. Eredetileg tiltották ezeknek a fordításoknak a lejegyzését, de a 
jelentősebb targumok, belső használatra leírták a fordításaikat. A szétszórtságban 
élő zsidók hamarosan arámul is elfelejtettek. Mivel a hellenizmus idején a görög 
lett az általánosan használt nyelv, hamar, - már a Kr.e.-i 3. században elkészült 
az Ószövetség görög nyelvű fordítása, a Septuaginta (= „hetvenes” fordítás), 
amit egy legenda szerint hetven tudós egymástól függetlenül végzett, és mégis 
csodálatosan egységes munkájának tulajdonítottak. Legtöbb esetben ez a 
fordítás lett az Újszövetség ószövetségi idézeteinek forrása

A missziói parancs arra kötelezte Jézus követőit, hogy az evangélium jó 
hírét, a kinyilatkoztatás drága kincsét mindenkihez elvigyék. Ez a parancs a 
Biblia fordítására kötelez. Érdekes hogy a bibliafordítás nagy korszakai mindig 
a keresztény misszió fellendülésével jártak együtt. A Biblia nemcsak a lelki 
életet elevenítette meg, hanem felmérhetetlen nagyságú kulturális hatást is 
gyakorolt azokra a népekre, akik elkezdték érteni, ízlelgetni Isten 
kinyilatkoztatott szavát.

Ahhoz, hogy egy idegen nyelvű írásművet lefordítsunk egy másik 
nyelvre, azt gondoljuk, hogy elegendő a két nyelv megértése. De a nyelvismeret 



összetett dolog. Nem elég tudni a nyelv szavainak a jelentését, a ragozás, a 
szófűzés szabályait, a mondatépítés alapvető törvényeit. Ismerni kell a képes 
beszéd sajátosságait, ami viszont csak akkor világosodik meg előttünk, ha 
megismerjük a lefordítandó szöveg, jelentésen túli jelentését. A szavaknak van 
egy ki nem mondott hangulati, csak a megfelelő kulturális környezetben érthető 
jelentése. A fordításban erre is figyelemmel kell lenni. Jan de Waard, és Eugene 
A. Nida remek, fordításelméleti könyve szerint, egyszer egy jeles bibliafordító 
így sóhajtott fel: „Könnyű volna úgy lefordítani, ha tényleg tudnám, mint 
jelent”. (Egyik nyelvről a másikra. Funkcionális ekvivalencia a 
bibliafordításban. Kálvin János K. Bp. 2002). A fordítónak nem nyelvi, vagy 
nyelvtani hiányosságai voltak. Ez a sóhaj csak arra utal, hogy minden szövegnek 
van egy, a szavak, mondatok tartalmán túlmutató jelentése is. Ennek a 
megtalálása az igazán nehéz feladat. Bizonytalanságaink közepette egy iránytű 
van: az újra megértett eredeti szöveg. A megértés kulcsa tehát mindig a leírt, 
ránk maradt szöveg újra megértése. A betűn túl, érteni kell a mi világunk mellett 
a régi elsüllyedt világot is. Ezért a Biblia megértésének mindig fontos eleme 
marad a régi világ egészének tanulmányozása, megértése, mert ezekből nagyon 
sokszor váratlan, de nagyon fontos segítségeket kaphatunk.  

 Egy érdekes példát erre. Hosszú ideig gondot okozott a fordítóknak 
Dávid bujdosás történetének egyik epizódja, amit Sámuel első könyve jegyzett 
fel. Dávid, a dúsgazdag Nábáltól illendő módon élelmet kért a szabadcsapatai 
számára, de Nábál durván, gúnyosan kidobja a követeket. Dávid katonáival 
fegyveres megtorlásra indul. A már-már kirobbanó konfliktust Nábál eszes 
felesége Abigail előzi meg. Gazdag élelmiszer ajándékkal kedveskedik a haragra 
lobbant katonáknak és még okos hízelgő szókkal is csillapítja a harcosok dühét. 
A többi közt ezt mondja Dávidnak: „És ha akad, aki üldöz, és az életedre tör, az 
életed, uram, akkor is az élők csomójába lesz kötve Istenednél, az ÚRnál. 
Ellenségeid életét pedig parittyája közepéből hajítja el!” (1Sám 25,29). A 
mondat első felét máig alkalmazzák a zsidó sírköveken, mivel szép, költői 
gondolatot sejtünk mögötte, de a mondás tartalmát csak néhány évtizede 
ismerjük. Nuziban –az egykori sémi városállamban - a pásztorok, mivel 
analfabéták voltak, úgy tartották nyilván a nyájat, hogy egy, a nyakukban viselt 
zacskóba annyi kavicsot tettek, ahány állatuk volt. Ha a nyáj hiánytalan volt, 
akkor a kavicsok és az állatok száma megegyezett. Ezt hívták az élet 
zacskójának. Ha egy állat elpusztult, akkor kilőttek parittyával egy kavicsot az 
élet zacskójából. De azt is a régi sémi szokások ismeretéből tudjuk, hogy miét 
lopta el Jákob felesége, Ráhel apja házi bálványait. A korabeli szokások szerint 
azé volt a vagyon, aki a házi bálvány tulajdonosa volt.

Minden nyelvben vannak szavak, amelyeknél az azonos forma és hangzás 
mellett – megmagyarázhatatlanul – egymással össze nem függő, többféle 
jelentés állhat. Gondolhatunk a magyar „ég”, „ár”, „vár” vagy a „dob” szóra. 
Sokszor nehézséget okoz a test és lélek kapcsolatáról szóló bibliai tanítás 
megértésében az, hogy a héber „rúah” szó, épp úgy, mint a görög „pneuma” 
jelenthet szelet is és lelket is. Ezt az egybecsengést a Biblia remek, szép 



szójátékban használja (pl. Ez 37,9 és Jn 3,8). Lehet viszont sokféle 
belemagyarázással félreértelmezni ennek „segítségével” a Biblia eredeti 
mondanivalóját. 

Vigyáznunk kell, hiszen egy-egy szónak, fordulatnak többféle 
jelentésárnyalata van. Ezért, ha az eredeti gondolathoz hűségesek akarunk 
maradni, nem fordíthatjuk mindig ugyanúgy a szót. Például a héber „léb” szó 
általában szívet jelent, amit az ótestamentumi kor embere az érzelmek és a 
gondolatok székhelyének tartott. De amikor Birák 16,25-ben a Biblia a vak 
Sámsont gúnyoló, mulatozó filiszteusokról beszél, akkor a héber „tób” libbám 
kifejezés nem fordítható szó szerint „jószívűnek.”  A revidiált Károli szöveg 
„megvidámult az ő szívük” fordítást alkalmaz, pedig a „tób” szó jót jelent. Az új 
protestáns biblia pedig úgy oldja fel ezt a kifejezést, hogy „jókedvük támadt” a 
filiszteusoknak.

Különös fordítási nehézséget okoz egy olyan szónak a jelentését 
megtalálni, ami csak egetlen egyszer fordul elő az egész Bibliában. Ezeket 
hapax legomenon-oknak nevezzük. Ekkor a Biblián kívüli forrásokat kell 
segítségül hívnunk. A legtöbbször a sémi rokonnyelvek szavaiban találhatunk 
segítséget. Példaként Jób könyvének egy versét, a 17, 6 említhetjük. Az 1908. 
előtti Károli fordítás így adja vissza a héber szöveget: „Bizonyára engem 
példabeszéddé tőn a népeknek, kiknek előttük az előtt doboltattam magamat.” 
Az 1908-as revízió így javította ki a szöveget: „Példabeszéddé tőn engem a 
népek előtt, és ijesztővé lettem előttük.” A Magyar Bibliatanács fordítása szerint 
„Szóbeszéd tárgyává tett a népek előtt, olyan vagyok, mint akit arcul köptek.”  
Ehhez közel áll Kámory Sámuel 1870.-ben kiadott szövege, amely így szól. „Ki 
lettem téve élczül a népeknek, kiknek szemébe köphetnek”. A Szent István 
Társulat 1976-os kiadása is – mely Rosta Ferenc fordításában hozza Jób könyvét 
– szintén szembeköpésként érti a szöveg második felét. („Gúnydalok tárgyává 
tettek a népek előtt olyan ember lettem, akit szembeköpnek”). Joggal 
kérdezhetjük, hogy honnan van a vers második felében az eltérés. Az oka a 
héber „tófet” szó értelmezése okozza. Ezt a szót a régiek a „tóf = dob, szóból 
vezették le. Károli talán olyas valamire gondol, amiről Jézus Mt. 6, 2-ben 
beszél. De a rokon nyelvek hasonló szavainak tanulmányozása arról győzte meg 
a tudósokat, hogy a tófet szó nem dobot, hanem köpést jelent, csak a két szó 
hangalakja esik egybe. Az utána következő „lefánim” szó pedig jelentheti azt, 
hogy „azelőtt”, de a szó alapjelentése: „arc”. Van, amikor az Újszövetség 
fordításában az Ószövetség segít. Máté 23,5-ben az 1908-as revízió szerint a 
farizeusok „a köntöseik peremét” nagyobbítják meg. Az új protestáns Biblia 
szerint a ruhájuk bojtját nagyobbítják meg. Az itt használt „kraspedon” görög 
szónak az a jelentése, hogy „széle, szegélye valaminek”. De ebben az esetben 
4Móz 15,38 és 5Móz22,12. előírásai szerint a héber cicit-et, vagyis az 
imaköpeny négy szegletén lévő bojtot jelenti, ami Isten törvényére emlékeztető 
külső jel volt.

Van, amikor a fordítónak azzal az akadállyal kell megküzdeni, hogy nem 
áll megfelelő szó a magyar nyelvben rendelkezésünkre egy-egy héber kifejezés 



visszaadására. A különböző fordítók találékonysága sokat segíthet a szöveg 
megértésében. Ezért, ha tehetjük, használjuk ezeket a segítségeket. Az eredeti 
szöveget úgy tisztelhetem, ha minél több magyar, és ha tehetem, idegen nyelvű 
fordítást teszek egymás mellé, hiszen ezek mind annak a dokumentumai, hogy a 
fordító igyekezett legjobb tudása és lelki ráhangoltsága alapján megküzdeni a 
szöveggel, miközben kincsekre lelt.

Néha a Biblia tanulmányozóinak a magyar bibliafordítás sajtóhibáival is 
meg kell küzdeni. Ezeket az újabb kiadások ki szokták küszöbölni, de a máig 
legtöbbet használt, sokszor változatlanul újra nyomtatott Károli Biblia, ami 
természetesen nem Károli Gáspár „eredeti” szövege, hanem több revízió után 
egy 1908-ban készített javítása az addig javítgatott szövegeknek, ránk örökített 
néhány örökzöld sajtóhibát.  A legnevezetesebb a121. zsoltár első verse, ahol a 
héber szövegben egy kérdő mondat áll. A pontos fordítás: „Tekintetemet a 
hegyekre emelem: Honnan jön segítségem?  Az 1908-as revízióból lemaradt egy 
„h” betű. Így lett a szöveg: „Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én 
segítségem?” Ez azt jelentené, hogy a zsoltáros a hegyekről várja a segítséget. A 
Vizsolyi Bibliában és a későbbi Károli revíziókban mindenütt a „honnét” szó 
szerepel és a mondat, kérdő mondat. Lám egy elnézett „h” betű is értelemzavaró 
lehet.    

Sokszor a héber és a görög nyelv szerkezete állít csapdát a fordítónak. A görög 
nyelvben többek között találkozunk egy olyan nyelvi jelenséggel, amit hendiadiojn-nak 
(kettőt eggyel) mondtak a régiek. Ez azt jelentette, hogy egy fogalmat két rokonértelmű 
szóval fejeztek ki. Gyakran találjuk a Károli Bibliában a jeleket és csodákat egymás mellett 
(pl. Mt 24,24; Mk 13,22; Jn 4,48; ApCsel 4,30; 5,12 Róm 15,19; 2Kor 12,12; 2Thess 2,9 Zsid 
2,4). Ha nem tudjuk, hogy ez a két szó egy fogalmat, a csodajelet fejezi ki, akkor elkezdhetjük 
magyarázgatni, hogy mi a különbség a csoda és a jel között és ki az, aki csodát hajt végre, és 
ki pedig a jelet. 

A héber nyelv például szegény a kötőszavakban. Leggyakrabban az „és”-t használja, 
ami viszont nemcsak kapcsoló, hanem magyarázó, ellentétes vagy megengedő értelmű. 
Sokszor elég a magyar nyelvben egy vesszővel fordítani. Önálló mondat elején is 
szükségtelen lefordítani. Ezt a hebraizmust az Újszövetség is átvette. Itt is célszerű elhagyni a 
fordítását nyelvhelyességi szempontból. Jelenések 18,12-14-ig terjedő szakasz – ami utalás 
Ezékiel 27,12-22-re, és hogy az értő olvasók észrevegyék, hogy ez ószövetségi idézet, 
tudatosan hebraizálva idézi János – 27 „és” kötőszót tartalmaz, amit a revideált Károli-
fordítás mind lefordít – szükségtelenül, és mindegyik után még a vesszőt is kiteszi, ami 
önmagában elegendő lenne a pontos fordításhoz. Így elviselhetetlenül monoton lesz a 
lefordított szöveg.

Jób 19, 25-26 temetési igehirdetések alkalmával gyakran elhangzó ige. „Mert én 
tudom, hogy az én megváltóm él” – így kezdődik. Ha a folytatását megnézzük az általánosan 
használt revideált Károli fordításban, akkor ezt találjuk: „és utoljára az én porom felett 
megáll. És miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent.” Az új 
protestáns fordításban más, az eredetihez hűségesebb szöveget találunk: „és utoljára megáll a 
por fölött, és ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent.” A „testem nélkül” 
nem azt jelenti, mint a „testemben”. A kettő között nagy a különbség. Mi magyarázza ezt a 
nagy eltérést? A héber szövegben lévő kifejezésben (mibböszári) a prepoziciót (elöljárószót), 
a héber ”min”-t, az új fordítású Bibliában -ból –ből értelemben fordítják. Így a kifejezés 



értelme pontosan „a magam testéből” látom meg Istent, vagyis testemben. 
Muntag Andor Jób kommentárjában ezt írja erről: „Jób nem csupán abban 

reménykedik, hogyha neki meg is kell halnia, majd a Megváltója helyt áll helyette, 
nyilvánvalóvá teszi az ő igazságát, hanem abban is, hogy ezt ő személyesen is meg fogja látni. 
Méghozzá nem csupán „szellemi” értelemben, nem úgy, hogy az ő „lelke” fogja látni, teste 
nélkül. Ez a sokak által képviselt értelmezés idegen attól az egész világtól, amelyben Jób 
könyve keletkezett. Jób afelől bizonyos, hogy ő maga, mai kifejezéssel testestől-lelkestől lesz 
ott, amikor legvégül a Megváltó megáll a por fölött” (Muntag Andor: Jób könyve. Bp. 1982.  
A Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya. 155. oldal). Az eredeti Károli-szövegben 
még ez állt a mai helyesírás szerint: „Továbbá minekutána a férgek ez én testemet megrágják, 
és minekutána felébredek: ebben a testben meglátom az Istent.” Így az új fordítás lényegében 
helyreállította az eredeti Károli-szöveget.

Mi indította akkor az 1908-as revízió bizottságának tagjait arra, hogy a „testem 
nélkül” formát iktassák a szövegbe? A fent említett héber elöljárószót („mi”) fosztóképzőként 
is lehet értelmezni, így tagadó jelentésű lesz a kifejezés vagyis „testem nélkül”. Annak az 
eldöntése, hogy melyik a helyes forma, a Biblia világának, gondolkodási formáinak ismerete 
alapján lehetséges. Ezt viszont befolyásolja a fordítók világszemlélete is. Érdekes, amit ezzel 
az igével kapcsolatosan Tóth Kámán professzor megjegyzett. „Az 1908-as revideált szöveg 
azt a századfordulóra jellemző racionalista teológiai felfogást tükrözi, amely a test 
feltámadása helyett a lélek halhatatlanságát hangsúlyozta. Ez kimondottan görög filozófiai 
gondolat azonban idegen az Ószövetségtől (ahogyan az Újtól is). Ezért jónak látszott az új 
fordításban visszatérni az eredeti Károli szöveg értelméhez.” (Tóth Kálmán, Bibliafordítás – 
Bibliamagyarázás. Kálvin K. Bp. 1994. 85)  

A szöveg hátterének ismerete is befolyásolj a fordítást. Erre lehet példa a 126. zsoltár 
1. versének fordítása. Ez a revideált Károli szöveg szerint így hangzik: „Grádicsok éneke. 
Mikor visszahozta az Úr Sion foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók” – Az új fordítás 
szerint: „Zarándokének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az ÚR, olyanok voltunk, mint az 
álmodók.” A zsoltár feliratában lévő szó pontosan „fölmenetet” jelent, így jelenthet följáratot, 
lépcsőt – vagyis régiesen grádicsot. De valószínűbb, hogy a szónak itt tágabb értelme van, 
zarándoklatot, vagy felvonulást jelenthet. Ezt énekelhették az ünnepre Jeruzsálembe 
menetelők (2Móz 23,14-19. vö. Lk 2,41-52). De miért fordítja a „Sion foglyai” (héberül: súb 
sebút) kifejezést Sion sorsával? Ennek magyarázatát egy újabb nyelvészeti felismerés adta. A 
második szó nem fogságot, hanem fordulatot, esetleg sorsfordulatot jelent egy ember, vagy 
egy egész ország életében (pl. Jób 42,10. JSir 2,14). Ezért ezt a zsoltárt nem szükségszerű a 
fogság utánra keltezni. Ezért egy szöveg pontos megértése együtt jár azzal, hogy a szöveg 
eredeti, elsődleges használatáról is hírt kapjunk. 

