A Biblia megértésének
alapelvei

Mi a hermeneutika?
Miért van rá szükség?












a görög „értelmezni” szóból ered; az értelmezés tudománya
a Biblia speciális mű, ezért speciális bibliai hermeneutikára van szükség
a bibliai hermeneutika olyan hitbeli alapelvek és gyakorlati módszertan összessége,
amely elengedhetetlenül szükséges (de nem elégséges) feltétele, hogy helyesen
értelmezhessük a Bibliát (azért nem elégséges, mert az Isten Lelkének szuverén és
kegyelmes munkája nélkülözhetetlen)
mindannyiunk tapasztalata, hogy az ige magyarázatra szorul (ApCsel 8,30-31), de
nem ugorhatunk csak úgy neki
rengeteg téves és egymástól eltérő értelmezés van (pl. szekták vagy akár tudósok
részéről is)
 ezek legnagyobb része nem létezne, ha mindenki a megfelelő alapelveket
alkalmazná
„rövidzárlatos” értelmezés veszélye
a Szentírás nem horoszkóp
a hitbeli alapelvek azt határozzák meg, hogy milyen szívvel, hittel, hozzáállással
álljunk neki a Biblia megértéséhez
 a hitbeli alapelvek nem az értelmezés módszerét (gyakorlati alapelvek), hanem
az ember alapvető hozzáállását határozzák meg
 egyáltalán nem mindegy milyen hittel és elvekkel közelítünk a Szentíráshoz

A Biblia megértésének alapelvei
1. Istennek a Szentíráson keresztül objektív üzenete van.
2. Isten írott igéje legyen fölöttünk álló tekintély.




a Szentírás az értelmünk, az egyház, a hagyományok és az igehirdetés fölött
áll
Predicatio verbi Dei est verbum Dei – „Isten igéjének hirdetése Isten igéje”, de
csak akkor, ha a Bibliát helyesen magyarázza

3. Rászorulunk a külső tekintélyre.






még Jézusnak is tekintély volt (pl. Mt 4,1-11: a megkísértés történetében 3x is
felhangzik, „mert meg van írva”; Krisztus az írott igére támaszkodva áll ellen)
az apostoloknak és az evangélistáknak is tekintély volt (lásd az
Újszövetségben a számtalan ószövetségi idézetet és utalást)
az ősgyülekezet azonnal elkezdte másolni és terjeszteni az apostolok írásait
is, mert tekintélynek tartották (Kol 4,16)

4. Isten korlátozta a kijelentésének eszközét a Szentírásra.


az Istenre jellemző - a szabadsága és a szuverenitása mellett - az
önkorlátozás is







a természet törvényeit rendszerint Ő maga sem hágja át
az ígéreteivel is „korlátozza” magát, hiszen megtartja őket
Ábrahám és egy konkrét nép kiválasztása azért, hogy velük tartsa a kapcsolatot Jézus eljöveteléig
egyedül Jézusban testesült meg

ne használjuk önigazolásra a Bibliát

5. A Szentírás Istentől ihletett.







ezért tekintély a Biblia
tartalmi tekintély: ezen keresztül szól hozzánk Isten
formális tekintély: a Szentírás maga nem csak emberi írások gyűjteménye,
hanem Istentől származik – ezt nevezzük „ihletettségnek”
nem kell a tartalmi és a formális tekintélyt szembeállítani, mintha csak tartalmi
tekintélye lenne; épp azért lehet tartalmi tekintélye, mert Istentől származik
2Pt 1,20-21: „…a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől elküldött
emberek.”






Zsid 3,7: „…amint a Szentlélek mondja:”, s utána a Zsolt 95-ból van egy hosszú
idézet – a szerző meglehetősen közvetlen kapcsolatot lát a Szentlélek és az Írás
között
2Tim 3,16: „A teljes Írás Istentől ihletett…”








a görög mondat „minden Istentől ihletett írás”-nak is fordítható, de ha megvizsgáljuk az előző, 15.
verset, s Pál apostol és Timóteus zsidó származásáról sem feledkezünk meg, akkor itt mégis csak az
Ószövetségre gondolhat

az „inspiráció tanok”, az ihletettség különböző koncepciói:




