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MIT JELENT A SZENTíRÁS
SUGALMAZOTTSÁGA?

pi.. hivő ember a Szentirás sugalmazott voltán mindig azt értette, hogy szövegének létrejöttében
valamilyen isteni hatás is közreműködött. Mégpedig olyan formában, hogy a Szentírásban talál
tak - Isten szava az emberhez. A szöveget azonban emberek írták, tudásuk, stílusuk, hitük, ta
núskodásuk szerint is. Az egyházi hagyomány éppen eiért beszélt isteni szerzőről és emberi szer
zőről. A kettő kapcsolatát azonban nem könnyű magyarázni. Az általános megállapítás az, hogy
a Szentlélek sugalmazta, inspiráita az emberi szerzőt. De a sugalmazásnak különböző fokait le
het elgondolni. A szó szerinti sugalmazás hívei azt tartották, hogy lsten mintegy diktálta a mon
danivalót, s az ember csak az íródeák szerepét töltötte be. A régi zsidók ezért megszámlálták az
írásjeleket és a betűket. hogyamásolásnál egy se maradjon ki. Később, amikor észrevették, hogy
a Szentírás előadásmódjaegy régi kultúrvilág emléke, s a világképe sem egyeztethető össze a mai
tudományos világképpel, akkor a Biblia tévedhetetlenségét úgy igyekeztek megőrizni, hogy a
benne levő vallásos tanítást tekintették sugalmazottnak. az előadási formát azonban nem. De el
lehet-e választani a tartalmat a formától? Hol húzzuk meg a határt a vallásos tanitás és a profán
dolgok kőzött?

A mai hivő már nemigen akad fenn azon, hogy a két-háromezer esztendővel ezelőtti szerző

másképpen beszélt a természet jelenségeiről, mint mi, A nyulat például a kérődző állatok közé
sorolta, az égboltot és az égitestek körforgását valóságnak vélte. Sőt azt is könnyen belátjuk,

. hogya keleti ember számára a jelképnek nagyobb jelentősége volt, mint a fizikai valóságnak.
Amikor tehát a teremtés történetében Mózes előbb beszél a világosságról, mint a Napteremtésé
ről, akkor az nem naivitás, hanem a hit alapvető tételének bejelentése: teremtő szó nélkül min
den sötétben maradt volna, semminek nem lenne értelme, nem indult volna el semmiféle tevé
kenység vagy fejlődés, s végül is Isten tudta, mit akat a teremtessel. ő nem sötétben tapogatózott,
hanem előre látott mindent. A hivő számára a sugalrnazottsággal kapcsolatos kérdés inkább az,
hogy miért olyan nehéz eligazodni a Szentírásban? Miért nem külőnböztette meg a sugalmazó
Szentlélek a történeti eseményt és a jelképes elbeszélést? Jónás könyve valódi vagy szimbolikus
történet? Miért van szükség a Szentírás mítosztalanitására? Miért kapunk még az evangéliu
mokban is egymásnak ellentmondó adatokat? Például a vízen járás csodája után Mt 14,33-ban
azt olvassuk, hogya tanitványok leborultak Jézus előtt és megvallották, hogy ő az Isten Fia. Mk
6,52 pedig arról értesít, hogy "nem tudtak hová lenni a csodálkozástól", mert a szívük még érzé
ketlen volt. A gadarai vagy gerázai gyógyulásnál MI 8,28 szerint két megszállott van jelen, Mk
5,2 szerint egy. Húsvét reggelén Máté és Márk szerint egy angyalkőzli a feltámadás hirét a sírhoz
jövő asszonyokkal, Lukács szerint kettő. Máté és Márk csak a galileai megjelenésről beszél, Lu
kács és János a jeruzsálemiekről is. Máté szerint a pogány százados a kereszt alatt Jézust az lsten
Fiának mondja, Lukács szerint "igaz embernek". Hasonló a helyzet a cezáreai jelenetnél: Máté
előadásában Péter az élő Isten Fiának vallja Jézust, Márk szövegében csak Messiásnak.