A fordítási példákat még tovább lehetne sorolni, de mit tehetünk akkor, ha nem 
ismerjük a Biblia eredeti nyelveit? Istennek hála, többféle bibliafordítás áll 
rendelkezésünkre. Szerezzünk be minél többféle fordítást, protestánst és római 
katolikust egyaránt, és egy-egy igehelyet párhuzamosan tanulmányozzunk. Ne 
idegenkedjünk a megszokottól eltérő, újabb fordításoktól, mert ezek a gyorsan 
fejlődő biblia-tudományok újabb eredményeit is figyelembe véve készültek. 
Segédkönyveket, kommentárokat is igénybe vehetünk. Minden fordítás a 
szövegnek egy-egy felfedezetlen oldalára mutat rá. A megértést az is segíti, ha a 
szöveg kulcsszavainak előfordulásait megkeressük egy konkordancia 
segítségével. A segédkönyvek közül több is pontosan elemzi a szöveg nyelvtani 
sajátosságait, fordítási lehetőségeit. Ne kötelezzük el magunkat egyetlen fordítás 



mellet sem, mert „szószerinti” pontos fordítás nem létezhet, hiszen a nyelv 
változásával a szavak hangulati és jelentésbeli értelme változik, de tanuljunk 
mindegyikből, hiszen minden fordítás harcban született, melynek tétje Isten 
szavának pontos megértése volt
  
Az „akkor és a most”

A Biblia egy elsüllyedt világ tanúja. Olyan szokásokkal, tárgyakkal, a régi 
mindennapokban természetesnek tartott dolgokkal találkozunk a szövegben, 
amit ma már nem értünk. Ezért a Biblia minden egyes mondatánál újra meg kell 
kérdeznünk magunktól, hogy mit olvasunk. Két kérdésre kell mindig választ 
adnunk. Akkor, amikor a Biblia íródott, mit jelentett az a mondat, amit most 
olvasunk? A másik pedig így fogalmazható meg: Ma mit mond nekem ez a 
mondat, mit üzen rajta keresztül nékem az Isten? Ha valaki ennek a két 
kérdésnek a pontos megválaszolását kikerülni, nem jár utána, könnyen 
félremagyarázza a Szentírást. A saját elgondolásait akarja igazolni az igével, 
mert elmulasztja megvizsgálni: mit jelentett egy-egy fogalom, tárgy vagy szólás, 
amikor a Biblia íródott. Néhány példát erre: 

A kánai menyegzőn, amikor elfogyott az innivaló, Mária figyelmeztette 
Jézust: „Nincs boruk” (Jn 2, 3). Jézus – a régi Károli fordítás szerint így 
válaszolt erre az aggódó figyelmeztetésre: „Mi közöm nékem te hozzád, oh 
asszony”. Ez a mai füllel hallgatva – szemtelen válasz. Az új protestáns 
bibliafordítás ezt így próbálja finomítani: „Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, 
asszony?” A Szent István Társulat 1976-os fordítása: „Mit akarsz tőlem, 
asszony”. Ezek sem sokkal szeretetteljesebb válaszok. A görög szövegben a „ti 
emoi kai szoi” kifejezés áll, ami szó szerint fordítva kissé értelmetlenül hangzik 
és annyit jelent: „mi neked és nekem”. Viszont rögtön fontos és értelmes lesz 
Jézus mondása, ha tudjuk azt, hogy ez az ószövetségig visszavezethető szólás, 
aminek a jelentése az, hogy nem a mi hatalmunkban van ez a dolog, ezért Istenre 
kell azt hagyni, nem neked és nekem kell ebben cselekedni, hanem a jó Isten 
cselekedetét kell várnunk ezzel kapcsolatban (vö. Szigeti Jenő: Letűnt korok, 
régi titkok. Bp.1999. Esély Mozaik Kiadó. 27-31). Ha ezt a kifejezést a 
kortársak nyelvét pontosan értjük, nem gondolunk arra, hogy Jézus itt a szülők 
tiszteletére vonatkozó ötödik parancsolat áthágására biztat bennünket, vagy 
udvariatlan magatartásra bátorít. 

Egy-egy hely néha okoz megértési problémát a Biblia olvasása közben. 
Jézust a Kísértő a szent városba a „templom ormára” (az új protestáns fordítás 
szerint a „templom párkányára”) vitte és arra akarta rávenni, hogy onnan vesse 
le magát. Sokan itt valamiféle templomtoronyra vagy a templom épületének 
aranykupolás fedelére gondolnak. De itt sokkal köznapibb helyről van szó. A 
görög szövegben a „pterügion” szót találjuk, ami szárnyacskát, szegélyt, csúcsot 
vagy valaminek a kiemelkedő részét jelenti. Nem biztos, hogy ez az orom a 
templom tetején található, jelenthetik a hegyes szögben érintkező falak sarkát is. 
A jeruzsálemi templomot Kr.u. 70-ben Titus seregei lerombolták, de ránk maradt 



Josephus Falvius nagyszerű és pontos leírása a templomról. Ebből tudjuk, hogy 
a templom orma a templomtér DK-i sarka volt, ahol az a támfal épült, ami a 
templomtér bővítését szolgálta. Itt mintegy 150-180 méter magasról lehetett 
lelátni a Kidron völgyére. Josephus szerint „A világ legbámulatosabb alkotása 
volt ez: mert a völgy fölött, amely olyan mély volt, hogy szédült az ember, 
amikor lenézett mérhetetlenül magas csarnok épült úgy, hogy az, aki ennek a csarnoknak 
tetejéről össze akarta fogni tekintetével mind a két szakadékot, máris szédülni kezdett, mielőtt 
még a roppant mélységbe leért volna a tekintete.” (A zsidók története. Bp. 1946. 
Renaissance, 683). Ennek a hatalmas támfalnak ma is láthatóak az alapjai, ez a 
Siratófal, a zsidók szent helye, mely a régi templom dicsőségét őrzi. 

De nemcsak az épületismeret hasznos a Biblia jobb megértése 
szempontjából, hanem egy tájé is. Keresztelő János a pusztában keresztelt, Márk 
(1,4) és Máté (3,1-12) feljegyzése szerint ide mentek hozzá az emberek. A 
19-20. századi történetkritikusok emiatt azzal vádolták a Bibliát, hogy se Máté 
se Márk nem ismerte a pusztai viszonyokat, mert ott nincs is víz. Később meg 
Jézus kérdezi a sokaságot, hogy „miért mentetek ki a pusztába? Szélingatta 
nádszálat látni?” (Mt 11,7). Szerintük a pusztában nem lehet nádszál, ami 
jellegzetesen vízinövény. A kritikusok tévedtek. Ők nem jártak Júda pusztájában, 
ők nem ismerték a palesztinai terepviszonyokat. Ahol Keresztelő János 
keresztelt, a Jordán partján mindössze 20-22 méter széles zöldövezet van, de 
azon túl halott a puszta. Ez a víz élteti ezt a zöld sávot. Itt gazdagon terem a nád. 
De Jézus kérdése még kortörténetileg is érdekes, hiszen Heródes Antipász (Kr.e. 
4- Kr.u.39) akit Jézus - ravaszsága miatt - „rókának” nevez (Lk 13,32), aki mivel 
Keresztelő János megfeddte (Mt 14,1-12), trónra lépésekor éppen olyan pénzt 
adott ki, aminek hátoldalán egy nádszálat látunk, amint éppen a szél hajtogat. 
Bolyki János szerint „Azt jelentette az a programnyilatkozat, hogy mindenféle 
politikai széljárásnak engedő nádszálmagatartást tartotta követendő példaképnek 
a király” (Bolyki János: Az újszövetségi írásmagyarázat elvei, módszerei és 
példái. Bp. 1988. Kálvin K). 

Néha egy-egy természeti jelenséget kell megértenünk ahhoz, hogy egy 
igehely pontos értelmét megértsük. Jézus a Hegyi Beszédben azt mondta: „Ti 
vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét 
visszaadni?” (Mt 5,13). Sokan kérdezik, hogy hogyan lehet íztelenné a só? A 
görög szöveg itt a „mórainó” szót használja, aminek jelentése: „balgává, 
ostobává tenni, megbolondítani, értelmetlenné tenni.” De hogyan bolondulhat 
meg a só? Sokan arra gondoltak, hogy itt bepiszkolódott sóról van szó, vagy 
arról, hogy a nedvességtől megváltozott az állaga, halmazállapota. De akkor 
miért nem alkalmas trágyának sem, mint ahogyan ezt Lukács evangéliuma írja 
(14,35)? Nagy valószínűség szerint a Holt tengerből nyert, más kémiai 
anyagokkal vegyített sóban elinduló kémiai folyamatok miatt lett íztelen a régi 
só, ami ezután csak arra jó, hogy eltapossák az emberek. Mivel Palesztinában 
ilyen sót használtak, ezért volt Jézus kortársai előtt érthető a kép. „Aki… követi 
Krisztust, az hasonló az ételnek ízt, a dolgoknak értelmet adó sóhoz (3Móz 
2,13). Aki nem tudja a világban betölteni ezt a szerepet, azon éppen úgy nem 



lehet segíteni, mint az ízét vesztett són: fölöslegessé, haszontalanná válik, 
semmire sem jó többé” (Varga Zsigmond: Jubileumi kommentár, Újszövetség 
85).

A palesztinai munkaszokások ismerete nélkül a rostálás fogalmát sem 
értjük, mert talán valamiféle szitálásra gondolunk. A gabonatisztításnak ez a 
módja az ókori keleten általánosan ismert volt. A törekkel, szeméttel vegyes 
gabona megtisztításához akkor fogtak hozzá, ha a széljárás kedvezett. Ez először 
szórás által történt (Jer 15,7), amihez favillát és szórólapátot használtak. Először 
villával a szalmát távolították el, majd egy leterített ponyva felett a szórólapáttal 
annyiszor dobták fel a szélbe a törekkel és pelyvával keveredett magot, míg a 
szél el nem fújta belőle a szemetet. A súlyosabb magok mindig visszahullottak a 
ponyvára. Mivel többnyire este jelentkezett a tenger felől fújó szél, ezért ez a 
munka sokszor a késő éjszakába is belenyúlt (Ruth 3,2). A gabonát az őrlés előtt 
megrostálták, hogy a még közte maradt pelyvától, apróbb magvaktól is 
megtisztítsák. Amikor a Biblia rostálásról beszél - mint hitünk 
megpróbáltatásáról -, akkor arról a munkafolyamatról van szó, amit az 
ószövetségi gazda a szórólapáttal végzett ( Ézs 30,28. Ám 9,9).       

Van, amikor egy-egy szokás pontos ismerete szükséges a Biblia pontos 
megértéséhez. A kánai menyegző (Jn 2,1-12) rejtett csodáját sem értjük meg a 
korabeli szokások nélkül. Az innivaló elfogyott. Mária így utasította a szolgákat: 
„Bármit mond nektek, tegyétek meg.” Az elbeszélés szerint „volt ott hat kőveder 
a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három 
métréta fért”. Ez nagy mennyiségű víz volt. Egy métréta a héber bát-nak 
megfelelő űrtartalom volt, ami 39,39 liter. Vagyis ezek a kőedények, amelyek az 
udvaron álltak 80-100 literesek lehettek. A vizet hűvösen tartották és ezt 
használták ivóvízként, és az étkezések előtti szokások kézmosásokra. Jézus a 
szolgáknak azt a parancsot adta, hogy „Töltsétek meg a vedreket vízzel”. Ez úgy 
történt, hogy a szolgák a vállukra vették a tömlőket és elindultak a kúthoz, 
megtöltötték a tömlőket és telehordták a hat kőedényt, a mintegy 5-7 hektoliter 
vízzel. Mivel a keleti lakoma az árnyékos belső udvarban folyt, ahol a víztartó 
kőedények is álltak, mindenki látta a vízhordó szolgák szorgoskodását. Amikor 
elkészültek, a násznaggyal megkóstoltatták és ő kijelentette, hogy finom 
innivaló lett a vízből. Mégsem vette észre senki, hogy csoda történt. Miért? Az 
ókori keleten nemcsak mustból erjesztve tartósított bort ittak, hanem a 
szőlőskertekbe vágott sajtóban szörppé párolták a friss mustot és ilyen formában 
tették el a szőlő levét. Azért nem vette észre a násznép és a násznagy a csodát, 
mert azt gondolták, hogy a víz mellé hoztak a szolgák szőlőszörpöt is, és ezt 
keverték össze a vízzel. Izraelben a „kánai bor” ma is erjedetlen szőlőitalt jelent, 
amit az autósok is ihatnak.  

Néha egy szokásos cselekvés szimbolikus jelentést kapott. Ha a 
szimbólum tartalmát érteni akarjuk, akkor a szokás kultúrtörténeti hátterével is 
meg kell ismerkednünk. A lábmosás első keresztények által gyakorolt szokása jó 
példa erre. János evangéliuma szerint az utolsó vacsora alkalmával Jézus „felkelt 
a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát; azután 



vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal 
a kendővel, amellyel körül volt kötve” (Jn 13, 4-5). Amikor Péter értetlenkedve 
nem akarta megengedni, hogy Jézus az ő lábát is megmossa, Jézus nagyon 
keményen válaszolt: „Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám” (8). 
Jézus a tanítványok lábainak megmosása után azt is elmondja, hogy ez nem egy 
véletlen udvariassági gesztus volt, hanem fontos tartalma van ennek a 
cselekménynek.  „Miután megmosta a lábukat, és felvette a felsőruháját, ismét 
letelepedett és ezt mondta nekik: Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok 
egem: Mester, és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam 
a ti lábaitokat, én, az Úr, a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. 
Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek” (Jn 
13, 12-15). Jézusnak ezekből a szavaiból a mai olvasó előtt is világos, hogy itt 
nem egy tisztálkodási szokásról van szó, hanem egy olyan jelképről, amit az 
ókori ember értett, mi pedig aligha. Az antik világban a lábmosást az egy házhoz 
tartozók, családtagok, rabszolgák, de gyakran uraik is gyakorolták, akár 
vendégeikkel is. Olyan gesztus volt, amely az összetartozást, vagy az alá és 
fölérendeltséget fejezte ki. Érdemes ennek a motívumnak a szerepét 
megvizsgálni az ókori irodalomban. 

Az Odüsszeia 19. énekében arról olvasunk, hogy amikor Odüsszeusz a 
trójai háború meg a sok kaland után rangrejtve hazatér szegény vándorként, 
felesége megparancsolja a szolgáknak, hogy a jövevény lábát mossák meg. 
Odüsszeusz erre a szolgálatra „egy éltes anyót” kért meg, aki egykor dajkája 
volt. A dajka lábmosás közben „azonnal ráismert sebére, melyet vadkan foga 
vágott (393. sor). E cselekmény az ókori emberek szerint arra szolgált, hogy a 
másik ember igazi valóját felismerjük. 

Ez a mozzanat a zsidó irodalomban is előfordul. Az „Ábrahám 
testamentuma” című, intertestamentális korban keletkezett irat (1Móz 18,1-12.) 
alapján azt beszéli el, hogy amikor a három idegen jön megjelenteni Sodoma és 
Gomora elpusztítását, a bibliai szövegtől eltérően Ábrahám mosta meg a 
vendégek lábát és így ismeri fel, hogy ezek Isten angyalai. De egy harmadik 
irodalmi utalással is igazolható, hogy a lábmosásban a másik igazi 
felismerésének lehetősége rejtőzik. Mózes első könyvének 41. fejezete feljegyzi, 
hogy a fáraó „hozzáadta feleségül Ászenatot, Pótiferának, Ón papjának a 
leányát” (45. vers). Egy első századból fennmaradt zsidó regényes elbeszélés, a 
„József és Azenath”-ban szintén találunk egy lábmosás-jelenetet (20,1-5). Ez így 
szól: „Leült József Potrefének (Aszenath) papjának trónjára, és (a lány) vizet 
hozott, hogy megmossa (József) lábát. De József azt mondta neki: - Jöjjön ide a 
szüzek közül egy, és az mossa meg a lábamat! – Aszenath azonban így felelet: - 
Nem uram, mert te az én uram vagy mostantól, és én a te szolgálóleányod. Miért 
mondtad hát azt, hogy egy másik szűz mossa meg a lábaidat? Hiszen az én 
kezeim a te kezeid, és a te lábad az én lábam, és az én lelkem a te lelked. Ezért 
hát senki más nem moshatja meg a te lábadat!  Akkor erőnek erejével megmosta 
lábait. Megfogta tehát József a leány jobb kezét, és megcsókolta őt, Aszenáth 
tehát viszonozta csókját.” (Bolyki János ford.). Ebben is megtalálható a 



felismerés motívum, de a jegyesek közötti szoros szeretetközösségnek is a 
lábmosás a pecsétje.

Ha a három példát összevetjük a nagycsütörtökön történt utolsó 
vacsorával, akkor a Jézustól ránk hagyott szertartás tartalmához közelebb 
kerülünk. A lábmosás a szoros testvéri közösség demonstrálása volt és a másik 
emberben jelenlévő krisztusi új ember felismerése. Igaz, hogy mindhárom 
példától eltér Jézus tette, mert az jelképes prófétai cselekedet, aminek műfaji 
megfelelőit az Ószövetségben többszörösen is megtaláljuk. A lábmosás Krisztus 
megtisztító áldozatára utalt, de a tanítványok számára a testvéri közösség 
felismerésének jelévé lett.   

A társadalmi helyzet megértése is fontos ahhoz, hogy a Bibliát helyesen 
értsük. a piacon ácsorgó, munkára váró emberek képe bevilágít Jézus korának 
gazdasági válságába. Jézust földi szolgálata során a kisemberek – halászok, 
vámszedők – követték. Nem voltak teljesen vagyontalanok. Péternek háza volt, 
Jakabnak és Jánosnak napszámosai (Mk 1, 20.29). A heródesi nagy építkezések 
véget értek, és utána Palesztinában nem igen akadt munka. Sokan koldusokká 
(ptókhosz = koldusszegény pl. Mt 5,3), mások meg munkát kereső 
napszámosokká (penész = olyan szegény, aki a napi munkájából él) lettek. Jézus 
ebből a világból merítette példázatait is. Beszél a munkára váró, piacon tétlenül 
ácsorgó emberekről (Mt 20, 1-16.), de amikor a lelki élet dolgairól beszél, akkor 
is többször veszi képeit a társadalmi életből. A megváltás például, amit a 
ragszolga tulajdonosának vételárként a rabszolgáért fizettek. A rabszolgák 
felemelkedése nemcsak a felszabadulásukat jelenthette, hanem azt is, hogy egy 
kisebb úr tulajdonából egy nagyobb úr szolgálatába kerültek, aki jobban 
megbecsülte őket, jobban bánt velük. Ezt a lehetőséget használja Pál kép 
gyanánt Róm 6,6-7-ben.

Szándékosan csak apróbb érdekességeket említettem, de ezeknek 
figyelembevétele nélkül könnyen idegen elemeket kezdünk a Bibliába 
belemagyarázni. Az menekül meg Isten igéje félremagyarázásának kísértésétől, 
aki minél pontosabban meg akarja érteni, hogy régen, amikor Isten szavát írásba 
foglalták, a szerzők mit akartak mondani. A mai tanulságok csak a régi ige 
pontos ismeretére épülhetnek. Aki ezt a kutatómunkát elhanyagolja az nem a 
béreabeliekhez hasonlít, akik „teljes készséggel fogadták az igét, és napról 
napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok” (ApCsel 
17,11).

A régen elmúlt világban írásba foglalt szövegek megértése szempontjából 
a legnagyobb gondot az okozza, hogy a régi emberek gondolkodásában a 
szimbólumok nagyobb szerepet játszottak, mint ma. Mi inkább logikai 
rendszereket alkotunk, a régiek pedig képekben gondolkodtak. A kép ajtót nyit a 
valóság lényegére, de ha a képet nem értjük, akkor félreérthetővé teszi a 
gondolatokat. Jó példa erre Jézusnak a gazdagról és Lázárról elmondott 
példázata (Lk 16,19-31). Jézus ebben a példázatban, amit a gazdagság 
veszedelme ellen mond, az ókorban egy közszájon forgó mesét használ fel, 
amelyik kétféle változatban s ismeretes volt. Az első egy egyiptomi tanítómese. 



A gazdag, egyiptomi szokás szerint, pompás temetésbe részesült, a szegényt 
meg csak úgy elföldelték. A túlvilágon Ozirisz parancsára megfordult a helyzet. 
A szegényt a gazdag pompás ruhájába öltöztetik, a gazdagot pedig az alvilágba 
viszik. A rabbinista irodalom is többféle tanulsággal kiegészítve használta ezt a 
mesét. Benne az a tanulság szólal meg, hogy anyagi javainkat a másik, a 
szegény ellenében nem lehet büntetlenül élvezni. Ha nem tudjuk, hogy itt Jézus 
egy közszájon forgó történetet használ fel mondanivalója érzékeltetésére, akkor 
mindenféle, a Biblia egészétől idegen következtetésekre juthatunk a pokollal és 
a mennyországgal kapcsolatban.