itt ki szokták emelni, hogy ez a megszólalásra vonatkozik, nem az Írásra; csakhogy amikor Péter leírta
ezt a mondatot, akkor a próféták mondanivalójával csak írásban szembesülhetett, élőszóban nem; s
előtte egy verssel azt írja, hogy erre figyeljünk, ami nyilván csak az Írásokra vonatkozhat, az élőszóra
nem, hiszen a szó elszállt, az Írás megmaradt

eksztatikus; mechanikus; verbális (az Istenről alkotott képpel ellenkezik; s kisebbíti az emberi oldalt)
organikus

a Szentírás teljesen Istentől származik, s teljesen emberi mű is; ennek az
organikus ihletettség koncepciója felel meg a leginkább
ne vessük el az ihletettséget a szélsőségek miatt, hanem értsük helyesen, s
tartsunk ki amellett, hogy a Biblia nem pusztán emberi dokumentum, hanem
isteni mű is (a teológiai liberalizmus tagadja az isteni oldalt)

6. Egyedül a Szentírást tekintsük az isteni kijelentés forrásának és
tekintélynek. (A sola Scripura lutheri elve.)





Mt 15,6-9: „Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományotokért. […] De
hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek parancsolatai.”
a Biblia elégséges
zárt, organikus egész


ne keverjünk bele semmi mást (filozófiát, ideológiát, pszichológiát, vallást stb.)

7. A teljes Szentírást tekintsük az isteni kijelentés forrásának és
tekintélynek. (A tota Scriptura kálvini elve.)




ne bíráljuk felül, s ne válogassunk a bibliai igékből, a maga teljességében
fogadjuk el tekintélynek, akkor is, ha még helyenként nem értjük

Jel 22,18-19: sola (egyedül) és tota (a teljes)

8. A Szentírásban nincsenek ellentmondások.









sokat hallhatjuk sok helyről, hogy „a Biblia tele van ellentmondással”, még
felekezeti Bibliatudósok is vannak, hogy ilyet állítanak
nincs benne ellentmondás, ha helyesen értjük
a Biblia szerves, sokszínű, de mégis egységes tanítást ad; a probléma az, hogy
mi nem értjük sokszor
az esetek nagyon nagy többségében kiragadással jönnek létre: kiragadjuk a
történeti- és szövegösszefüggésből, önmagában értelmezzük, is így ellentmond
pl. Jézus azt mondja: „Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a
bűnösöket.” (Mt 9,13b) ↔ Pál azt írja: „Nincsen igaz ember egy sem” (Róm
3,10b) – Most akkor vannak vagy nincsenek „igaz” emberek?!




csakhogy Jézus az „igazak” szóval az ítélkező, önigazult, Jézushoz nem megtérő
farizeusokra céloz, akik azt hitték magukról, hogy ők jók, s nincs szükségük
megtérésre, állandó életváltozásra, Jézusra; vagyis nem azt akarta ezzel mondani,
hogy vannak önmagukban igaz emberek, akik nem bűnösök, hanem hogy vannak
olyanok , akik igaznak tartják magukat; egyrészt, a korban a farizeusok voltak az
„igazak”, és a vámszedők és a paráznák a „bűnösök”, így tartották számon őket;
másrészt az önigazultságukra utal, akik igaznak tartják önmagukat, azokhoz nem jött
Jézus, mert velük nem tud mit kezdeni

ha valaki hiszi, hogy nem ellentmondásos, s kutatja az írásokat, akkor idővel
összeállhat a kép; ha valaki azt hiszi, hogy ellentmondásos, akkor ezt is fogja
tapasztalni a Szentírásban