A történeti érdekesség emellett az, hogy az egyház kétezer év óta IRtja ezeket az ellentéteket
vagy ellentmondásokat, de soha nem akarta kijavítani őket. Nem akarta a négy evangélistát kö
zös nevezőre hozni. Meg volt győződve, hogy mindegyikük az Isten szavát közli. Ezt a hitvallást
a II. vatikáni zsinat napjainkban is megerősítette: "Mindazt, amit a sugalmazott szerzők, vagyis
a szent irók állítanak, a Szentlélek állításának kell tartanunk. Ezért hinnünk kell, hogya Szent
írás könyvei biztosan, hűségesen és tévedés nélkül tanitják azt az igazságot, amelyet Isten a mi
üdvösségünkre Ie akart íratni a szent iratokban" (Kinyilatkoztatás, ll). Ebben a rövid idézetben
két fontos megáIlapítás olvasható. amit a Biblia értelmezcsénél okvetlenül figyelembe kell ven
nünk. Az egyik az, hogy amit a szerző állít, azt a sugalrnazó Szemlélek is állítja. Vagyis az ember
úgy szerepel, mint tudatos író, aki egészen magáévá tette t<ú"gyát és a sajil! nevében is beszél.
A Szentlélek az embert szabadságával. képességeivel és a témá han való jártasságával együtt
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használja fel a kinyilatkoztatás közlésére. Ezért minden szentírási könyvnek van emberi megjele
nési formája is. A másik megjegyzésaz, hogya szent könyvek tévedés nélkül tanítják mindazt az
igazságot, amelyet Isten - üdvösségünk érdekében - ki akart nyilatkoztatni. Isten tehát nem
akarta a Szentírással pótolni az ember tudományos törekvéseit. A sugalmazott szöveg a vallásos
igazságot közli, de azon a nyelven, azon a kulturális fokon és azzal a világszemlélettel, amely az
adott korban a szerzőnek rendelkezésére állt. A sugalmazást tehát úgy kell felfognunk, mint ter
mészetfölötti hatást, amely a természetet nem másítja meg, de beállítja az Isten meghatározta
irányba.

A SUGALMAZÁS MIBENLÉTE. A sugalmazást általános értelemben úgy magyarázhatjuk,
mint Isten hatását a prófétára, a kinyilatkoztatás közvetítőjére. Szűkebb értelemben azonban
csak azt a hatást mondjuk sugalmazásnak, amit a szent könyvek szerzői kaptak, s amelytől a
könyv Isten szava is lesz. Vagyis magában a' sugalmazásban Isten nem közöl természetfölötti
igazságokat, hanem csak arra befolyásolja az embert, hogy a felismert kinyilatkoztatást írásban
rögzítse. Ezt a két fogalmat, a kinyilatkoztatást és az írói sugalmazást általában nem szokták
megkülönböztetni, pedig az érthetőséghez nagyon is hozzátartozik.

Az egyháznak mindig hitbeli meggyőződése volt, hogy az ó- és újszővetségi szent könyvek egy
formán sugalmazottak és Isten szavát tartalmazzák. De honnan eredt a meggyőződés? A tsrmé-.
szetfölötti jelenségek a hit világába tartoznak, és azokat csak természetfölötti jelek igazolhatják.
A régí próféták ilyen jelekkel, csodákkal, jövendölésekkel ígazolták küldetésüket. Rajtuk keresz
tül Isten üzent a közösségnek, s az üzenetben Mózes óta megfogalmazódott az a követelmény is,
hogy a tanítás és a törvény maradjon meg a nép körében és írányítsa életét. Így tapadt az írások
hoz az a hitbeli meggyőződés, hogy bennük Isten szavát kapták, azt különös gonddal kell őrizni
ük és értelmezniük. A próféták azonban csak alkalomszerűen léptek fel, a régi zsidó vallásban
nem volt Istentől rendelt állandó tanítóhivatal, ezért a szent könyvek gyűjteménye, a kánon is in
gadozik. A díaszpórában élő, görögül beszélő zsidók példáúl olyan később és görögül írt köny
vet is sugalmazottnak tartottak, amelyeket a palesztinaiak nem fogadtak el (deuterokanonikus
könyvek). A végleges ítéletet az ószövetségi könyvekről is csak a keresztény egyház mondta ki.
Krisztus az apostolokban és utódaikban tévedhetetlen tanítóhivatalt adott egyházának, ez őrkö

dik a kinyilatkoztatás felett, ezért azokat a könyveket tartjuk sugalmazottnak, amelyeket az egy
ház ilyeneknek elfogadott és kanonikusnak ítélt. Az egyház az ószövetségi könyvek esetében
azért volt illetékes, mert a régi szövetség nem más, mint a Jézus Krisztusban megjelent üdvösség
előtörténete, s az ottani könyveket is "a mi okulásunkra írták" (IKor !O,ll).