Ha a Bibliát valóban meg akarjuk érteni, jó, ha lexikonokban és 
különböző más segédkönyvekben utána nézünk a régi elsüllyedt világ 
tárgyainak, szokásainak, helyeinek, hiedelmeinek, egyszóval mindannak, ami 
azt a kor jellemezte, amikor a Szentírást írásba foglalták. A Szentírás azért tud 
bennünket ma is megszólítani, mert nem időtlen könyv. Arról szól, hogy Isten 
vállalva bennünket, belép a mi téri, idő világunkba, és szól és cselekszik. Tőlünk 
viszont elvárja, hogy tanuljunk meg olvasni a régi idők gondolkodási világának 
törvényei szerint.  

Csak a régi körülmények, helyzetek, helyek és szavak pontos megértése 
ad biztos alapot arra, hogy a régi igét mai problémáink, gondjaink megoldásában 
tanácsként használjuk. Aki nem törekedik a régi szöveg megértésére, az a saját 
gondolatait olvassa bele a Bibliába és hamis eredményekhez jut. Vagy a 
betűszerintiség csapdájába esik, és azt gondolja, hogy a régi világ szokásainak 
leutánzásával lehet a Biblia követőjévé lenni. Attól, hogy valaki olyan saruban 
jár, amilyenben Jézus járt még nem lesz Jézus követője. Ha valaki teveszőr 
köpenyben kivonul Júdea pusztájába és sáskát meg vadmézek eszik, nem biztos, 
hogy Isten küldetésében jár, mint Keresztelő János. A külső formák követése 
nem jelenti a Biblia mai követését. A Biblia több mint szabálygyűjtemény. Élő 
ige, amivel úgy lehet élni, hogy az akkor-t megértve, most kezdjük megérteni a 
benne foglalt igazság fényében a mai élet mai tennivalóit. Pál szerint „a betű 
megöl, a Lélek pedig megelevenít” (2Kor 3,6).
     
A Biblia és a jövő

A Biblia – hitünk szerint –, Isten teremtő erejű szava. Benne emberi 
szavakkal, emberi közvetítőkön keresztül olyan valaki beszél, aki nincs időhöz 
kötve, hanem egyszerre ura a jelennek, a múltnak és a jövőnek. A Biblia 
megértésének egyik csapdája az, ha jóskönyvvé akarjuk tenni a Bibliát, amiből a 
jövő titkait akarjuk kiolvasni. A Biblia kódja című, nagy világsikerre szert tevő 
könyv ennek az elrettentő példája. Egy ügyes, találékony amerikai újságíró, 
Michael Dorsini 1997-ben írt egy könyvet, „A Biblia kódja” címen, ami igazi 
bestseller lett. Szenzációs, lenyűgöző, hihetetlen, elképesztő, írták róla a könyv 
kritikusai. Hónapokig vezette a New York Times sikerlistáját. Az ok igen 
egyszerű. A könyv azt állítja, hogy a Biblia kódolva előre megjósolta John F. 
Kennedy, Robert Kennedy és Jichak Rabin meggyilkolását. A könyv 1999-ben 



magyarul is megjelent és bevezetése szerint „ez a könyv tudósítja először a nagy 
nyilvánosságot a Bibliában rejtőző kódról, amely több ezer évvel a Biblia 
megírása után bekövetkezett eseményekről számol be.” Ezért hát 
Magyarországon is zajos sikert aratott és több kiadásban is pillanatok alatt 
elfogyott. 

De mi ez a kód? Az 1990-es évek, a számítóképek elterjedésének évtizede 
volt a világon. Ezért a kódot csak a számítógépek segítségével lehet megtalálni. 
A könyv függelékéből megtudhatjuk, hogy ez úgy sikerült, hogy a szóközöket 
elhagyták, és a számítógép számára pl. Mózes első könyvét egy „hasábhengerré” 
formálták. Így az irat jobb és baloldala egymás mellé került. Ezután, úgy 
illesztették össze, hogy az első sor vége a második sor elejéhez kapcsolódjon. 
Így a hajdan volt szöveg betűhalmazzá válik. Olyan lesz, mintha egy sorban irt 
egyetlen szóvá összegyúrt, 304 805 betűből álló óriás betűhalmaz lenne a 
szöveg, amit spirálisan egy olvasóhengerre tekernének. Ez adott lehetőséget 
arra, hogy az egymástól tetszőlegesen megállapított betűk helyzetéből vonjanak 
le következtetéseket, illetve az így egymás mellé került betűket olvassák össze a 
jóslásnak megfelelő szavakká. A héber írás csak a mássalhangzókat rögzíti, így 
ha a szóközök kimaradnak, teljesen értelmetlen betűtenger marad az írás helyén.

Ezzel a Biblia szövege elveszítette a jelentését. A könyv azt állítja régi 
legendákra hivatkozva, hogy a Tórát Mózes Istentől betűnként lediktálva kapta. 
Ezért teljesen értelmetlen értelmes szavakról, mondatokról beszélni a Biblia 
kapcsán. Egy Rips nevezetű matematikus, aki ezt a kódot felfedezte, azt állította, 
hogy ezzel állították vissza a Tóra eredeti formáját. De így a szavak és a 
mondatok eredeti értelme teljesen eltűnik. Drosnin szerint így egy másik bibliát 
kapnak a Biblia mögött, ami már nem ige, hanem egy számítógépes program. 
Ennek érdekében a Tóra 304 805 betűből kialakított fűzérét hatvannégy 4772 
írásjel hosszúságú sorra osztotta és ezen a betűtengeren indul el a jövő titkainak 
kihalászása.

Csak egy példát, a legnevezetesebbet. A könyv írója szerint ezzel a 
módszerrel neki sikerült megjósolni Jchak Rabin meggyilkolását. Az így 
sorokba rendezett betűtengerben egy helyen sikerült megtalálni Rabin nevének 
mássalhangzóit egymás alá írva, amit a második betűnél egy olyan 
mássalhangzó sor keresztezett, aminek így fordítható le jelentése: „gyilkos, aki 
gyilkolni fog”. Ha most visszarakjuk ezeket a betűket az eredeti helyükre, akkor 
5Móz 4, 41-42 -ből lehet összerakni ezt a töredék mondatot: „gyilkos, aki 
gyilkolni fog”. Rabin neve pedig úgy jön ki, hogy a betűkre tördelt szöveg 
függőlegesen így hozza a szükséges mássalhangzókat. 5Móz 2,32. J – az előbb 
bidézett, vízszintesen olvasható mondatban benne van a C – 5Móz 7,19-20-ban 
van a H – 11,1-ben van Q – 13,11-12-ben van a R – 17,5-6-ban van a B – 
21,4-5-ben van a J, ami I-nek is olvasható – 24,15-ben van az N. Ezek a betűk 
valóban 4772 írásjelnyi távolságra vannak egymástól. 

Az olvasás irányát is önkényesen választja meg a szerző. Hol átlósan, hol 
függőlegesen, hol lentről felfelé, vagy fentről lefelé, hol jobbról balra vagy 
balról jobbra kell olvasni, hogy a kívánt jósszöveg kijöjjön. Mivel a héber 



betűknek számértéke is van, ezért évszámokat is tud jósolni ez a rendszer. A 
példákat tovább szaporíthatnánk. Nem bibliai szövegekkel is meg lehetne 
ugyanezeket a jóslásokat tenni, és mindig olyan eredményre jutnánk, amilyenre 
szeretnénk. Egy hasonlóan megdolgozott telefonkönyvből is elő lehetne hívni a 
„Nemzeti dalt”, vagy Ady Endre bármelyik versét.

A Biblia így megszűnik élő ige lenni, csupán az a trapéz lesz, amin a jós a 
szellemi trapézmutatványait bemutatja. Hivatkozik a Bibliára, idézi Dániel 12,4 
nevezetes igéjét, sőt Jelenések könyvének 5. fejezetében található kívül-belül 
bepecsételt könyvére is hivatkozik, aminek feltörésére a Biblia szerint csak a 
megöletett Bárány a méltó (Jel 5,9). Ebben a könyvben Michael Drosnin arra 
vállalkozik, hogy „a megöletett Bárány”, vagyis Jézus Krisztus helyett ő legyen 
a pecsét feltörője, no meg a computer. Az azóta eltelt több mint egy évtizedben a 
Biblia kódja körüli láz elült. Az emberek napirendre tértek fölötte. A legtöbb 
ember ma már az ilyen fejtegetésekre, csak egy vállrándítással felel. Pedig Jézus 
ma is a múlt, a jelen és a jövő ura, ő az Alfa és az Omega (Jel 1,8.11. 22,13) és a 
Biblia, ami Isten kinyilatkoztatása a múltról, a jelenről és a jövőről egyaránt 
beszél. 

Akkor hát hogyan lehet eligazodni a sok megtévesztő hitetés közepette? 
Hogyan maradhatunk józanok? A jós a jövő titkát keresi, a próféta Jézus 
megváltásának reális összefüggéseit mutatja meg a történelemben. A jós a 
történelem egyes bekövetkezendő eseményeit akarja megjósolni, a próféta pedig 
a jelenben a múltban és a jövőben munkálkodó Isten akaratát, tervét ismerteti 
meg az emberrel, amely eligazítja a hívő embert a mindennapok döntései között. 
A jós világképe fatalista. A kikerülhetetlen végzetben hisz, a keresztény ember 
világképe a reménység uralma alatt az ember megváltásának lehetőségében, a 
célba érkezés bizonyságában hisz és abban, hogy bár a bűn tönkretette a világot, 
mi a célhoz csak a szeretet keskeny útján juthatunk el. Ezért a prófétai ige nem 
egyszerűen a megtörtént, vagy majd bekövetkező eseményeket mondja el, 
hanem megtanít ezek mögé látni. Feltárja azokat a folyamatokat, amelyek 
meghatározzák az életünket.   

Ez a prófétai látás a Biblia jellegzetes időszemléletén alapszik. Mi a 
múltat magunk mögött tudjuk, és sokszor megpróbáljuk „végképp eltörölni”. 
Azt szoktuk mondani, hogy előttünk a jövő, ez vigasztal a jelen biztos 
megpróbáltatásai között. De ezzel a szemléleti móddal nem sokra megyünk. A 
jövő mindig bizonytalan az ember előtt, és ezen a jóslás sem tud segíteni. A 
jelen valóságából pedig nem lehet a jövő álmaiba elmenekülni. A Biblia szerint 
viszont a jövő a biztos. A megváltás terve Jézus visszajövetelével, az ember 
önpusztító bűnének megsemmisítésével ér célba. Ezért mi nem a világ végét, 
hanem az ítélő Jézus visszajövetelét várjuk (Róm 14,10. 2Kor 5,10). Ha 
szövetségre lépünk Jézussal, a „második Ádámmal” (Róm 5, 12-21), akkor a 
„halál alvása” sem választ el Jézus Krisztus szeretetétől (Róm 8, 38-40). (Erről 
bővebbet: Szigeti Jenő, Újjászületés örök életre, vagy újraszületés. Bp. 2007
 Arany Forrás Kiadó)   

Akkor értjük jól a prófétai igét, ha nem a régi korok bukásának történetét 



látjuk bennük és nem az elkövetkezendő világkatasztrófa fenyegető 
előhírnökének tartjuk a Bibliát, hanem megtanuljuk jelen idő egyes szám első 
személyben olvasni. A prófétai ige lelki törvényszerűségeket tár fel, ami 
nemcsak a múltban volt igaz és nemcsak a jövőben teljesedik, hanem ez a 
jelenünket is meghatározza. Nem elég azt tudni, hogy egy-egy régi ige már a 
múltban egyszer beteljesedett, nem elég azt hinni, hogy Isten előre látja a jövőt, 
hanem a beteljesedett és a beteljesedő igében meg kell keresni azokat a 
törvényszerűségeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy mai életünk nehéz 
döntései között is eligazodjunk. Amikor Jézus a templommal dicsekedő 
tanítványoknak azt mondta, hogy a templom helyén kő kövön nem marad, 
nemcsak a templom épületének sorsáról beszélt, ami nagyon hamar, még annak 
a nemzedéknek életében bekövetkezett, hanem annak a megértéséhez adott 
példát, hogy minden vallásos remekmű Isten ítéletében semmivé lesz. Ezért a 
tanítványoknak az a feladata, hogy óvakodjon a hitetéstől (Mt 24,4) és a 
szeretettől indított szolgálatban készen várja Mesterét. A prófétai igének az a 
célja, hogy a világ eseményeinek zűrzavarában biztosan lássuk a célt, és ne 
hitessen el bennünket semmilyen manipulált hír, vagy szenzáció. A prófétai ige 
megtanít bennünket arra is, hogy átlássunk a jelen ködén és az igazi célt soha ne 
feledjük. 

Az Istenben bizakodó embernek nincs véletlen az életében. A jónak és a rossznak 
egyformán célja lesz mindennapjaiban. Nem azt kell tehát kutatnunk, hogy Jézus hogyan volt 
jelen egy-egy tragédiában, ami az ember bűnének természetes velejárója. Mivel ő a szeretet, ő 
biztos ott van minden tragédiában, és együtt szenved a szenvedőkkel. Inkább azt kell 
megkeresnünk, hogy miért engedte meg Isten az életünkben azt a rosszat, és mire akar 
tanítani? A Biblia nem arra tanít, hogy életünk nagy csőd-helyzeteiből saját erőnkből kell 
megszabadulni, hanem arra, hogy Isten vezetését, kivezető útját hogyan lehet megtalálni. A 
bűn következtében jelentkező tragédiák így olyan ablakokká lehetnek, melyeken keresztül 
megláthatjuk a gondviselő, bennünket szerető Isten arcát. 

Ha hit, reménység és szeretet nélkül vizsgáljuk az életünket, vagy a történelem 
megpróbáltatásait, akkor ezek eltakarják előlünk az emberért munkálkodó kegyelmes Isten 
arcát. Egyre kevésbé értjük, hogy ő hogyan lehet mindenható, gondviselő Isten. De ha a 
tragédiák mélyén megkeressük Jézust, a velünk szolidáris Isten-embert, akkor rádöbbenünk 
arra, hogy az emberi lét legnehezebb mélységeiben is előttünk járt ő, aki ma is velünk van az 
úton (Mt 28,20). Nélküle értelmetlen a hit, hiszen hinni csak őbenne érdemes, különben 
meghal a szeretet, mert az olyan fény, ami felülről jön, és éppen életünknek ezek a 
határhelyzetei mutatják meg, hogy bennünk, rajtunk, általunk árad-e ez a mennyei kincs. De 
ekkor vizsgázik a reménységünk is, ami túlér a bűn által tönkretett világ nagy 
önellentmondásán. Megtanít bennünket túllátni minden tragédián, ellátni egészen addig az 
országig, amit Jézus készít az őt szeretőknek. Ott az Isten sátora az emberekkel lesz, együtt 
fogunk vele lakni és letöröl minden könnyet a szemünkről, „és halál sem lesz többé, sem 
gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak” (Jel 21,3-4). Ezért 
a Biblia nem azt mondja el prófétai igéivel, hogy holnap vagy holnap után mi lesz, hanem a 
célra, a biztosan beteljesedő megváltásról ad hírt. Ez a jövő igazi titka.
 
A Biblia elemző olvasása



Minden Bibliát olvasó barátomnak azt tanácsolom: Ne kiragadott igéket, 
hanem tartalmilag összefüggő szakaszokat tanulmányozzon. Akkor kevésbé 
kísért az, hogy a saját ötleteihez, elgondolásaihoz idomítsa a Biblia igéit. Akkor 
könnyebb lesz megszabadulni a szenzáció, a manipulált bibliamagyarázat 
csalóka lidércétől.  A Biblia szóban született és sokféle emlékezetben megőrzött 
hagyományból lett a Szentlélek ihletésére egész. Isten nem betűket diktált, 
hanem az élet nagy kérdéseit világította meg az emberek előtt. Ezért a Bibliában, 
ami a kinyilatkoztatásnak az egyedül hiteles dokumentuma, különböző műfajú 
részeket találunk. Paul Ricoeur szerint – aki a 20. század egyik legnevezetesebb 
hermeneutikusa (szövegértelmező tudósa) volt –, a Bibliában ötféle 
beszédmódot találunk. Ezek: az elbeszélő, a rendelkező, a prófétai, a költői és a 
bölcsességi beszédek. Mindegyik más és más tanulmányozási módszert igényel.  

1. Az elbeszélő részek tanulmányozása

Elie Wiesel híres mondása szerint a Biblia azért olyan népszerű, mert Isten 
szereti a történeteket. Valóban, a Biblia jelentős része történet. Mivel a Biblia 
szóban született, ezeknek a történeteknek a nagy részé szájról-szájra terjedt. A 
Szentlélek az Ige életének szóbeli szakaszában megőrizte ezeknek a valós 
történetek mondanivalójának az igazi lényegét, értelmét. A szóbeli továbbadás 
gondoskodott arról, hogy minden lényegtelen elem, ami a szóbeli tartalmat 
elhomályosíthatná, lekopjon a szövegről. Így a ránk maradt ige, egy szépen 
kiformálódott kristályhoz, vagy gyöngyszemhez hasonlít. Ennek 
figyelembevételével kell a Biblia történeti szakaszait tanulmányozni. Bennük 
jelentős lélektani és tanítási elemek vannak elrejtve. a történeti héttér, a 
kortörténeti elemek megismerése csupán azért szükséges és fontos, hogy minden 
belemagyarázástól mentesen e tudjunk jutni a mondanivaló máig alkalmazható 
mélységéig. Vizsgáljunk meg néhány példát.

Egy különös ószövetségi történet Dávid és Simei esete (2Sám 16,5-14). Az 
első feladatunk: megkeresni a történet helyét Dávid életében. A történetek sötét 
háttere Dávid képmutatóan palástolt bűne Betsabéval (2Sám 11, 1-17), amit 
Nátán próféta példázatával leleplezett (12, 1-12). Dávid összetört és megbánta 
bűnét, ennek dokumentuma az 51. zsoltár. A felismert, megbánt bűn helyreállítja 
az ember megromlott kapcsolatát Istennel, de a bűn következményeit Isten nem 
hárítja el. Hordozni tanít, segít gondviselő kegyelmével, de nem marad a bűn 
büntetlenül. Ha a megbánásnak az lenne az eredménye, hogy a bűn 
következményei eltűnnek életünkből, akkor nem éreznénk át sohasem a bűn 
súlyát. Ezért a törvénytelenül fogant csecsemő meghal (12, 23). Hosszú vívódás 
után születik meg Salamon, Rabba ostroma is győzelemmel ér véget (12, 24-31). 
Úgy tűnik, hogy minden rendbe jön. De a család megbomlott erkölcsi 
egyensúlya is Dávid bűnének a következménye. Ammon megrontja testvérét 
Támárt, ami kiváltja Absolon bosszúját, aki testvéréért testvérét Ammont öleti 
meg. Absolon, apja ellen lázad és úgy tűnt, hogy ő lesz a győztes. Dávid 
menekülni kénytelen az általa épített fővárosból, Jeruzsálemből (13-15. fejezet). 