9. A Szentírás világos.






furcsa lehet ez az állítás, hiszen a legtöbben annyi mindent nem értünk belőle
nem a Biblia nem világos, hanem a mi értelmünk sötét → újabb ok az alázatra
Luther idézet: „Krisztus megnyitotta értelmünket, hogy megértsük a Szentírást.
(…) [S] hogy sokaknak sok minden mindezek után is homályos maradt, annak
oka napjainkban sem az Írás homályossága, hanem az emberek vaksága és
lustasága, akik nem törekszenek arra, hogy ezt a fényes világosságot láthassák.
(…) Ugyanilyen vakmerőséggel szidhatná valaki a napot vagy a nappali
sötétséget, aki eltakarja a szemét, esetleg a világosságtól elvonulva árnyékba
húzódik. Végre hagyják abba ezek a nyomorultak, és ne keverjék össze szívük
sötétségét és homályát – istentelen világtalanságukban – Isten Szentírásának
tiszta és teljes világosságával!” (Luther Márton: A szolgai akaratról; 25. o.)
Kálvin: mivel az értelmünk sötét, és nem érti és nem akarja elfogadni Isten igéjét,
ezért a Szentlélek belső bizonyságtételére (megvilágosítására) van szükségünk


számíthatunk Isten megvilágosító munkájára!

10. Az írott Ige és a Szentlélek elválaszthatatlan.


Rajongásnak nevezzük: a „Lélekre” hivatkoznak az írott Ige nélkül




az írott Igétől függetlenül a Szentlélek belső „kijelentéseire” hivatkoznak

Racionalizmusnak nevezzük: az „Igére” hivatkoznak Lélek nélkül


mintha a Szentírást a Szentlélek nélkül is megérthetnénk és vizsgálhatnánk

11. Isten igéje tévedhetetlen.


De a Szentírás mint Isten igéje milyen értelemben tévedhetetlen?
 Teológiai, üdvtörténelmi és etikai értelemben tévedhetetlen, amennyiben












figyelembe vesszük az isteni kijelentés progresszív voltát, azaz fejlődését az
Ószövetségben,
s annak beteljesedését Krisztusban és az Újszövetségben,
s az igeverseket és -szakaszokat a maga történeti kontextusukban és
szövegkörnyezetükben helyesen értelmezzük.

Lényegtelen „tévedések”, amelyeket nem is érdemes tévedéseknek nevezni:
 az eltérő emlékezésből adódó teljesen lényegtelen különbségek (pl. az
angyalok száma a feltámadáskor; a szinoptikus történetek részleteinek
különbségei)
tényleg tévedés és ellentmondás-e az, amit annak vélünk?
 többször hallottam már, hogy a nyúl kérődzőként van számon tartva a
Bibliában (3Móz 11,6), pedig nem az (nem kérődzi fel a gyomrából a szájába
a táplálékot, hogy újra megrágja)
 csakhogy meg kell különböztetni külső és belső kérődzést; a külső az,
amikor már kijön az állatból és úgy fogyasztja újra el: ez a külső kérődzés, s
a nyúl ilyen, tehát még ebben sem „téved” a Biblia
miért fontos ez?
 mert ha a Biblia itt-ott-amott tévedhet, akkor nem lehet mérce a számunkra,
hanem a mi saját értelmünkkel kell megítélnünk, mi igaz és mi hamis a
Bibliából, ezzel saját sírunkat ássuk meg, mert újra a saját értelmünk lesz a
végső tekintély; ill. az Isten igéjébe vetett bizalmat is aláássuk, ami a
megértéséhez és az alkalmazásához is nélkülözhetetlen lenne
azonban ne felejtsük el sosem: az Ige tévedhetetlen és nem mi!

12. Isten alkalmazkodott a Szentírásban az ember felfogóképességéhez.


accomodatio: Isten alkalmazkodik a felfogóképességünkhöz szeretetből
 Isten kegyelemből leereszkedik a szintünkre
 erről szól Jézus inkarnációja is
 azt jelenti, hogy Isten az adott korok és szerzők világképét, szókincsét,
tudását, személyiségét felhasználva, ezeken keresztül jelentette ki magát

Isten igéjének tulajdonságai


igaz, hiteles










Jn 17,17: „a te Igéd igazság”
Lk 1,1-4: Lukács mindennek pontosan utánajárt

a bűntől sötét értelmünkkel nem érthetjük meg rendesen
teremt, újjáteremt, hat
élő, vagyis életet nemz, nem halált, kárhozatot, bűnt (Zsolt 119,50:
„beszéded megelevenít engem”; Ézs 55,6-11: az ige véghezviszi, amit az Úr
akar)
örökre megmarad (Zsolt 119,89)
megérdemli a feltétlen bizalmat és engedelmességet
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