Az egyházban a sugalmazás mibenlétét Origenész kezdte elemezni a harmadik század elején.
Az ószövetségi prófétai képekből kiindulva úgy gondolta, hogy minden sugalmazás valamilyen
eksztázisban megy végbe. A középkori teológusok is egynek vették a prófétai és az írodalmi su
galmazást. A középkori teológusok és a régi protestánsok közül sokan a verbális inspiráció hívei
voltak, szeríntük Isten diktálta a könyvet, az emberi szerző csak manuális munkát végzett. De
egyre inkább előtérbe került az irodalmi szerzőség kérdése: Mi kell ahhoz, hogy Istent a Szent
írás szerzőjének mondhassuk, de úgy, hogy az ember is igazi szerző maradjon? XIII. Leó Pr~vi
dentissimus Deus enciklikája így írja le a sugalmazást: A Szentlélek a szerzőt úgy késztette írásra
és az írásban úgy vezette, hogy helyesen megértse és hűen leírja azt, amit Isten akar. Csak azt, és
nem többet, nem kevesebbet. A teológiai könyvek előadásmódját is ez a leírás határozta meg.
Később XII. Pius a Divino afflante enciklikában még világosabban megkülönbözteti Istent mint
transzcendens okot és az embert mint konkrét személyt, aki az írásba saját adottságait is belevi
szi. Ezért minden Istentől származik, és minden az embertől, de más és más szempontból. Az iro
dalmi sugalmazás nem közöl kinyilatkoztatott tartalmat, hanem a tartalom megértését és leírá
sát biztosítja. Mindig az emberi szerző a sugalmazott, nem pedig a titkár, akinek a szerző diktált
(pl. Róm 16,22Terciusz). A könyv mindig az egyház számára készül, azért egyes esetekben sugal
mazottnak az számit, aki a végső szerkesztést elvégezte, s ezzellehetővé tette az egyházi elfoga
dást (pl. Máté görög szövegének összeállítója). Ilyen értelemben a sugalmazás egyéni karizma,
de a mű tükrözi a szerző környezetének hitét, felfogását, beállítottságát, s nemcsak az elvont val
lási igazságokra terjed ki, hanem az eszközrendszerre is, amellyel az ember kífejezi magát. Mon
danivalóját ugyanis mindig beöltözteti jelekbe, műfajba, stílusba, képekbe. A sugalmazás éppen
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azt biztosítja, hogy az ilyen kifejezésmód alkalmas legyen az isteni üzenet közvetítésére. Az egész
Szentírás végső fokon az igehirdetés műfajába tartozik. Ennek alárendeltje a történet, a zsoltár,
a tanítómese, a bölcseleti fejtegetés, a levélforma és az apokaliptikus elbeszélés. Ez az egyes
könyvek és részek értelmezése szempontjából döntő jelentőségű.

A SUGALMAZÁS EGYHÁZI SZEMPONTJAI. Amint láttuk, a sugalmazás a szerző egyéni
karizmája, de ezt külső bizonyíték nélkül a közösség nem veszi tudomásul. A könyv sem ígazolja
önmagát. Ma a Szentírást azért tartjuk sugalmazottnak, mert az egyház a hítében ilyennek vall
ja. De hol kezdődött ez a hit? Minek alapján fogadta el az egyház az egyes könyveket kánoniak
nak? Az ószövetségi könyvekre nézve megoldás lehetne az, hogy Jézus es az apostolok elfogad
ták szent könyveknek őket, és álláspontjukat az egyházi hagyomány megőrizte. Az újszövetségi
ekre pedig felhozhatnánk olyan .magyarázatot, hogy az apostolok a kinyilatkoztatás közvetítői

voltak. Amit ők írtak, az sugalmazott, s amit átadtak az egyháznak mint hivatalos tanítást, az
kánoni könyv. Ha tehát egy könyvet nem apostol írt, bár a szerzője sugalmazott volt, azt az egy
ház csak abból tudta meg, hogy valamelyik apostol jóváhagyta. Történetileg azonban a helyzet
nem ilyen egyszerű, hiszen a kánon csak jóval az apostolok halála után állandósult. Az egyete
mes egyház a római egyház könyvjegyzékét fogadta el, s 'végül is csak a tridenti zsinat határozta
meg dogmaként, mely könyvek tartoznak a Szentírásba. Természetesen a zsinat az egyház más
félezer éves hagyományát vette alapul.