Ekkor történik a megvizsgálandó történetünk. Ennek erkölcsi tanulságát csak 
ennek a sötét háttérnek az ismeretében lehet megérteni.  

A történet másik szereplője Simei, a Saul nemzetségéből való benjámini 
ember. Neve annyit jelent talán: Jahve meghallgatott. Ez az ember nem a neve 
szerint él. Dávid házának bukását Dávidnak tulajdonítja és igaztalanul ócsárolja 
a megszorult királyt. „Gyere csak, gyere, te vérengző és elvetemült ember! 
Megtorolja rajtad az ÚR Saul házának minden kiontott vérét, aki helyett te 
király lettél, és odaadta az ÚR a királyságot fiadnak, Absolonnak. Most te 
kerültél bajba, mert vérengző ember vagy” (2Sám 16, 7-8). Dávid a váddal 
szemben katonáival együtt Simei csúfolódásának az ellenkezőjét tudná 
bizonyítani, hiszen Sault ő siratta el, (2Sám, 1,11-12, 18-27), akkor sem ölte 
meg, amikor megtehette volna (1Sám 24, 5-23. – 26,1-25). Simei elvakult 
haragjában köveket, port dobál és ócsárol, ezzel nevetségessé teszi magát. Róla 
később is hallunk. Dávid megkegyelmezett neki és megesküdött, hogy nem lesz 
bántódása (2Sám 19,16-24), de Simei továbbra is lázongó ellenzék maradt. 
Salamon azt parancsolta, hogy maradjon Jeruzsálemben, ott oltalom alatt áll, de 
ha a várost elhagyja, megöleti. Ez lett a veszte, mert amikor két rabszolgája 
Gátba szökött és utánuk ment, a királyi paranccsal mit sem törődve, Salamon 
megölette (1Kir 2, 36-46).

A harmadik szereplő egy rettenthetetlen katona, Abisáj (=apám áldozati 
ajándék) Cerújá fia, Jóáb testvére, Dávid unokaöccse (2Sám 23, 18) aki a király 
egyik leghűségesebb katonája volt. Hős vezér volt, aki nem félt a haláltól. 
Megmentette a filiszteusok elleni háborúban Dávid életét (2Sám 21,16-17). 
Amikor Saul Dávid üldözésére indult Zif-pusztájába, kész volt arra, hogy 
éjszaka Dáviddal meglepje Sault és a táborba lopódzva arra is kész lett volna, 
hogy egyetlen dárdadöféssel a földhöz szegezze Sault (1Sám 26,8), de Dávid 
nem engedte ezt megtenni, hanem az Úrra bízta a szabadulást. Most is ezt 
parancsolta neki Dávid.  

A történet szereplői után ismerkedjünk meg a helyszínnel, a földrajzi 
környezettel, ahol a történet lejátszódik. Dávid Jeruzsálemből menekül a 
Jordánon túlra, keletre. Az út meredeken szakad le a zord sziklás, kopár 
hegyektől övezve a Jordánhoz. Jeruzsálem 750-760 méterre van a tenger szintje 
felett, míg Jeruzsálemtől 25 km-re folyt a Jordán, ami a torkolatánál 250 méterre 
a tenger szintje alatt ömlik a Holt tengerbe. Dávid Bahurimból indult, ami az 
Olajfák-hegyének déli lejtőjén Benjámin törzsi területén feküdt. A helyszín 
alkalmas volt arra, hogy Simei dobálózzon és port szórjon.   

A kővel dobálás és a por szórása az ókorban a megalázás, a gyalázat jele volt. 
Még az Újszövetség idején is a port levegőbe szórni a dühösség, a megvetés jele 
volt (ApCsel 22,23). Dávid viszont nem bosszulta meg a provokációt. A történet 
tanulsága éppen ebbe van belerejtve. A felháborodott Abisájnak, aki a 
kődobálásra és a por szórására így csattan föl: „Hogy meri ócsárolni az én 
uramat, királyomat ez a döglött kutya?! Hadd menjek oda, hogy levágjam a 
fejét!” (2Sám 16,9) – ezt válaszolja Dávid: „Nem rám és nem rátok tartozik ez 
Cerúja fiai”. Ez első pillanatra értelmetlen válasznak tűnik. Az itt használt héber 



kifejezés lefordítása sem egyszerű. A Károli Biblia 1908-as revíziója, amit ma is 
általánosan használunk így fordítja: „Mi közöm van veletek”. Ez egy héber 
kifejezés volt (héberül: „má-li válákh”), amit görögre a Kr. e. 3. században így 
fordítottak le „ti emoi kai szoi” (=mi nekem és neked). Ez a kifejezés több 
helyen is előfordul az Ószövetségben (Bír 11,12. 2Sám 19,23. 1Kir 17,18. 2Kir 
3, 13). A jelentése az, hogy ez egy olyan dolog, amiben nem nekünk kell 
dönteni, tenni, hanem hittel kell megvárnunk Isten cselekvését (Erről: Letűnt 
korok, régi titkok Bp. 1999. Esély Mozaik. 27-31).

 A történet tanulsága egyszerű: Isten megengedi sokszor, hogy bűnünk 
következménye a nyakunkba szakadjon. Ekkor nem Isten hagyott el minket, 
hanem megengedi, hogy bűnünk következménye miatt meglássuk tetteink 
súlyát. Három kérdés vezet tovább minket: Miért engedte meg Isten? Mire akar 
megtanítani? Hogyan akar ő tovább vezetni minket? Dávid ezt ismerte fel, 
amikor így szólt a kísérethez: „Bárcsak rám tekintene nyomorúságomban az ÚR, 
és javamra fordítaná azt, hogy ma ócsárolnak engem” (2Sám 16,12). Ez a 
sajátos bibliai látásmód, ami túlsegít minket szenvedéseinken. 

Egy egyszerűbb újszövetségi példát is vizsgáljunk meg. A Hegyi beszéd 
végén „a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek 
hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók” (Mt7, 28-29).  Ezt a véleményt 
igazolja Máté, Jézus tíz messiási csodájával. Ezek közül első a leprás 
meggyógyítása. Ha a történet mondanivalóját igazán meg akarjuk érteni, akkor 
figyelemmel kell lennünk arra, hogy hol található ez a történet az evangélium 
szövetében annál is inkább, mert ez a történet Márk (1,40-45) és Lukács (5, 
12-16) evangéliumában is megtalálható, de más összefüggésben. Minden bibliai 
igének nemcsak önmagában való mondanivalója van, hanem van helyi értéke is. 
Máté evangéliumának piramis szerkezete történeti és tanítási blokkokból épül. 
Alapja a prófétai Immánuel név, ami azt jelenti „velünk az Isten” (1,23) és az 
evangélium Jézus ígéretével végződik: „én veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig” (28,20). Hogyan lehet ez? Erre keresi a választ az evangélium, 
melynek szerkezeti csúcsán egy történet, Péter hitvallása (16,13-20) és a 
kovászról szóló példázat, pontosabban annak egy árulkodó szava – a 
„belerejti” (enkrüptó) az asszony – áll. Vagyis Isten országa rejtve van jelen a 
világban és csak az ismeri fel, aki Péterrel együtt vallja, hogy Jézus a Krisztus, 
az élő Isten Fia.

Ez a szakasz a második, történeteket elbeszélő szakasz bevezetője. Jézus 
lejött a Hegyi beszéd hegyéről, ami valahol észak Galileában van és a sokaság 
követte őt Kapernaum felé, ami ott feküdt, ahol a Jordán a Galileai tengerbe 
ömlött. Ekkor egy váratlan esemény történik. Egy leprás odaborul Jézus elé. 
Ennek a történésnek a váratlanságát, a feszültségét akkor értjük igazán, ha 
tudjuk azt, hogy a leprásoknak, vagyis poklosoknak az elkülönítését szigorú 
ószövetségi törvények írták elő (3Móz 13. és 14. fejezet). „A poklos embernek 
pedig, akin kiütés van, legyen a ruhája tépett, a haja gondozatlan, takarja el a 
bajuszát, és ezt kiáltsa: tisztátalan, tisztátalan! Tisztátalan mindaddig, amíg 
rajta van a kiütés, tisztátalan ő. Egyedül lakjék, a táboron kívül legyen a 



lakása” (3Móz 13,45-46). Aki tisztátalant érint, maga is tisztátalan lett (3Móz 
22, 4-6).

A poklos így könyörgött: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz” (Mt 8, 2). Nem 
kér, követel, hanem Jézus akaratára bízza magát. Ekkor Jézus váratlanul, átlépve 
egy törvényes korlátot megérinti a leprást, ezzel azt jelezve, hogy ő úr a 
betegség felett és így szólt: „Akarom. Tisztulj meg!” – és bekövetkezett a csoda: 
„a lepra azonnal letisztult róla” (Mt 8,3). Jézus nem az ószövetségi törvényt 
akarta semmissé tenni, ami a mai higiéné szabályai szerint is követendő, jó 
parancs, hiszen az Ószövetség előírása szerint elküldi a meggyógyult poklost a 
papokhoz. Ez viszont nem egy egyszerű csodatétel volt, hanem a zsidók 
várakozása szerint – messiási jel (Mt 10,8. - 11,2-6. vö. Lk, 17, 12-19).

A történet mondanivalója egy fontos igazság. Jézus úgy van velünk a világ 
végezetéig, hogy életünket az ő akaratának vonzásába kell állítanunk. Ő érint, 
közösséget vállal velünk, hogy mi is hittel fogadjuk azt, amit ő akar velünk 
tenni. A leprás szava a hitvallomás igazi tartalma. Nem a gyógyulásban, a 
betegség elmulasztásában hisz, hanem Jézus akarata alá rendeli az életét.      

Összegzésként azt mondhatjuk, ha egy történetet tanulmányozunk, 
elsősorban az adott iraton belüli helyzetet vizsgáljuk meg, mert ez a könyv 
mondanivalójáról, felépítéséről elárulja, hogy a történet elmondásával mi volt a 
bibliai könyv szerzőjének a szándéka. Utána a szereplőkkel, a hellyel, a 
történetben szereplő tárgyakkal, szokásokkal ismerkedjünk, majd a cselekmény 
lélektani elemeit kell végiggondolnunk. Segítségül hívhatunk kommentárokat, 
térképeket, lexikonokat és más kortörténeti irodalmat. Újabban ezekből sincsen 
hiány. Legyünk figyelemmel egy-egy jellegzetes kifejezés, kulcsgondolat 
párhuzamaira is. Amennyire lehet, tegyük a Bibliát a saját maga magyarázójává. 
Fontos hogy alapvető kortörténeti ismeretekkel rendelkezzünk, mert a Biblia 
nem időtlenül örökkévaló könyv. Isten belépett a kinyilatkoztatással a mi téri, 
idői világunkba és ott elkezdett cselekedni. A kor nyelvén szólt, de a 
mondanivalója örökre időszerű. A mi feladatunk, hogy megértsük, hogy akkor 
mit mondott az Ige amikor megírták, és a mai korban élőknek mit üzen rajta 
keresztül Isten. 

2. A rendelkező részek tanulmányozása

A Bibliában nagy számban találunk törvényeket, amik eredetileg nem voltak 
mások, mint Isten kijelentett akarata az emberi magatartás szabályozására. A 
Biblia nemcsak az ember megromlásának történetét dokumentálja, hanem a 
törvények megromlását is. Jézust például a törvény alapján ölték meg (Jn 19,7). 
A Bibliában több szó is vonatkozott a törvényre: A tóráh, ami később Mózes öt 
könyvének lett az összefoglaló neve. Eredetileg útmutatást, tanácsot jelentett. A 
micváh szó inkább parancs, amit végre kell hajtani. De más szavakat is találunk, 
aminek a jelentése a törvénnyel egybecseng. A dábár - ami igét jelent - is 
szerepelhet a parancs értelmében (pl. 2Móz 34,28. 5Móz 4,15). A „hók” szó 
jelentése rendelkezés, dekrétum, a mispát-é ítélet, jog. Későbbi, valószínűleg a 



perzsa nyelvből átvett szó volt a dát, ami szintén törvényt jelentett. Ez azt 
mutatja, hogy sokféle rendelkező tartalmú törvényt, előírást tiszteltek a régiek.

A törvények – többfélék. Vannak, amelyek az ember erkölcsi milyenségét 
szabályozzák. Ezek között a legfontosabb a Tízparancsolat.  Mások a templomi 
szertartásokat, vagy a polgárok etikai helyzetét, rendjét szabályozzák. A Biblia 
szerint a jog forrása Isten, ő adja a törvényeket. A megfogalmazott 
jogszabályokat nem a király vagy valamilyen uralkodó, nem is a parlament, 
vagy valamilyen kormányzó szerv hozta, hanem ősi közös kincsként, 
hagyományként szállt tovább apáról fiúra. Így gondolkodott erről minden keleti 
nép. Ezért a polgári törvények nagy része párhuzamos, csaknem megegyező a 
mózesi törvényekkel. Hammurabi az első babiloni dinasztia 6. uralkodója (Kr.e. 
1728-1686) az egységes jogrend megteremtése érdekében 282 paragrafusban 
szabályozta a szabadok és a rabszolgák életét. Törvénykönyvét Susán romjai 
között egy 2,25 magas diorit oszlopra vésve találták meg, ami messzemenő 
egyezést mutat 2Móz 21-23. fejezeteivel, valamint 5Móz néhány 
rendelkezésével (19, 16-19. 22,22-27). Pl. 2Móz 21,22-23 elmondja „Ha férfiak 
verekednek, és úgy meglöknek egy terhes asszonyt, hogy az idő előtt megszül, de 
nagyobb szerencsétlenség nem történik, akkor bírságot kell fizetni aszerint, 
ahogyan az asszony férje megszabja, és  bírák előtt kell azt megadni. Ha viszont 
nagyobb szerencsétlenség történt, akkor életet kell adni életért.” Hammurabi 
törvénykönyve ezt az esetet így szabályozza: „Ha egy szabad ember (awelum) 
egy szabad ember leányát megütötte és méh magzatát elvetélte vele 10 siklus 
(siqum) ezüstöt fizessen. Ha ez a nő meghalt a (megütő) leányát öljék 
meg” (209210. §). A rabszolgákért kiróható büntetés enyhébb volt (Harmatta 
János: Ókori keleti történeti chrestomathia. Bp. 1965. Tankönyvkiadó. 144)

A Bibliában kétféle módon megfogalmazott törvényt találunk. A kazuisztikus 
megfogalmazás a törvények általános formája volt az ókori keleten. 
Jellegzetessége: egy feltételes mondatban, harmadik személyben 
megfogalmazott előmondat („ha valaki”), amihez csatlakozhat egy további 
meghatározás („és ha”) amiben az enyhítő és súlyosbító körülményeket sorolja 
fel a törvény. Ezt követi a főmondat, amely meghatározza a jogi következményt. 
Pl. „Ha valaki nyitva hagy egy kutat, vagy ha valaki kutat ás, és nem fedi be, és 
emiatt ökör vagy szamár esik bele, akkor a kút tulajdonosa fizessen kártérítést. 
Térítse meg az állat árát a gazdájának, és a döglött állat legyen az övé” (2Móz 
21, 33-34). Ez hasonlít a mi törvényeinkre. Ezért meg ezért a pontosan körülírt 
esetért ez és ez jár.

A másikféle törvény az apodiktikus (logikai szükségszerűségen alapuló) 
rendelkezés. Ilyenek a Tízparancsolat törvényei. Ezek egy parancsot, tilalmat 
tartalmaznak a büntetés kijelentése, meghatározása nélkül. Az ilyen formájú 
törvények néha büntetésként az átkot, a halált stb. is megemlítik. Az így 
megfogalmazott törvények szerkezetileg rövid, ritmikusan megfogalmazott, 
könnyen megjegyezhető mondatok, amelyeket sorozatokká fűztek össze. Az 
összekapcsolás alapja a büntetés volt. Volt ahol az egyforma büntetés teremtette 
meg az összekapcsolás alapját, máshol meg éppen a büntetés elmaradása. 



Három fajtáját különböztethetjük meg a Szentírásban: a halálbüntetést 
kimondó törvényeket, az átokmondásokat és a tilalmakat. Az első esetben a 
mondat állítmánya („haljon meg”, vagy „halállal kell büntetni”) mindig a 
mondat végén áll. Pl. „Aki úgy megüt valakit, hogy az belehal, akkor halállal 
kell bűnhődnie”- „Ha valaki megveri apját vagy anyját, halállal bűnhődjék” – 
„Ha valaki apját vagy anyját gyalázza, halállal bűnhődjék” (2Móz 21, 
12.15.17).

A második típusban azok az apodiktikus törvények tartoznak, amelyeknek az 
állítmánya az „átkozott” (héberül ’arur), ami mindig a mondat elején áll. Egy 
ilyen formájú törvénysor 5Móz 27, 15-26. - ami 12 tagból álló átokmondás, 
amire a népnek megerősítésként  „Ámen”- nel kellett felelnie. 

A harmadik típus tagadószóval összekapcsolt igékkel megfogalmazott 
tilalmakat sorol fel. Ebből a harmadik típusból négyféle törvényt ismerünk. Az 
első bizonyos személyekkel szemben tilt bizonyos viselkedést (pl. „A 
jövevényhez ne légy kegyetlen,és ne sanyargasd őt, mert ti is jövevények voltatok 
Egyiptomban” (2Móz 22,20). A második típusa a tagadószóval képzett 
apodiktikus törvényeknek az, amikor bizonyos magatartást tilt a bíráskodásban a 
parancs (pl. „A szegény ember igazságát ne ferdítsd el peres ügyben! A hamis 
ügytől maradj távol, az ártatlant és az igazat ne öld meg” (2Móz 23, 6-7). A 
harmadik csoportja ezeknek a törvényeknek a rokonokkal való szexuális 
kapcsolatokat tiltja (3Móz 18, 7-17, 19, 12-3. Pl. Apád szemérmét és anyád 
szemérmét föl ne fedd; anyád ő, ne fedd föl szemérmét”).

Formailag a Tízparancsolat (2Móz, 20,2-17. 5Móz 5,6-21) is ebbe a 
csoportba tartozik. Ez a tagadó szóval összekapcsolt apodiktikus törvények 
negyedik fajtája. Ez az előbbiektől abban különbözik, hogy nemcsak tilalmakat, 
hanem pozitív parancsokat is tartalmaz. (Erről: Szigeti Jenő: Gátol vagy véd a 
Tízparancsolat? Bp. 2001. Esély-mozaik K.)

Ezek a törvények a vallási és az erkölcsi kéréseket szabályozzák. A halált 
érdemlő cselekedetek a szentség körét sértették. Aki gyilkosságot követett el, az 
az élet szerzőjét, Jahvét sértette meg. Az átokmondások, amelyeket az ember 
haragjában, vagy csak magában mondott el, nem tartoztak a normális bíráskodás 
hatálya alá. Ilyen titkos cselekedet volt a bálványszobor felállítása is (5Móz 27, 
16-26). Jogi következménye talán nem is volt ezeknek a cselekedeteknek, 
„csak” Isten büntetését vonták maguk után.

Különös, háromtagú törvény a Bibliában elsőként megemlített törvény: „Ezt 
parancsolta az ÚRisten az embernek: A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de 
a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell 
halnod” (1Móz 2, 16). Az első tag egy isteni ajándék dokumentuma: „A kert 
minden fájáról szabadon ehetsz”. Ez azt mondja el, hogy Isten az, aki ad és ezt a 
törvényei biztosítják az ember számára. A második tag egy tilalom, vagy inkább 
valami, amit a mindenből visszakér: „de a jó és a rossz tudásának fájáról nem 
ehetsz”. Ennek az egynek a tiszteletben tartásával ismerte el az első emberpár, 
hogy mindent Isten kezéből kapott. A harmadik tag pedig a következményről 
szól: „mert ha eszel róla, meg kell halnod”. Ez nem kiszabandó büntetés, hanem 



a bűn elkövetésének következménye. A kísértő úgy győzött az első emberpár 
felett, hogy ennek a törvénynek a hármas egységét fordította a visszájára. 
Tagadta, amit Isten adott: „a kert egyetlen fájáról sem ehettek?” (1Móz 3,1). A 
tökéletesedés feltételének állította be azt, amit Isten magának visszakért (3,5), és 
mivel az ember mást látott jónak, mint amit Isten jónak mondott, az élet 
birodalmából átlépett a halál birodalmába. Különös, hogy Jn 3,16-ban, az 
evangélium tömör összefoglalásában is Isten ajándékán, az elfogadás feltételén 
van a hangsúly, ami vagy életet, vagy halált jelent az embernek. 

Ha a Biblia tanulmányozása közben törvényekkel találkozunk, fontos 
ezeknek a Bibliai, kortörténeti, irodalomtörténeti határait megkeresnünk. Az 
ókori törvények szándéka, mondanivalója fontosabb, mint a betűje.  Soha nem 
az a döntő kérdés, hogy mit tiltanak meg ezek, hanem az, hogy hol van bennük a 
szeretet, ami Isten lényege. Bennük nem az ember cselekedete a lényeges, 
hanem Isten cselekedete miértünk. A bűnt nem szünteti meg az, ha görcsös 
akarással magam akarom teljesíteni a törvényeket, hanem csak az, ha a törvény 
Krisztushoz vezérlő mester.

   
3. A prófétai részek tanulmányozása

A Szentírás döntően prófétai könyv, nem azért mert a jövőnek szól. A Biblia 
nem jósol, hanem Isten tervébe beavat. Ezért a prófétai látás az egész Biblián 
végighúzódik, ez teszi a Könyvek Könyvét ma is fontos, eligazító művé. 
Jellemző, hogy a héber kánon összeállítói azoknak a könyveknek nagy részét, 
amelyeket mi „történeti könyveknek” tartunk - Józsué, Bírák, Sámuel két 
könyve és a Királyok két könyve – a prófétai iratokhoz sorolják.  Nem azért, 
mert ezekben a prófétákról is megemlékeznek a szerzők, hanem azért mert a 
héber szemlélet szerint ezekben Isten a nép életének hitbeli keresztmetszetét a 
prófétai látásmód szerint nyilatkoztatta ki. 

A próféta az a személy, aki kapcsolatban van Istennel. Isten látásmódja 
szerint ítéli meg az eseményeket és ellát egészen a célba érkezésig. A történelem 
fölötti Isten útját kíséri nyomon a történelemben.  Ezért a próféták a reménység 
hírnökei. Nélkülük nem látnánk a célt. De a próféta nem a jövő eseményeinek 
előre megírt krónikáját adja, hanem a kulcsot ismerteti meg, amivel a 
bekövetkezetteket megértjük. Azért van ez így, mert a kereszténynek nem előre 
kell látni, hanem nap, mint nap helyesen kell dönteni, hogy biztos legyen a cél, 
ami felé törekszik. Ez nem azt jelenti, hogy Isten nem ismeri előre a jövőt, 
hanem azt, hogy azt nyilatkoztatja ki, ami a helyes döntéshez segít.

Merénylet a prófétai ige ellen, ha a történelem eseményeit bele akarjuk 
magyarázni a prófétai képekbe akkor is, ha semmiféle fogódzónk, 
kinyilatkoztatásbeli alapunk nincsen rá. Így a prófétai igéből egy bizonytalan 
eredményeket felmutató kirakós játék lesz, aminek nyomában csalódások érik 
Isten népét és így lassan elveszíti a prófétai kijelentés a hitelét Isten népe között. 
Ha úgy ítélünk meg valamit, hogy az már beteljesedett, akkor ez az ige könnyen 
elveszítheti a mai mondanivalóját, és legfeljebb annyit tudunk róla mondani: 



lám, Isten mégis csak látja előre a jövőt! Ennek viszont semmilyen gyakorlati 
haszna nincs.

Legtöbbször két apokaliptikus irat esik áldozatul ennek a magyarázói 
erőszaknak: a Dániel és a Jelenések könyve. Az apokalipszis egy különleges 
műfaj volt, mely a Kr.e. 5. századtól egyre inkább az utolsó idők eseményeit 
kutatta. Ezeknek az iratoknak a szerzői képekben gazdagon, szimbólumokban 
bővelkedő nyelven beszélnek Isten népe reménységéről. Az Ószövetségen belül 
Dániel, Ézsaiás 24-27. Ez 38-39, Jóel, Zakariás 1-8, 12-14 tartozik ebbe a 
műfajba, az Újszövetségben a Jelenések könyve, amelyről a műfaj a nevét kapta 
(apokalüpto görög szó jelentése „(titkot felfedni, kinyilatkoztatni”). Ez az 
irodalmi stílus nemcsak a zsidó irodalomban volt közkedvelt. Az apokaliptikus 
írások mítosz nyelvét használták, ami a hellenista kultúrában általánosan 
elterjedt közlési forma volt. Isteni történetek formájában valamilyen általános 
emberi igazságot mondtak el. Sok ponton kapcsolódtak az ókori asztrális hithez, 
amely úgy tartotta, hogy a csillagokban meg van írva előre az ember és a világ 
sorsa. Ezekről angyalok és démonok adnak hírt. A bibliai apokaliptikus formájú 
iratok használják ezt a nyelvet, de a mágikus, misztikus tartalmát tagadják. A 
történelem ura nem a sors és nem a csillagok, hanem a teremtő Isten, aki 
mindeneknek az ura.

A Biblia teljes egészében prófétai irat, de a prófécia más, mint az 
apokaliptika. C. Westermann nyomán így állíthatjuk párhuzamba a két műfajt:

• A prófécia átfogja a múltat, a jelent és a jövőt és benne Isten 
cselekvését kutatja, az apokaliptika viszont csaknem teljesen a 
jövővel foglalkozik.

• A prófécia Isten népével, annak sorsával, útjával foglalkozik, az 
apokalipszis a kozmosz történetét vizsgálja.

• Az apokaliptika periodizál, vagyis korszakokra osztja a történetet, a 
prófécia pedig a jelen tennivalóira koncentrál.

• A próféták Istene a szövetséges Isten, aki szól és lehajol az 
emberhez,  kinyilatkoztatja önmagát. Az apokaliptika Istene 
transzcendens, az ember számára láthatatlan. Kinyilatkoztatását egy 
angyalnak, vagy más közvetítőnek értelmezni kell.

• A prófécia mindig „kettős jövőről”, az ember kétféle lehetőségéről 
beszél, az élet útjáról és a halál útjáról. Az, hogy ebből melyik 
következik be, az ember döntésén fordul meg. Az apokaliptika a 
biztosan bekövetkező jövőről beszél.

Mindkét irodalmi formának helye van a Szentírásban. Arra viszont a Biblia 
tanulmányozása során figyelnünk kell, hogy a prófétai szakaszokat ne az 
apokaliptikus igehelyek tanulmányozási módszereivel próbáljuk magyarázni. 
Itt sem szabad elfeledkezni az „akkor” és a „most” szabályáról. Minden 
apokaliptikus próféciát abból a helyzetből lehet megérteni, amiben a 
kinyilatkoztatás átvevője volt. Isten a prófétákat nem személytelen, a 
jelentől, életüktől, kultúrájuktól elvonatkoztatott eszközként használja, 
hanem személyekként, akiknek életét meghatározzák azok a kérdések, 



amikre Isten felel és ezen keresztül a múltra, jelenre és az apokaliptikus 
jövőre nézve is kijelentéseket ad. Minden apokaliptikus prófécia 
megértésének egyik kulcsa az, hogy megkeressük: mi volt az a helyzet, ami a 
prófétát alkalmassá tette Isten üzenetének átvételére.

Néhány példa is meggyőz erről. Dániel könyvének első nagy 
apokaliptikus képe Nebukadneccar álma a különböző fémekből álló 
szoborról és a kéz érintése nélkül lezúduló kőről szól (Dán 2. fejezet). A 
szöveg szerint az uralkodó lelke nyugtalan. Uralkodásának harmadik évében 
az a nagy kérdés, ami éjjel-nappal foglalkoztatja, hogy hogyan tudja 
megőrizni hatalmát úgy, hogy a papoknak és a kereskedőknek, akiktől a 
káldeusok az uralmukat kapták, megfeleljen. De katonailag is van min 
töprengenie. Az Asszír birodalom fővárosát, Ninivét a médek foglalták el, a 
káldeus csapatok segítségével. A győzelem haszonélvezői viszont a 
babiloniak lettek. Mi lesz, ha benyújtják a számlát? Nem véletlen hogy a 
Biblia így tudósít: „nyugtalan lett a lelke, és nem tudott tovább aludni” (Dán 
2, 1). Ez a lelkiállapot nyitottá tette a pogány Nebukadneccart Isten 
kinyilatkoztatásának befogadására.

A második nagy apokaliptikus üdvösségtörténeti vázlatot (Dán 7. fejezet) 
Dániel Bélsaccar uralkodásának első évében, Kr.e. 553-ban kapja. Az igazi 
uralkodó jogilag még apja, Nabunaid, aki szakítani akarván a babiloni papok 
uralmával a holdisten hívéül szegődött és Témánban, messze Babilontól él. 
Bélsaccar a régens. A kereskedők egyre kevésbé érzik magukat biztonságban 
a káldeus uralkodók alatt. Ebben az esztendőben aratott Círusz döntő 
győzelmet Asztüagész, a médek királya felett. A babiloni kereskedők és 
papok – a hatalom igazi birtokosai – szívesebben láttak volna egy erősebb, 
nagyobb biztonságot nyújtó uralkodói hatalmat, mint a meggyengült, 
elpuhult káldeus hadsereget. Dánielt is az foglalkoztatta: mi lesz ezután? Ez 
teremtett Isten kinyilatkoztatása számára megfelelő lelki hátteret. Ez a háttér 
még erősebben jelen van a harmadik látomásnál (8. fejezet), amit Istentől 
Bélsaccar uralkodásának harmadik évében (Kr.e. 551) kapott, amikor Susán 
várában tartózkodott, ami már akkor perzsa kézen volt. Ebben a feszült 
politikai helyzetben mi másra gondolhatott, mint arra: mi lesz ezután? Mi 
lesz a sorsa népemnek? 

De ez a prófétailag nyitott helyzet az Újszövetség nagy üdvösségtörténeti 
vázlatait is jellemzi. Jézus nagy eszkatológiai beszédének (Mt 24-25; Mk 13; 
Lk 17. és 21.) hátterét is feljegyzik az evangélisták. Jézus elsiratja 
Jeruzsálemet és kijön a templomból, amikor „odaléptek hozzá tanítványai, 
hogy megmutassák neki a templom épületét. Ő azonban így szólt hozzájuk: 
Hát nem látjátok mindezt? Bizony mondom néktek: nem marad itt kő kövön, 
amit le ne rombolnának” (Mt 24, 1-2) Ez a megdöbbentő prófétai kijelentés 
indítja a tanítványokat arra, hogy amikor az Olajfák hegyére értek 
megkérdezzék tőle: „Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te 
eljövetelednek és a világ végének?” (Mt 24, 3). Érdekes, hogy Jézus válasza 
helyesbíti a tanítványok kérdését és nem a „mikor”-ról beszél, hanem arról, 



hogy milyen hitetésekkel kell Isten népének megküzdenie.
Enne a jelenségnek több tanulsága is van. Az üdvösségtörténetet bemutató 

nagy prófétai vázlatok megértésének kulcsa mindig annak a szituációnak 
megismerése, amiben Isten a kinyilatkoztatást adta. Ezek az apokaliptikus 
stílusban leírt kinyilatkoztatások nem eseményeket jövendölnek, hanem az 
eseményekben való helytállásra készítenek fel. Ezért nem a mikor meg a 
hogyan a nagy kérdés, amit a Biblia olvasójának keresni kell a szövegben, 
hanem Jézus szavára hallgatva „ezért legyetek ti is készen, mert abban az 
órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoltátok” (Mt 24,44).

A legjelentősebb apokaliptikus stílusban írt bibliai könyv a Jelenések 
könyve, ami az első verse szerint „Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása” amit 
„János, az Ázsiában levő hét gyülekezetnek” írt (Jel 1,1.4) Domitianus (Kr.u. 
81-96) uralkodásának utolsó éveiben. János – börtön szigeten, Patmoszon 
van, és innen keresi meg azokat a gyülekezeteket, ahol hosszú évek alatt 
hirdette Krisztus evangéliumát. Üzenetét, hogy eljusson a gyülekezetekhez, 
kódolnia kell. Apokaliptikus stílusban ír. Könyvét csak úgy lehet érteni, ha a 
szerkesztési módját megértjük. Ezt a héber költészetben gyakran használt 
szerkesztési formát a görög „khi” betű alakjáról kiasztikus szerkesztésnek 
nevezték el. Ha az egyes gondolati egységeket betűvel jelöljük, akkor ezt a 
képletet kapjuk: A B C D E D’ C’ B’ A’. Ez a szerkezet legtöbbször páratlan 
számú, fordított párhuzamú egységekből áll, melyben a legfontosabb, 
legkiemelkedőbb gondolatot a szerkezet közepén találjuk. 

Az is fontos a Jelenések könyvének megértése szempontjából, hogy képeit 
az Ószövetség magyarázza. Bár a Jelenések könyvében nem találunk az 
Ószövetségből közvetlen idézetet, mint ahogyan ezt az evangéliumok, vagy a 
levelek teszik, mindig bejelentve azt, hogy itt idézet következik, mégis a 
könyv, jelentős része az Ószövetség anyagára épít. A könyv 404 verse közül 
248-ban van rejtett utalás az Ószövetségre, amire a szerző úgy utalt, hogy 
ezeken a pontokon a görög szöveg feltűnően, a görög nyelv szabályait sértve 
is hebraizál. Ezzel figyelmeztet arra, hogy ha valaki meg akarja érteni a 
kinyilatkoztatott szöveget, az ószövetségi háttér megértésétől kell elindulnia 
(vö. Szigeti Jenő, A hármas angyali üzenet. Bp. 2003. Heted7világ – Szigeti 
Jenő, A Jelenések könyve. Bp. 2007. Arany Forrás).

A prófétai könyvek tanulmányozásánál is szabály: gondosan meg kell 
vizsgálni a helyet, időt, a kultúrát, amiben a könyv született. Nem a mai 
életünket kell a könyvbe belevetíteni, hanem a mai életünket kell átvilágítani 
Isten kinyilatkoztatott igéivel. A kor, a keletkezés idejének kulturális 
viszonyai, az irodalmi formák ismerte, hasznos segítséget adnak a kutatónak, 
és így a régi ige ma is élő marad.  

              

4. A költői részek tanulmányozása

A Biblia, jelentős része vers. Ennek oka egyszerű. Az ókorban az 



információkat az emberek emlékezetükben őrizték, és a verset sokkal 
könnyebb megjegyezni, mint a prózai szöveget. Az ószövetségi próféták 
kijelentéseinek jó része, egy-egy történeti eseményhez tartozó mondás, ének, 
versben íródott. Ezeket az új protestáns bibliafordítás sorokba tördelve közli, 
így az is, aki magyarul tanulmányozza a Bibliát, jól láthatja a Biblia verses 
elemeit.  

De milyen is volt az ószövetségi vers? A vers, kötött, ritmikus beszéd. A 
bibliai vers ritmusát nem a sorvégek összhangzása, és nem a hosszú és rövid 
szótagok szabályos váltakozása adja, hanem a gondolatpárhuzamok ritmusa. 
Három alapvető formája van: a rokon értelmű (szinonim parallelizmus), az 
ellentétes értelmű (antiteikus parallelizmus) és a kiegészítő értelmű 
párhuzam (szintetikus parallelizmus). Néhány példát erre.

      Három rokonértelmű sorral kezdődik a 2. zsoltár
„Miért tombolnak a népek,

milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek?
Összegyűlnek a föld királyai

a fejedelmek együtt tanácskoznak
az Úr ellen és felkentje ellen:

Dobjuk le magunkról bilincseiket,
tépjük le köteleiket! (Zsolt 2,1-3).

Az ellentétes párhuzamra jó példa az első zsoltár összegző, befejező verse. 
Az egész zsoltár lényegében a két út ellentétes következményéről szól

„Mert ismeri az ÚR az igazak útját,
a bűnösök útja pedig semmibe vész” (Zsolt 1,6).

Szép példa Debóra ősi énekének záró szakasza: 
„Így vesszen el, URam, minden ellenséged!

De akik szeretnek, legyenek olyanok, mint a kelő nap az ő erejében” (Bir 
5,31).

Erre a gondolatritmus formára a bölcsességirodalomból is találunk számos 
példát:

„Ha a király haragszik, olyan, mintha oroszlán morogna,
de jóakarata olyan, mint a fűre hulló harmat” (Péld 19,12).

A kiegészítő értelmű párhuzamban az első sort kiegészíti, pontosítja, 
meghatározza a második sor. 

„Igaz bíró az Isten,
olyan Isten, aki mindennap büntethet” (Zsolt 7,12).

„Az ÚR letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa,
van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent? (Zsolt 14,2).

A bölcsességi irodalom is szereti a kiegészítő értelmű párhuzamokat, ami re 
számos példát lehet ne idézni.

„Jobb egy tányér főzelék ott, ahol szeretet van,
mint a hizlalt ökör, ahol gyűlölet van” (Péld 15,17).
„Felelj meg az ostobának a bolondságához illően,

hogy ne tarthassa magát bölcsnek” (Péld 26,5). 



Ezekből az elsődleges formákból építkezik a héber vers és számos 
összetett, másodlagos párhuzamokat épít. Néha két rokonértelmű párhuzamot 
állít ellentétbe egymással (pl. Zsolt 37, 1-2). Néha a kiegészítő értelmű 
párhuzamok egymásra építésével lépcsőzetes formát hoz létre, amiben egy-
egy kulcsszó megismétlődik (pl. Zsolt 121 1-4). A parallelizmusok 
variációjával is sokszor élénkíti a zsoltár vagy a vers stílusát. Így alakul ki 
egy-egy vers, melynek struktúrája nagyon gyakran a fent már vizsgált, 
sokféle módon alkalmazott kiasztikus szerkezet. 

Példának talán az első zsoltárt említhetnénk, ami egy ellentétes formájú 
zsoltár. Benne a boldogok és a bűnösök szembeállításáról olvasunk. Ezt egy 
tükörszerkezetben mondja el a zsoltáros. Középen két – egymással 
szembenálló kép van. A boldogok a folyóvíz mellé ültetett fához 
hasonlítanak, ami a legnagyobb szárazságban üde és zöld. Az ellenkép a szél 
fújta száraz polyva. Mindkét képet egy rövid összegző mondat zár le. A 
boldogoknál: „minden sikerül, amit tesz”, a bűnösöknél: „a bűnösök útja 
pedig semmibe vész”. A zsoltár első három verse a boldogokkal foglalkozik, 
míg a 4-6. vers a bűnösökkel. Mindkét szakaszt „nem”-mel kezdődő negatív 
mondatok vezetik be („nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek 
útjára és nem ül a csúfolódók székébe” – „nem állhatnak meg a bűnösök az 
ítélet idején és a vétkesek az igazak közösségében”. Pozitív dolgot viszont 
csak a boldogokról mond a zsoltár, akiknek az Úr tudja az útját.  

Néha a prózai szövegekben is úgy az Ó- mint az Újszövetség idején 
használták ezt a költői szerkesztési formát – mint ahogyan ezt a Jelenések 
könyvénél s láttuk –, hogy a szöveg emlékelését megerősítsék. Máté 
evangéliumának is ilyen a szerkezete

A    Inkarnáció az ellenállások közepette: Jézus missziójának kezdete. 1-4. 
fejezet

B    Boldogmondások: Közel van Isten országa.  5-7. fejezet
C   Kicsoda Jézus? Meghívások.  8-9. fejezet

D   A missziói küldő parancs.10. fejezet.
E   Az övéi megvetik őt. 11-12. fejezet.

F   Hét példázat Isten országáról. 13. fejezet.
E’  A tanítványok felismerik őt. 14-17. fejezet.

D’  A gyülekezeti együttélés parancsa. 18. fejezet.
C’  Kicsoda Jézus? Meghívások. 19-22. fejezet.

B’ Jajkiáltások: Közel van az Isten országa. 23-25. fejezet.
A’  Szenvedéstörténet: A tanítványok missziójának kezdete. 26-28. fejezet.
(A normál betűvel írtak inkább történetek, míg a dőltbetűsek beszédek).
Az egyes egységek is ezzel a logikával épültek fel: Jézus szenvedéstörténetét 
(Mt 26-28), vagy a Hegyi beszédet (Mt 5-7), vagy a vele párhuzamos jézusi 
nagy eszkatológiai beszédet (23-25) éppen ilyen szerkezetben mondja el az 
evangélium. Ezért a könyv egészének mondanivalóját a szerkezeti forma 
feltárása nélkül bajos megtalálni.



Természetesen ugyanezt a technikát kisebb prózai szövegek esetében is 
használja az evangélium. Szép példája ennek János evangéliumának bevezető 
prológusa (Jn 1, 1-18)

A TESTTÉLETEL ELŐTTI ÍGE
A. Az Ige – Istennél. (1-2)

B. Az Ige szerepe a teremtésben. (3)
C. Az Ige adomány az embereknek. (4-5

D. Keresztelő János tanúsága. (6-8)
E. Az Ige eljövetele a világba. ( 9-11

A CENTRUM                                 F. A megtestesült Ige által Isten fiaivá 
leszünk. (12-13)

E’. Az Ige eljövetele a világba. (14) 
  D’. Keresztelő János tanúsága. (15)

C’. Az Ige adomány az embereknek. (16)
B’. Az Ige szerepe az újjáteremtésben. (17)

A’.  A Fiú az Atyában. (18)
A TESTTÉ LETT IGE

Így a versek megértése fontos az ige mondanivalójának megértése 
szempontjából is. Figyelnünk kell rá és az ige jobb megértése érdekében 
kamatoztatnunk kell. Érdekes megfigyelés, hogy a Jelenések könyvének 
szövegében hét himnuszt találunk, ami a teremtéstől az újjáteremtésig 
bemutatja az üdvösségtörténet mozzanatait. A vers belső rendjének feltárása 
elmélyíti s pontosítja a szöveg megértését és megóv a kívülről 
belemagyarázott gondolatokról. 

Jó példa erre a közkedvelt 100. zsoltár elemzése, mely felirata szerint 
„Hálaadó zsoltár”. A kutatók megállapították, hogy ez zarándok ének volt, 
amolyan körmeneti himnusz, amit a nagy zarándok ünnepeken – a páska, a 
hetek ünnepe és a sátoros ünnep alkalmával akkor énekeltek a zarándokok, 
amikor a jeruzsálemi templomhoz a lépcsőkön felfelé haladtak, hálát adva az 
ünnepért. A rövid zsoltár két részből áll. Az első részt a templom felé közelítő 
zarándokok énekelték, ez egy hitvallás. A második részt pedig a már 
megérkezettek válaszolták buzdításul a hitvallóknak. A zsoltár középső részét 
talán a pap mondta, ami a zsoltár lényeges mondanivalója. A zsoltár 
záradéka, összefoglalása erre rímel. A zsoltárban 7 + 1 igét, vagyis cselekvést 
létezést, történést jelentő szót találunk. Erre épül fel a zsoltár szerkezete.
A.  „Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön”                 A zarándokok 

hitvallása
B.  „Szolgálatok az Úrnak örömmel”
C. „vigadozva járuljatok színe elé”

                   D „Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten!    A pap felszólítása
                       Ő alkotott minket, az övéi vagyunk:    (Isten cselekvése a 

hála alapja)



                             a ő népe és legelőjének nyája.
C’ „Menjetek be kapuin hálaénekkel                                A vendégfogadók 
buzdítása
      udvaraiba dicsérettel”
B’ „Adjatok hálát neki”
A’ „áldjátok nevét!”                                                          Összegzés („mert”)

       D’ „ Mert jó az Úr,                                    („Rímel” a pap 
hitvallására)
                               örökké tart szeretete, 
                               és hűsége nemzedékről nemzedékre”.

Vannak, amikor a számok lesznek a verssorok rendezői. Ilyen például 
Ámósz könyvének első ítéletsorát (1,3-2,6) hét számos mondássor vezeti be. 
„Így szól az Úr/ Három, sőt négy vétke miatt nem bocsátok 
meg…” (1,3.6.9.11.13. 2,1,6). Ezt a kifejezést nem szó szerint kell venni, 
hanem a gaztettek fokozását fejezi ki ilyen módon a próféta. Ezt a technikát 
használja a Példabeszédek könyvének számmondás sora (Péld 30,15-33), ami 
a bölcsességirodalom egyik műfaja. Először megadnak egy számot, majd 
megnevezik az utána következőt, végül ennek megfelelő számú 
megfigyelést, vagy tapasztalatot adnak közre az életből. Néha rejtélyes 
természeti képeket használ, ami úgy akar megszabadítani titokzatosságától, 
hogy több képet állít párhuzamba egymással.  

Természetesen nemcsak az Ószövetségben vannak versek. A Jelenések 
könyvének himnuszairól már tettünk említést, de Pál is sokszor idéz 
leveleiben himnuszokat. Ezek valószínűleg a legősibb gyülekezeti énekek 
közül valók voltak. Nevezetesebb ezek közül a Filippiekhez írt levél 
Krisztus-himnusza (Fil 2, 5-11) és a Kolosséiakhoz írt levél himnusza a 
kozmosz urához, Jézushoz, ami a héber verselés stílusjegyeit hordja magán 
(Kol 1,15-20). A szerkezeti vázlata is meggyőz erről.
A. Ő (Jézus)     -     a láthatatlan Isten képe                                       Jézus a 

teremtő
           -     elsőszülött minden teremtmény között  

       M e r t b e n n e t e r e m t e t e t t m i n d e n                                               
(indoklás)

                          minden általa és reá nézve teremtetett”
    B. Ő előbb volt mindennél
               C. és minden őbenne áll fenn                                         Jézus a 
fenntartó
    B’ Ő feje a testnek, az egyháznak                                              Jézus az 
újjáteremtő

      A’  Ő                -     a kezdet
-  az elsőszülött a halottak közül
Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy őbenne lakjék,       
(indoklás)

                   és hogy általa  békéltessen meg önmagával mindent, a földön 



és a                  mennyben úgy, hogy békességet szerzett a 
keresztfán kiontott vére által.”

       

5. A bölcsességi irodalom tanulmányozása
Az Ószövetség könyvei között egy külön csoportot alkot azoknak a 

könyveknek a sora, amelyek a bölcsességirodalom műfaji törvényszerűségei 
szerint íródtak. Ez a műfaj közkedvelt volt az egész ókori keleten. A sumer 
kultúrából nagyszámú bölcsmondás maradt ránk, melyek tanácsokat adnak a 
világ rendjébe való beilleszkedésre, de találunk közöttük olyanokat is, 
amelyek Jób könyvéhez hasonlóan a vitás kérdéseket tárják fel. Ezeket néha 
oktatási célra, listákba rendezve találjuk.

Az egyiptomiaknál a bölcsességirodalom legfontosabb fogalma a maat 
volt, ami világrendet, ősrendet jelentett, a helyes, jogos magatartást határozta 
meg. Ez az irodalom hatott a Biblia szerzőire is. (Erről bővebben: Szigeti 
Jenő: A Biblia születése, a kánontörténet. Bp. 2009. Arany Forrás 49-47). 
Ezek a mondások hosszú ideig szóban éltek. Ezeknek a mondásoknak a 
szellemében történt a családban a nevelés. Ezeknek segítségével adták 
tovább a szülők az élet dolgaira vonatkozó tapasztalataikat. A királyság 
megalakulásával szükség volt a „bölcsek” képzésére, belőlük lettek a 
diplomaták és állami hivatalnokok. Ezeket az alapelveket gyűjtötte össze a 
Példabeszédek könyve, Jób könyve és a Prédikátorok, valamint a prófétai 
könyvek kritikát gyakoroltak az öncélú bölcsesség felett. Az ember a 
bölcsességgel nem tud úrrá lenni a bűn okozta káoszon. Isten segítségére van 
szüksége. Ezért „a bölcsesség kezdete az ÚRnak félelme” (Péld 1,7; 9,10; 
15,33) 

Az ószövetségi bölcsességirodalom verses szerkezetű, párhuzamos 
sorokból épül. Általában két vagy háromtagúak a sorok, amiket egy rövid 
szünet választ el egymástól. A kéttagú verssor ilyen: „A bölcs férfi erős / és a 
tudós ember nagy erejű” (Péld 24,5). Az önmagukban is megálló gondolatok 
elmélyítik, megerősítik egymást és így jobban megjegyezhetők. Ezek között 
is ismerünk szinonim sorokat, amikor nem egyszerű ismétlésről, hanem 
ismétléssel történő pontosításról van szó. Ugyancsak van antitetikus sor is 
(pl. „Aki kíméli botját / gyűlöli a fiát //de aki szereti, idejében 
megfenyíti” (Péld 13,24). A szintetikus sor a mellérendelő tagok együttese 
(pl. „A csillogó szemek / megörvendeztetik a szívet // a jó hír / felüdíti a 
testet” (Péld 15,30).

 A bölcsességirodalom műfaját a másál héber szó jelöli, aminek tág 
értelme van, az egyszerű összehasonlítástól a művészi kidolgozottságú 
allegóriáig mindent magába foglal.
Fontos tudnunk, hogy Izraelben az elvont kifejezési mód szokatlan volt, 
helyette a képes beszéd számtalan formáját használták. A bölcsességirodalom 
is ezzel a kifejezési formával él. Az Ószövetség tele van példázatokkal, 



példatörténetekkel, képes kifejezésekkel. A Biblia tanulmányozása közben 
ezekre figyelemmel kell lennünk. Tilos a kép minden elemét allegorizálva 
érteni. A hasonlat szívét, a hasonlítási pontot kell világosan látni. Ámósz a 
prófétálás belső kényszerét így érzékelteti „Ha oroszlán ordít, ki ne félne?/
Ha az én Uram az ÚR szól, ki ne prófétálna” (Ám 3,8). Ha valaki ebből azt a 
következtetést vonja le, hogy Ámósz számára az Úr vérengző oroszlán volt, 
és csak kényszerből prófétált és nem belső indítatásból, az a képet félreérti. A 
képek félreértése, félremagyarázása a Biblia megértésének egyik csapdája.

Jób könyve és a Prédikátorok könyve két elméleti kérdésre keres választ. 
Jób, könyve sok műfaj felhasználásával a szenvedés problémájával 
foglalkozik. Prózai keretbe foglalt vitairat. A vita anyaga verses alkotás, 
benne Jóbot barátai arról akarják meggyőzni, hogy szenvedése Isten 
büntetése. A gondolat nem úgy halad előre, hogy az egyik fél csak helyeset, a 
másik meg helytelent mond. Mindkét vitatkozó félnek van részletigazsága. 
Sokszor nem is egymásnak felelnek, hanem monológokat folytatnak. Közben 
elhangzik panaszének, himnusz, bölcs mondások fűzére és gúnydal is. A vitát 
az Úr dönti el, a teremtő és mindenekfelett uralkodó Isten, hogy mi az 
igazság. Jóbot bűnbánata, megalázkodása menti meg. Ezért e könyv 
tanulmányozásakor különösen figyelnünk kell az összefüggésekre. Itt sem 
szabad a részletigazságok csapdájába beleesnünk.

A Prédikátorok könyve látszólag pesszimista alkotás. Kulcsszava: a 
„hiábavaló”. (héberül: hebel) Stílusából kitűnik, hogy tanító jellegű 
költemény. Ez a könyv, régi egyiptomi „királytestamentumokhoz” hasonlít, 
melynek az volt a célja, hogy felkészítse az uralkodásra a trónörököst. A 
könyvet áthatja Isten mindenhatóságának tudata, mindent ebben az 
összefüggésben lát. Isten nélkül az ember minden gondolata, öröme, bánata 
és cselekedete semmivé lesz. Az istenfélő ember minden bajból kimenekül 
(7,18), bár a gonoszok rövidtávon mindig diadalmaskodnak, de a végső 
győzelem itt is az istenfélőké lesz. Arra, hogy mi a jó az embernek, csak egy 
érvényes felelet van: az istenfélelem és az Isten akarata szerinti élet. Hálásan 
kell fogadni Isten ajándékait, de ha a rossz jön, azt is el kell tudni fogadni, 
mert javunkra válhat. A Prédikátorok könyve egy egységes, nagy monológ az 
élet gondjairól. Ne ragadjunk le egy-egy részletállításnál, hanem az egész 
könyv mondanivalóját tartsuk mindig szem előtt. 

A bölcsességirodalom tanulmányozásánál különlegesen fontos szempont, 
hogy ne a szavakat, hanem a szavak mögötti tartalmat keressük. Egy-egy 
bibliai mondás – héber szóval másál – elsüllyedt világok képanyagát 
használja és mégis örök, ma is érvényes mondanivalót közvetít. Ehhez a 
mondanivalóhoz kell eljutnunk. A belső tartalmat kell megértenünk ahhoz, 
hogy bennünket is eligazítson rajta keresztül Isten igéje, ami több mint szó 
vagy kép. Ma is életet alakító erő, ami képes bennünk cselekedni.    

6. Az evangéliumok tanulmányozása



Jézus nem irodalmi művek létrehozására adott parancsot, hanem az 
evangélium hirdetésére. Erről tanúskodtak az apostolok, akik Krisztus 
evangéliumát hűségesen szertevitték az egész akkor ismert világon. Az 
evangéliumok az ő prédikálásuk nyomán először szóban születtek, és leírt 
formájuk is sok, szóban kialakult szerkezeti formát tartalmaz. A Biblia 
alaposabb tanulmányozásánál ezekre figyelemmel kell lennünk.  Az 
evangéliumok vizsgálata arról győz meg minket, hogy a szóbeli 
hagyománynak két kristályosodási pontja volt: a történetek és Jézus tanításai.

Az ókori tanító arra törekedett, hogy tanításai könnyen megjegyezhetőek 
legyenek, hiszen az ismeret átadásának eszköze nem az írás volt, hanem a 
szó. Jézus is azokat a formákat használta mondanivalója továbbadására, amit 
a korabeli tanítók, amit a kortársai jól ismertek. Ennek legegyszerűbb és 
legáltalánosabb formája a bölcsmondás, vagy logion, ami jól ismert volt 
mind a zsidó irodalomban, mind pedig a görög-római filozófiában. Ez tömör, 
közérthető, élettapasztalatokat összefoglaló morális jó tanács volt. Jézus is 
gyakran használta ezt a formát hosszabb, rövidebb beszédeiben gyakran ilyen 
mondással érvelt.

Háromféle formája van ezeknek a mondásoknak. 
1. Törvényszerűségeket kimondó formulák. Pl. „Aki hű a kevesen, a sokon is 

hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az” (Lk 16,10) Lásd még 
Mt 24,28. Lk 10,7. stb.

2. Elgondolkodtató kérdés formájú bölcsességmondás pl. „A vak vezetheti-e 
a világtalant? Nem esnek-e mind a ketten verembe?” (Lk 6,39). Lásd 
még: Lk 6, 32-34. stb.

3. Felszólító módban álló intelmek pl. „Orvos gyógyítsd meg magadat” (Lk 
4,23) Lásd még: Mt 8,22. stb.

      Ezek a mondások sokszor közmondás idézetek, amelyeket a kortársak 
hallottak, igaznak fogadtak el, ezért bizonyító erejű állításoknak számítottak. 
Néha ezek egész fűzért alkottak pl. Mt 5, 39-42. stb. Sokszor az evangélisták 
egy ilyen logionszerű jézusi, jól megjegyezhető mondattal összegzik az 
evangélium egy-egy szakaszát. Ezek a mondások rendszerint használják 
azokat a párhuzamformákat, amelyeket a héber versekben találunk. Pl. A 
Hegyi beszéd így zárja le Isten gondviseléséről szóló szakaszát. „Ne 
aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég 
minden napnak a maga baja” (Mt 6,34). Jézus felszólítását, ami az előbbiek 
összegzése (a „tehát” erre utal), és a „ma” felelősségére hívja fel a figyelmet 
(Ne aggódjatok tehát a holnapért) egy ellentétes párhuzamú 
bölcsességmondás erősít meg (mert a holnap aggódik majd magáért/ elég 
minden napnak a maga baja). Érdekes azt is megfigyelni, hogy Jézusnál 
általában a párhuzam második felén van a hangsúly. Ez eltér egy kissé az 
ószövetségi verselés gyakorlatától, ahol az első tag a hangsúlyos, a második 
csak az első rész ellentétes értelmű megvilágítása.

A bölcsességmondásoknak egy különös formái Jézus boldogmondásai. 
Ezeket H. D. Betz, a jeles újszövetség kutató olyan ékszerekhez hasonlítja, 



amelyeket a Hegyi beszéd méltó keretbe foglal. Ezeknek a mondásoknak a 
hellenista görög filozófusoknál épp úgy van párhuzama, mint a zsidó 
irodalomban. Az Ószövetség legismertebb boldogmondásait a Zsoltárok 
között találjuk (1,1; 112,1; 119,1). H. J. Kraus ezeket „gratulációs 
formuláknak” - mások „beengedési feltételeknek” -  tartja 
zsoltárkommentárjában. Ez azt jelenti, hogy azokat mondják ezek a zsoltárok 
boldognak, akik elfogadva Isten feltételeit, az üdvösség útján járnak. Jézus 
egyedülálló boldogmondás fűzére az Isten országának kapujában álló 
Messiás „beengedési feltétele”. 

A bölcsességmondások között külön csoportot alkotnak Jézus „én” szavai, 
vagy „Krisztus szavai”, melyeket Jézus önmagáról mondott a 
tanítványoknak. A korabeli írástudók törvényértelmezésétől eltért Jézus 
törvénymagyarázó stílusa, melyekre a Hegyi beszédben találunk példákat. A 
Jézus életeseményeihez fűződő apoftegmák (rövid, velős mondások) 
átmenetet képeznek Jézus szavai és tettei között. Itt a bölcsességmondás 
Jézusnak valamilyen jelesebb tettéhez kapcsolódik. Remek példája ennek az 
adópénz története (Mt 22,15-21), ahol Jézus egy apoftegmával kerüli ki a 
farizeusok és Heródes-pártiak csapdáját.

Jézus tanításainak legtöbbet idézett része, a példázatok sora. Ezek 
foglalják össze Jézus tanításának lényegét az Isten országáról. A különböző 
kézikönyvek Jézus 39 példázatát szokták felsorolni. A keleti ember 
gondolkodásában a képet és a beszédet nem lehetett élesen elhatárolni. Az 
emberi beszéd kezdettől képeket használt, nemcsak a költői, hanem a 
mindennapi nyelvben is. Még a legelvontabbnak tűnő szavaink mélyén is 
képek húzódnak meg. Pl. a „fogalom” szó is a megfogni, megragadni igéből 
származik, így egy kép áll mögötte. A „felfuvalkodott” szó pedig a felfújt 
hólyag képét idézi. Amikor Jézus példabeszédeket használ, akkor ezzel nem 
csupán gondolatait akarja színesíteni, hanem az emberi beszéd legősibb 
forrásából merít.

A „példázat” gyűjtő fogalom, amely különböző formákat egyesít a rövid 
szóképektől a hosszú példaelbeszélésekig. Ezeket a formákat – mint 
gyűjtőfogalom –, a „másál” héber szó foglalta össze. Ebben a közmondás, a 
rejtvény, a mese is beletartozott. Minden olyan irodalmi forma példázat, ami 
egy elvont gondolati fogalmat egy kép segítségével fejez ki. Amíg az 
egyszerű szóképben a kép és a tárgy között nincs összehasonlító kötőszó, 
addig a hasonlat jellemzője, hogy a képet és a tárgyat összehasonlító kötőszó 
kapcsolja össze. Pl. Mt 11,16: „Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? 
Hasonlók azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek”. . . .         

Arisztotelész retorikájára építve, a „példabeszédek”-nek négy típusát 
kategorizálta, kihagyva ebből a mondásokat, amelyekben szintén gazdag 
metaforikus anyag található.

1. A speciális értelemben vett példázat
Olyan történet, amely valamilyen tipikus és szabályszerű lefolyású, 

általánosan érvényes igazságot fejez ki egy mindennapi történet alapján. 



Ezeket a történeteket gyakran így vezeti be Jézus: „Ki az közületek, 
aki...?” A példázatban kifejtett igazságot azonnal belátja a hallgató, és 
helyesli, sőt már korábban is igaznak tartotta, de esetleg még nem 
tudatosította a benne rejlő igazságot. Ilyen példázatok a kovász, a 
mustármag. A példázatban kifejtett igazságot Jézus rendszerint az Isten 
országára alkalmazza.

2. Parabola
Ez érdekes egyedi esetet mond el, egy szabadon kitalált történet 

alapján. A valóságban, a mindennapi életben nem cselekszünk úgy, mint a 
parabolában, míg a szorosabban vett példázat a mindennapos cselekvést 
mutatja be. Ezért a hallgatónak meg kell ragadnia a parabola 
egyetlenszerűségében a törvényszerűséget az analógiás következtetés 
alapján. Ilyen például a két fiú, akiket apjuk a szőlőbe küldött (Mt 21, 
28kk) meg a gazdag és Lázár története (Lk 16, 19–31).

3.    A példaelbeszélés
Nem általános, igaznak elfogadott tartalmával, nem is analógiás igazság 

jellegével hat, hanem exempláris, vagyis példa jellegével. Alig van átvitt 
értelme. Inkább egy típusjelenséget mutat fel, tudatosít. A hallgatótól 
olyan állásfoglalást kíván, hogy a történet egyik szereplőjével 
azonosuljon, magatartását kövesse. Ilyen jézusi elbeszélés a farizeus és a 
vámszedő története (Lk 18, 9-14)

4. Allegória

Ezektől döntően eltér a negyedik csoport, az allegória. Ennek minden 
részlete valami másra vonatkozik, képek egész sorát kell benne a tárgyi 
nyelvre lefordítani, mert az allegória mást mond, mint amit jelent. Az 
allegórián belül a hasonlatok sokaságával kell számolni, ezért Jülicher 
szerint ez egy mesterséges kommunikációs alakzat, amely inkább elrejt, 
mint megvilágít, és a befogadóban a beavatottság érzetét van hivatva 
megerősíteni. Jézus szerinte nem ezt a magyarázati formát követte. 
Christopher Kähler lipcsei újszövetséges professzor szerint: „Az 
allegorikus magyarázat egy kulcs segítségével a szöveg legfontosabb 
szavait, mint különálló metaforákat konkrét fogalmi nyelvre fordítja le, és 
ezzel egy második, egy saját történetet eredményez, mely a 
tulajdonképpeni mondanivalót hordozza, és amelyben a teljes szöveg 
megszilárdul.” 

Az újabb kutatás megkülönbözteti rokon értelmű fogalmát, az 
allegorézist, ami a magyar irodalomelméletben nem honosodott meg.



– Az allegória olyan szöveg, amely már megfogalmazásában 
előfeltételezi a folyamatos magyarázatot (pl. Mt 13, 24–30, a konkolyról 
szóló példázat).

– Az allegorézis olyan interpretációs eljárás, amely a szöveg eredeti 
szándékának megfelelően vagy annak ellenére rejtett, mélyebb értelmet 
tulajdonít, melyet pontról pontra kell megfejteni (pl. Mk 4, 13–20, a 
magvető példázata).

- Az allegorizálás pedig egy eredetileg nem allegorikus szöveg 
átdolgozása, melynek során egy pontról pontra megfejtendő történet 
ágyazódik be a szövegbe, pl. Lk 14,16–24, a nagy vacsoráról szóló 
példázat, ahol az óvatos allegorizálás átfestés. A királyi menyegző 
példázatát egyértelműen a kortárs zsidókra alkalmazták úgy, hogy a 
történet minden pontját metaforikusnak vették.

A kép és a valóság viszonyát ezzel az egyszerű ábrával lehet összefoglalni. 

A példázatok egyetlen tárgyáról, az Isten országáról (= királyi uralmáról) nem 
is lehet másként beszélni, mint metaforikusan. Ennek a metaforikus nyelvnek az 
a sajátossága, hogy a kijelentések váratlan alkalmazásával gyökeresen új 
meglátásokat képes közvetíteni. A Biblia tanulmányozása közben viszont 
vigyáznunk kell arra, hogy ahol Jézus egy metaforát, vagy egy egyszerű 
példázatot mond valamilyen állítás megerősítésére, mi nem kezdjük 
metaforaként értelmezni. Az evangéliumtól idegen az, ha a kovász példázatát 
úgy kezdjük értelmezni, hogy azt keressük mi a liszt és ki az asszony, mi a víz és 
mi az edény, amiben az asszony a tésztát dagasztja. Itt Jézus csak annyit akart 
mondani Isten országáról, hogy az belülről, láthatatlanul hat, mert bele van 
rejtve életünkbe.

A metafora: gondolataink képe. Sokszor váratlan és szokatlan, de mindig 
belülről, az alapvető gondolatok felől érthető. A metafora ajtó a gondolatok 
világába, bár ennek az ajtónak a kilincse mindig belül van.

Az evangéliumi hagyomány másik nagy egysége Jézus tetteit örökíti tovább. 
Jézus, Isten Fia emberré lett, belépett idői világunkba, és történetté lett. Az 
evangéliumok híradásaiban Jézus cselekedetei, halála és feltámadása éppen 
olyan nagy hangsúlyt kap, mint tanítása. De az evangéliumok nem Krisztus 
életrajzok, hanem részei a megváltás törtnetének. Ezért nem rendszeres, 
időrendben elmondott adatokat találunk az evangéliumokban, hanem Jézus földi 
élete eseményeinek néhány, a megváltás terve szempontjából fontos 
csomópontját. A gyermekségtörténetek Lukács és Máté evangéliumában, Jézus 
keresztségének, megkísértésének története, a héber haggadák stílusában 
mondják el Jézus szolgálatának kezdetét. A vitatörténetek, vagy kijelentés 
dialógusok nemcsak Jézus tetteiről, hanem a tettekhez kapcsolódó történésekről 
adnak hírt. Dramatizált novelláknak tekinthetjük ezeket. Különösen János 



evangéliuma alkalmazza ezt a módot arra, hogy bemutassa Jézus életének és 
tanításának jelentőségét. Nem Jézus mondásait szedi egy fűzérbe, hanem egy 
történethez kapcsolt párbeszédben mondja el Jézus tanítását egy-egy fontos 
témáról. Rendszerint ezekben a történetekben Jézus tanít és közbeszól valaki, 
félreérti Jézus szavait. Ezt Jézus helyreigazítja, és ez a félreértés lesz a további 
tanítás kiindulópontja. Jól illusztrálja ezt a Nikodémussal való beszélgetés (Jn 3, 
1-21), vagy a samáriai asszonnyal való beszélgetés Jákób kútjánál (Jn 4, 1-42). 
Érdekes azt is megfigyelni, hogy a görög sorstragédiákhoz hasonlóan 
szerepelnek ezekben a dialógusban a „kórusok” is, a zsidók, a sokaság, a 
tanítványok. Az evangéliumnak ezek a dialógusai viszont soha nem maradnak 
elméleti szinten, hanem a végén a résztvevőknek épp úgy, mint a történet 
hallgatóinak, mindig dönteni kell. Ezekben a dialógusokban lényegében mindig 
annak a felismeréséről van szó, hogy ki nekünk Jézus? Ő az igazi élő víz, ő az 
igazi világosság, ő a pásztor vagy a juhok ajtaja, ő az út.

Jézus és az apostolok történetének legtöbb vihart kiváltó részei a csodák. 
Ilyen műfajú történeteket nemcsak a Bibliában találunk, hanem az ókori 
irodalomban is szerették a szent helyekhez, a mágikus varázslatokhoz, vagy a 
különleges képességekkel rendelkező személyekhez kötődő csodatörténeteket. A 
bibliai csodák eltérnek ezektől. Nem a csoda keltette szenzációról szólnak, 
hanem Isten, Jézus Krisztus által megnyilvánuló hatalmáról. Többféle formáját 
találjuk az evangéliumban. A démonűző csodákban Jézus Krisztus a gonosz 
hatalmától szabadít meg embereket (Mk 1, 21-28; Mk 5,1-20; Mk 7, 24-30; Mk 
9,14-29). Ezeknek a történeteknek kialakult rendje volt, ami már a szóbeli 
hagyományozás idején kialakulhatott. Jól megfigyelhető ez a gadarai ördöngős 
történetében, ami a három első evangéliumban megtalálható (Mk 5, 1-20; Mt 8, 
23-34; Lk 8, 28-34). A démonoktól meggyötört, kiszolgáltatott ember 
bemutatásával kezdődik a történet. De sokszor a démoni erők a természet rendjét 
zavarják meg. A meggyötört emberben uralkodó démon észreveszi, hogy kivel 
áll szemben és el akarja űzni magától Jézust. Ezek a démonok mondták ki 
először azt, hogy Jézus a Krisztus, vagyis az Isten Fia. A történet csúcspontján 
Jézus csodatevő szava azonnal hat. Az evangélium a csodát soha nem 
magyarázza. Az eredményt, a tényt jelenti be és végül a szemtanúk igazoló 
tetszésnyilvánítását.

     A másik csoportja a csodáknak azok a cselekedetek, amikor Jézus testi 
betegeknek adja vissza az egészségét. Itt is érdemes figyelni arra, hogy a 
hellenista korból ránk maradt csodáktól eltérően nem a csoda létrejöttének a 
módozatait kutatja az evangélium, hanem benne a messiási jelet mutatja be, 
Isten hatalmának győzelmét a bűn és halál erői felett. Nem a „hogyan” a döntő 
kérdés, hanem Jézus szavának ereje, ami a betegségtől megkötözött embernek 
visszaadja a szabadságát. A megmentési csodákban valamilyen külső 
veszedelemtől ment meg Jézus. Lecsendesíti a tengert, vagy a kövezésére érkező 
zsidók közül úgy megy el, hogy nem tudják, mi történt vele (Jn 10, 31-39). Az 
evangélisták ajándékozási csodákat is feljegyeztek, amiben Isten Jézuson 
keresztül azt mutatta meg, hogy minden szükségletünket kész bőségesen 



kielégíteni.  
Jézus csodái bizonyították és megerősítették az Isten országának 

elközelítéséről szóló igehirdetését. Jelek voltak, amelyek a hit döntésére 
késztettek. A hit és a csoda kölcsönösen feltételezik egymást. Egyrészt a hit 
maga is csoda, mert benne Isten minden értelmet felülhaladó szeretetét 
ragadhatjuk meg, másrészt a csoda áttöri a mi hitetlenkedéseinket is. A csoda 
megerősíti a hitet. Ott éri el a célját a csoda, ahol a hit felismeri, hogy mi a 
rendeltetése Isten különleges cselekedetének, teremtő erővel felruházott 
szavának. A csodák a bűnöktől meggyötört szenvedő emberek szabadítását, 
reménységének megerősítését szolgálják. Az Apostolok Cselekedeteiről írott 
könyv csodái is ezeket a törvényszerűségeket tükrözik. Benne nem az apostolok 
ősi cselekedeteiről olvashatunk híradást, hanem Jézus embert mentő 
munkájának folytatásáról. Ezek a csodák Jézus személyét és küldetését 
igazolják, mint ahogyan Péter pünkösdi beszédében is elmondta: a názáreti 
Jézus az a férfiú, akit Isten igazolt „erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket 
általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok” (ApCsel 2,22).       

7. Néhány tanács az újszövetségi levelek tanulmányozásához

A 27 újszövetségi irat közül 21-nek a formája levél. Már az ószövetség is 
idéz leveleket (2Sám 14,14-15; 1Kir 21, 8-10; 2Kir 5,5-6; 10,1-6). Közismert 
példa Jeremiás levele, amelyet a fogságban lévő honfitársainak írt (Jer 29,1). A 
fogság után is élet ez a fontos közlési forma (Ezsd 4, 11-16. 17-22; 7,12-26), de 
igazán a hellenista korban lett divat ez a közlési forma. A globalizálódó, 
eltömegesedett korban az irodalom is szívesen fordul az intim, személyes 
kapcsolatokat serkentő műfajok felé. Jeremiás korábban említett levele is 
vallásos tartalmú volt, de az újszövetség teremtette meg azt a különös irodalmi 
műfajt, amit ma páli és általános leveleknek mondunk. 

Az Újszövetség levelei nagyrészt valódi levelek. Gyülekezeti felolvasásra 
készültek, amit az apostolok valóságos problémák megoldására küldtek, 
valóságos gyülekezeteknek. Bennük egyrészt a korabeli levélírási szokások és a 
korabeli istentisztelet rendje tükröződik.  A görög-római leveleknek 
hagyományosan három része volt. A kezdőformula, ami a küldő és a címzett 
nevét, valamint egy rövid jókívánságot tartalmazott. Ezt követte a levél 
„corpusa”, a tulajdonképpeni üzenet. A harmadik rész a levél lezárása volt, ami 
rendszerint szokványos búcsúszavakkal ért véget. A legtöbb levelet hivatásos 
levélíróknak diktálták az ókorban, amihez a levél küldője hozzáillesztett egy-két 
hitelesítő mondatot. Néhány levélnél a hálaadó formulát is meg lehetett találni.

Ez az általános formula az újszövetségi leveleknél is kimutatható, de a ránk 
maradt ókori példáknál sokkal gazdagabbak a Szentírásban található iratok. 
Ennek oka egyrészt az, hogy istentiszteleti felolvasásra készültek és íróik 
minden irodalmi formát felhasználtak arra, hogy az evangéliumot hirdessék. Pál 
leveleiben keveredik a görög és a keleti címzés. Rendszerint megemlíti a levél 
küldőjeként munkatársait is. Ezzel is érzékelteti, hogy az evangéliumot nem a 



maga tulajdonának, szellemi termékének tartja, hanem közös kincsnek. A 
gyülekezetek megszólításában azt fogalmazza meg, hogy Isten szerint milyen 
státusza van a megszólított gyülekezeti közösségnek. Soha nem használja 
magában a görög levelek megszokott üdvözlő szavát (khaire = kegy, üdvösség, 
kegyelem), hanem mindig a héber üdvözlésnél használt „békességgel” együtt. 
Még ezt is nagyon sokszor kibővíti. 

Sokszor előfordul, hogy már a levél elején kemény szavakkal utasítja rendre 
a gyülekezetet (pl. Gal 1,6), de a leggyakrabban valami imádságszerű liturgikus 
formulával kezdi levelét, ami jól illik az istentiszteleti felolvasáshoz (1Thess 1, 
9-10; Róm 1, 3-4). Jellemző részei a Páli leveleknek a levélkezdő hálaadások, 
amelyeket sokszor úgy lehet tekinteni, mint a levél tartalmának imádságos 
összefoglalásait. Magában a levélben is sokféle műfajú elemet találunk, 
amelyeket mondanivalója kifejtésére használ az apostol. Ezek között is vannak 
liturgikus formájú szakaszok (pl. 1Kor 15,1-7; Róm 10, 8-9; 1Kor 11,24-25 
stb.). Arra is van példa, hogy egy rögtönzött prédikációt illeszt a levél szövegébe 
az apostol (pl. Róm 1, 18-32). Máskor valószínűleg az első keresztények 
himnuszaiból idéz (pl. Fil 2, 6-11. Róm 8, 31-39. 1Kor 13,1-13) ami közül talán 
olyan is van, ami az apostol szerzeménye. Használja a korabeli héber 
írásmagyarázat módszerét, a midrást (= tanulmányozás, keresés, kutatás). Ilyen 
pl. Gal 4, 21-32. vagy 2Kor 3,4-18; Róm 4, 1-24. Használja az ószövetségi 
idézet-gyűjteményeket (pl. Róm 4, 10-18 stb.) De a görög szónokok műfaji 
kelléktárából is merít eszközöket Pál. A legnevezetesebb ezek közül a sztoikus 
vándorszónokok által gyakran alkalmazott dialogikus diatribé (pl. Róm 2, 1-3,9; 
1Kor 14. fejezet). Ez olyan szónoklatot jelentett, amikor az előadó maga idézi 
ellenfeleinek érveit és ezekkel vitatkozik és meg is cáfolja állításaikat. Ezeknek 
megértésekor, magyarázatakor el kell különíteni az ellenfelek érveit és Pál 
válaszait ezekre az állításokra (Példa ennek elemzésére: Szigeti Jenő: A nagy 
ismeretlen: a Szentlélek. Bp. 2008. Arany Forrás Kiadó. 89-98).

A levelek prédikációszerűsége abban is megmutatkozik, hogy a levelek 
corpusában a tanító részeket elkülönítetten moralizáló részek követik. A tanító 
részek egy-egy nehezebben érthető erkölcsi kérdésben adnak felvilágosítást, a 
moralizáló részben pedig a gyakorlati tennivalókra világít rá az apostol. 

A levelek záróformulái abban térnek el a görög-római formuláktól, hogy 
nagyon gyakran személyes üzeneteket, vagy üzenet értékű üdvözleteket 
tartalmaznak. Ezeknek az volt a szerepe, hogy a gyülekezetek összetartozását, 
egységét építsék. Ezek is nagyrészt Krisztusról szóló bizonyságtételek. 
Általános formája: „Ami Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek”, ami a 
levelek végén különböző módon variálódik (vö. Róm 16,24; 1Kor 16,23; 2Kor 
13,13; Gal 6,18. stb.)            

8. Hát ezekkel meg mit kezdjünk? Nemzetségi táblázatok, listák és 
más dokumentumok

Nincs bibliaolvasó ember, aki ne küzdött volna azokkal a listákkal, száraznak 



tűnő rendelkezésekkel, végeláthatatlan nemzetségtáblázatokkal, amelyekre úgy 
szoktunk tekinteni, mint a turista a csalánra, vagy a tövises gyomra. Sokszor 
megkérdezték már tőlem, hogy mi értelme van ezeknek a szövegeknek és miért 
kell ezeket is az Istentől ihletett teljes írás részének tekinteni. Mivel a Biblia 
szóban született és jóval előbb lett kánon, mint ahogyan a szent írók az utolsó 
pontocskát leírták volna, az első, amit tudnunk kell, az az, hogy ezek voltak 
talán az egyik legkorábban írásba foglalt részei a kánonnak. Egy verset, vagy 
egy elbeszélő szakaszt viszonylag könnyű átadni, apáról fiúra, szájról-szájra 
továbbörökíteni, de egy határleírást, vagy egy nemzetségi táblázatot elég nehéz 
volt fejben megőrizni. No, meg régen is voltak olyan viták, amikben egy ilyen 
hiteles okmánynak nagyon nagy haszna volt.

Ezek a listák lehettek a rendszeres írásbeliség első formái. A történeteket, a 
költői részeket hosszú ideig szóban őrizték, hiszen ezeket könnyű volt 
megjegyezni. Ennek a szóbeliségnek nem az írás ismeretének hiánya volt az 
oka, hiszen a héber mássalhangzóírást nagyon könnyű volt elsajátítani és már a 
bírák korában is mindenki által ismert készség lehetett (Bír 8, 13-14). Az ókori 
írásbeli emlékeink nagy része lista, Mariban, Ugaritban is számos ilyen írásbeli 
emléket találtak. Ezeknek történeti hitelessége megbízható volt.

A Bibliában is különböző listákat találunk. A legáltalánosabbak a származási 
listák, amelyek gazdasági, társadalmi és vallási szempontból is fontosak voltak. 
Ezeket „nemzetségi táblázatoknak” szokták mondani. Nem adtak pontos 
családfát, hanem csak egy családhoz, nemzetséghez vagy törzshöz való tartozás 
kimutatására szolgáltak. A leszármazottakat apai ágon tartották nyilván. Ezeket a 
listákat általában a papok őrizték. A vér szerinti összetartozás igazolása volt a 
céljuk, ami az adósrabszolgaságból való visszavásárlásnál (3Móz 25,48), az 
özvegyekről és az árvákról való gondoskodásnál (5Móz 10,18) volt fontos. 
Terjedelmes nemzetségi táblázatokat tartalmaz 1Móz könyvében az őstörténet, 
és a fogság után íródott Krónikák első és második könyve. A fogság utáni 
időben különösen a papok és a léviták körében nőtt meg a nemzetségi táblázatok 
jelentősége (1Krón 23-25). Azok a papok, akik nem tudták leszármazásukat 
bizonyítani nem végezhettek szolgálatot (Ezsd 2, 61-63. Neh 7,61-65). De a 
nem-papi családokban is fontos volt a nemzetségi vonal tisztázása (vö. Zak 12, 
12-14). Minden család féltve őrzött kincse volt a nemzetségi táblázat, mely azt 
igazolta, hogy nem keveredett idegen vér a családba.

Az Újszövetség Jézus nemzetségi táblázatát két variációban is közli. Mt 1, 
1-17 Ábrahámtól vezeti le Jézus nemzetségét, míg Lukács Ádámtól követi 
nyomon Jézus leszármazását. Mindkettőnek nem életrajzi, hanem teológiai 
mondanivalója van. Máté nemzetségi táblázata azt igazolja, hogy Jézus Dávid 
családjából származott és így az ábrahámi ígéret örököse (1Móz 22,18. vö. 
ApCsel 3,25). Benne teljesednek, érnek célba az ígéretek. A nemzetségi táblázat 
nem a leszármazási sorrendet, hanem Isten ígéretének útját követi nyomon. 
Jákób nem elsőszülött, sem Júda, sem Dávid, mégis ők lettek az ígéret örökösei. 
Máté nemzetségi táblázatában rendhagyó, hogy nőket is említ (Támár, Ráháb, 
Rúth, Uriás felesége), akik bűnösök voltak, sőt pogányok, és mégis bekerültek 



Jézus nemzetségébe. Ezek az asszonyok Izrael történetének egyes korfordulóit 
jelölik. Támár, a törzsatya bukásával kapcsolatos (1Móz 38, 1-30), Ráháb a 
honfoglalással (Józs 2,8-21; 8, 22-25). A moábi Ruth lett Dávid nemzetségének 
ősanyja (Ruth 4,13-22). Betsabé pedig Dávid király bűnére, majd bűnbánatára 
utal (2Sám 11-12. fejezet). 

Lukács nemzetségi táblázatának (Lk 3,23-38) más a célja. Ádámig, sőt 
Istenig vezeti vissza Jézus nemzetségét. Ezzel az üdvösség egyetemességét 
akarja hangsúlyozni. Jézus nemcsak Dávidnak, Júdának, Ábrahámnak a 
leszármazottja, hanem Ádámnak is. Ezért ő az Emberfia. Ezzel utal arra, hogy 
Jézus az új Ádám, az újjáteremtés kezdete, aki a megváltás tervét célhoz juttatja. 

A Bibliában másféle listákat is találunk. Feljegyezték a pusztai vándorlás 
állomásait (4Móz 33, 1-49), az ígéret földjének határait (4Móz 34,1-15), a 
törzsek területeinek határait (Józs 13-19). A templomi szolgálat szempontjából 
fontosak voltak a szent sátorral kapcsolatos listák, amelyek az eszközöket, az 
ajándékokat és a szolgálattevők neveit sorolták fel (2Móz 38,21-31; 4Móz,7. 
fejezet; 1Kir 7,23-50; 1Krón 9,17-34). De a felelősséget hordozó 
tisztségviselőkről is lista készült. Ilyenek voltak az ország felosztói (4Móz 
34,16-29), vagy Salamon tisztségviselői (1Kir 4). Szükség volt néha a városok 
lakóinak nyilvántartására. Ilyenek voltak a lévita városok lakói (Józs 21) vagy 
Jeruzsálem (1Krón 9, 1-16) vagy Gibeon (1Krón 9,35-44) lakói. A vitézeket és 
hősöket is nyilvántartották (2Sám 23,8-39; 1Krón 11,10-47) és nagyon fontos 
lista volt a fogságból hazatértek névsora, ami azután minden nemzetségtáblázat 
alapja lett (Ezsd 2,1-35. Neh 7,6-38). Külön rangot jelentett, ha valakinek az őse 
Jeruzsálem falainak megépítésében részt kapott (Neh 3).

Jézus nemzetségi táblázatán túl az Újszövetségben is találunk listákat. 
Ilyenek az apostolok (Mt 10, 2-4 ApCsel 1,13) vagy a diakónusok listája 
(ApCsel 6, 5). Sokszor  egy-egy levél végén  listát találunk azokról, akiket az 
apostol, mint munkatársait, ismerőseit üdvözöl (Róm 16, 3-16; Kol 4, 10-17; 
2Tim 4, 19-22). De Pál gyakran a keresztény erények és az emberi bűnök sorát 
is listába rendezi a könnyebb megjegyezhetőség végett (Róm 1, 29-31; Ef 5,3-9; 
Gal 5, 19-23 stb.). Az ókori ember jobban becsülte ezeket a számunkra ridegnek 
és unalmasnak tűnő részeket, mint mi. Legyünk hát türelemmel irántuk.   

   
A bibliamagyarázat célja – a jelenidejűség

Miért kell hát olvasni a Bibliát? Sokféle választ lehet erre a kérdésre adni. 
Van, aki csak vallásos könyvnek tartja a Bibliát, amit csupán istentiszteleti 
körülmények között kell hallgatni, forgatni. Vannak, akik csupán irodalmi 
alkotásnak tartják, európai múltunk egyik kulcsának, de vannak olyanok is, akik 
mindig megújuló és megújító könyvként akarják életük zsinórmértékévé tenni a 
Szentírást. 

Az európai irodalom története a Biblia magyarázatából, olvasásából és 
tanításából nőtt ki. Ezért hasznos néhány gondolat erejéig áttekinteni azokat a 
módszereket, ahogyan az elmúlt évszázadokban Isten igéjéhez a keresztények 



közelítettek. Eredményeiket és tévedéseik tanulságait máig hasznosítani tudjuk. 
Az első keresztények Bibliája az Ószövetség volt, ami abban nyeri el az 

értelmét, hogy Jézusra, a várva várt Messiásra utal. Nemcsak az egyértelmű 
messiási jövendölésekre tekintettek így, hanem minden szavát úgy vizsgálták, 
mint Jézusra utaló próféciát. Ehhez segítségül hívták az első századok divatos 
szövegmagyarázói elvét, az allegóriát. Igyekeztek az ószövetségi történetek 
minden mozzanatának allegórikus jelentést tulajdonítani. A Bibliában vannak 
olyan részek, amelyek a keleten népszerű képes beszéd elemeit használják, de az 
Írás félremagyarázásának ajtaját nyitja meg az a szemléleti mód, hogy az igében 
minden történet és miden kép allegórikusan értelmezendő. Ha elvész az ige 
természetes, reális értelme, akkor az a veszély fenyeget, hogy Isten üzenete saját 
gondolataink csapdájába esik. Többet magyarázunk bele az igébe, mint ami 
benne van, és nem vesszük észre egy-egy reális történetnek a valós, ma is 
alkalmazható üzenetét. A középkor végén virágzó allegorizálás csapdájából 
Luther és a reformáció vezette ki a teológiát. Bár Luther óvta a teológusokat, 
attól, hogy a Bibliát „papiros pápává” tegyék, mégis a reformáció utáni 
évszázadok megszülték a verbális inspiráció tanítását, amikor a tartalom helyett 
a betű lett az ihletett. Vita folyt arról is, hogy Isten csak a mássalhangzókat, 
vagy a masszoréták által beleírt magánhangzókat is ihlette. Az írók így csupán a 
Szentlélek „írótollai” lettek, és stílusukról, irodalmi és kulturális hétterükről 
szentségtörés volt beszélni. A Szentírás íróinak, szereplőinek élete, hitbeli 
tapasztalata eltűnt a betűk tengerében. 

Ennek a szőrszálhasogatásnak lett az ellenhatása a 18. század idején 
meginduló história-kritikai irányzat. Ezzel a Biblia a racionalizmus csapdájába 
esett. A felvilágosodás az értelmet tartotta az ismeret egyedüli forrásának. Ami 
nem logikus az nem is igaz. Isten kinyilatkoztatása így nem fért bele a 
racionalizmus gondolkodási rendszerébe. Ezzel szembefordultak a különböző 
evangéliumi irányzatok, amelyek igyekeztek visszatérni a régi alapokhoz. A 
bibliatudomány a két véglet között sínylődött. Ennek a feszültségnek sok 
hasznos eredménye is lett. Elindult a források vizsgálata és különösen az 
evangéliumok kutatása vezetett hasznos eredményekhez. Alaposabban 
törekedtek annak a környezetnek a megismerésére, amiben a Biblia született, 
gondot fordítottak azoknak az irodalmi formáknak a megismerésére is, 
amelyeket a Szentírás szerzői használtak. Megvizsgálták a szóbeliség és az 
írásbeliség viszonyát is. A kéziratkutatás a Biblia írott szövegének legrégebbi 
tanúit tárták fel. Így alakult ki a bibliatudomány öt munkaága. 

1. A nyelvészeti kutatások az Ószövetség és az Újszövetség szövegét 
vizsgálják az összehasonlító nyelvtudomány eszközével. Ennek a 
termékei a különböző bibliai szótárak. Ma a világ legpontosabb, 
legkörültekintőbb összefogással készült szótárai a bibliai héber és 
görög nyelvhez készültek. Ezekben minden nyelvtörténeti, nyelvtani és 
jelentéstani segítséget megkapunk ahhoz, hogy a Biblia szövegét 
pontosan értsük.

2. Szövegtörténet és szövegkritika. Mivel a Biblia egyetlen könyvének 



sem maradt fenn az eredeti kézirata, a sok szövegtanú értékét, történeti 
és nyelvi jellegzetességeit vizsgálja és megpróbálja ezt rekonstruálni. 
Megállapítja a szöveg kritikai vizsgálatának alapelveit annak 
érdekében, hogy minden utólagos emberi spekulációtól mentes szöveg 
legyen a kezünkben. Elmondhatjuk, hogy ma a Biblia szövege a világ 
legpontosabban ismert nyelvi emléke. 

3. A kortörténet annak a világnak kutatásával foglalkozik, amiben a 
Biblia született. A kinyilatkoztatás azt jelenti, hogy Isten belép, 
megszólal a tér és az idő egy pontján és cselekedni kezd. Ezért ismerni 
kell azt a világot, kultúrát, amiben ez a fontos esemény megtörténik.

4. Az exegézis a Biblia egyes könyveinek, iratainak tudományos 
vizsgálata. A tudományosság itt azt jelenti, hogy a rendelkezésünkre 
álló összes segédeszközzel igyekszünk a szöveg mondanivalóját a mai 
embernek mai módon feltárni. A tudomány által kidolgozott, feltárt 
összes eszközt annak a szolgálatába kívánjuk állítani, hogy a Biblia 
számunkra fontos, mai mondanivalóját feltárjuk.

5. A bibliai teológia. Mivel a Biblia nem egy könyv, hanem egy 
könyvtár, az időben és mondanivalóban egymástól távol eső könyvek 
mondanivalóját, tartalmát összegzi és rendszerezi. Azt vizsgálja, hogy 
az Ószövetség és az Újszövetség mi t tan í t , mi Is ten 
kinyilatkoztatásának tartalma. Ennek a tudománynak az a célja, hogy a 
kinyilatkoztatás rendszerét alkossa meg.  

A Biblia megértésének és magyarázásának az a kulcsa: meg kell 
tanulnunk a Bibliával együtt gondolkodni. Ez azt jelenti, hogy a régi igét, amit 
évezredek választanak el tőlünk, úgy kell olvasnunk, mint Isten mai üzenetét a 
mai embernek. Ezt a feladatot a betű rabságában nem lehet elvégezni. A felületes 
azonosítás csapdája is messze vezet az igétől.  Nincs más megoldás, mint a 
szorgalmas tanulmányozás. Reményeink szerint egy kis segítséget nyújtott 
ehhez a sok lelki haszonnal járó munkához ez a könyv. Nem szabad elfelejteni, 
hogy a Biblia, ami nem egy könyv, hanem egy könyvtár, számos ponton 
összefügg egymással. Egy-egy igének számos párhuzama van, számos rejtett 
utalás. Ezeknek felfedezése mindig segít abban, hogy a régi ige közelebb 
kerüljön hozzánk. Csak egy példát erre. Jézusnak az utolsó időkről szóló 
prófétai beszédében van egy mondat, ami a hitetéstől óv: „mert nemzet nemzet 
ellen és ország ország ellen támad” (Mt 24,7). Ha ennek az értelmét a saját 
elképzeléseink, ötleteink felől próbáljuk magyarázni, sokféle kalandos 
elképzeléshez jutunk. Egyszerűbb ennek a kijelentésnek megkeresni az 
ószövetségi gyökereit. 2Krón 15, 2-7 egy helyzetet ír le a királyok korából. 
Azarjáhú próféta Ászá királynak elmondott prófétai kijelentése ez, ami Isten 
szövetségének sorozatos áthágásának következményéről beszél. Ennek nyomán 
beállt a teljes anarchia. Hasonló helyzetet tükröz Ézs 19,2 Egyiptommal 
kapcsolatban. Jézus is erre az anarchiára utal.     

Egy-egy kulcsszó tanulmányozása, pontos megértése is sokat segít. A 
legalapvetőbb bibliai szavaknak is változott az értelme az idők során. A bibliai 



„hit” szó mást jelent, mint ma. Nem az elhívést, hanem a bizodalmas 
ráhagyatkozást jelenti. Nem az ész „vészkijárata”, hanem a bizalomból eredő 
cselekvés. A „bölcsesség” régen nem a filozófusok tulajdonsága volt, hanem a 
gyakorlati hozzáértést, az élet kusza szövevényei közötti eligazodást jelentette. 
Ha ezeket nem tudjuk, akkor könnyen eltévedünk. De nem lehet csak a szavak 
jelentésének vizsgálatánál megmaradnunk, hiszen nem szavakban, hanem 
mondatokban beszélünk. A héber és a görög mondatszerkezet más szabályokat 
követ, mint a mi gondolkodásmódunk. Pál több bibliaversen átnyúló 
óriásmondatokban gondolkodik.  Ezért a gondolatok jobb áttekintése érdekében 
hasznos, ha magunknak egy-egy versről folyamat ábrát készítünk, pl. így.
János 3, 16: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy 
aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” 

ISTEN
ad feltételt támaszt  a következmény

Isten világa úgy szerette   
hogy

ad          

egyszülött Fiát

hisz őbenne

+
örök élete legyen 

Az ember világa a világot hogy aki -
el ne vesszen

Vagyis Isten úgy szeret, hogy ad, amit úgy fogadhatok el, ha a feltételnek eleget 
teszek. Ennek kettős - negatív és pozitív - következménye van: örök élet, vagy 
az élet végső elveszítése. Ha az igét összefüggésében akarjuk vizsgálni fontos 
odafigyelni a verset kezdő kapcsoló szóra („mert”). Egy ilyen folyamatábra 
megóv bennünket attól, hogy egy-egy részletet túlhangsúlyozzunk a többi fontos 
részmondanivaló kárára. A folyamatábra nem más, mint a mondat grafikus képe.     

 A Biblia nem csak a múlt, hanem a jelen könyve. A Szentírás valóságosan 
történeti, emberi írások gyűjteménye, ennek a történeti eredetnek minden 
jellegzetességével, de benne Isten szava rejlik. Nemcsak Isten múltbeli szava az 
emberhez, hanem mai szava is. A Szentírás írói által a Szentlélek a Szentírásból 
hozzánk szól élő és ható szavával. A Szentírást nem érti az, aki ezt a 
történetiséget és jelenidejűséget nem veszi figyelembe. A kereszténység 
szüntelenül a Szentírás igéiből születik. A Szentírás az egyház ura. Ha erről 
elfeledkezett a kereszténység a történelem során, akkor mindig erőtlen lett. 
Minden keresztény emberrel együtt valljuk: „Az Írást egyedül a Szentlélek által 
kell megérteni, aki által íratott: ezt a Szentlelket sehol sem találod meg 
világosabban és elevenebben, mint éppen a Szentírásban, amelyet írt” (Assertio 
omnium articulorum, 1520).
   