A könyvek kánoniságánál az egyházat mint közösséget és mint intézményt nem lehet nélkü
lözni. De a sugalmazást is könnyebben megértjük, ha a karizmát az egyház egészére vonatkoz
tatjuk. Annál inkább, mivel nincs kifejezett bizonyítékunk arra, hogy egy-egy apostol valamelyik
könyvet hitelesnek mondta volna, s ezzel bizonyította a sugalmazottságot. A kiindulás csak az
lehet, hogy a könyv nem korábbi, mint az egyház, az egyház nem a könyv előírásaiból született.
Időrendben első Krisztus működése, ezt követi az apostolok tanítása és egyházszervező munká
ja. A szent könyvek ebben az apostoli egyházban keletkeztek. Mivel Krisztus küldetést adott
apostolainak, és felelősséget vállalt értük, azért az apostoli egyház hite lett minden idők számára
a hit maradandó alapja és normája. Az újszövetségi szent könyvek ezt a hitet fejezik ki, így a
Szentírás szoros kapcsolatban áll az egyház alapításával. Ahogy az isteni hatás, illetve a Szentlé
lek működött az egyház alapításában és az apostoli igehirdetésben, úgy működött a Szentírás lét
rejöttében is.

Jézus az apostoli egyházat olyan normának szánta, amely valóban betölti funkcióját, de nem
mechanikusan, hanem valódi emberi szabadsággal. Az apostoli egyház hitbeli tudata - amely
megnyilvánult tanításában, szervezetében és istentiszteletében - tartalmilag és normatíve is mér
ték minden idők számára. Az apostoli egyháznak ez ad többletet a későbbi kor egyházával szem

-ben. Isten kegyelmi hatása, az egyház életébe való belenyúlása sokféle lehet. Egy azonban biztos:
a kezdeti idő, vagyis az ősegyház a maga hitbeli tartalmával csak úgy lehetett forrása és normája
a későbbi időknek, ha ezt a hittartaImat megörökítették, irásba foglalták. Akkor a megörökítés
nek más módja nem volt. Az ősegyház tudatában volt ennek, gondoljunk Lukács evangéliumá
nak bevezetésére, vagy János evangéliumának befejezésére. Az az írás tehát, amellyel az apostoli

. egyház a hitét kifejezte, minden időkre szólt, s úgy tekinthető, mint az egyház alkotó eleme. Eb
ből az következik, hogy ugyanolyan isteni hatás alatt állott, mint az egyház alapítása. Az emberi
szerző már a meglevő egyház hitét akarta kifrjezni, nem pedig új kinyilatkoztatást adni az egy
háznak. Az egyes könyvek külön keletkeztek, de mindig az apostolok által tanított hitet, az egy
ház egyetemes hitét fejezték ki még akkor is, ha a részegyházakban születtek, és azok birtokában
voltak. Azért terjedtek el, azért lettek az egész egyház kincsévé, mert mindenütt az apostoli hitet
ismerték fel bennük. '

Az egyes szerzők sugalmazottsagát ebben a keretben kell vizsgálnunk. Isten nem levelet írt az
egyháznak, nem könyvvel ajándékozta meg, hanem olyan embereket választott ki, akik a Krisz
tusban megjelent üdvrendet az apostolok tanítása szerint értelmezték, kifejtették, és tanúskodtak
róla. Isten tehát nem titkárral dolgozik, akinek diktál, hanem hivő, szabad emberrel, az egyház
tagjával, aki tudja, hogy hite az egyház hite, illetve Krisztus misztériumának elfogadása. Az írás
magán hordozza az igehirdetés, a kérügma alakját, módját, formáját, sajátságait, Az író korának
gyermekeként beszél, saját .szellemimiliőjében érti meg a hitet és korának eszközeivél fejezi ki.
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Művében benne vannak a reá jellemző lélektani, stílusbeli és műveltségbeli sajátságok. Az isteni
szót mint emberi szót adja tovább, de isteni jótállással.

Ugyanakkor meghatározott helyen él, a hivők egy bizonyos csoportjához tartozik, a hit és a
hitetlenség, a kérdés és a felelet, a keresés és a tanítás feszültségében dolgozik. Ezért az üdvtörté
net eseményeiből azt ragadja ki, ami az ő helyzetében, az ő környezetében vitatott kérdés, vagy
döntő jelentöségü mozzanat. De írása egyúttal már az egyház megélt hite. Az evangéliumot min
denkinek magára is alkalmaznia kellett; a tanitás erkölcsi magatartást, sőt szociális magatartást
is követelt. Már az apostoli igehirdetés sem egyszeruen felidézte Jézus szavait és tetteit, hanem
alkalmazta is. Ezért volt lehetséges, hogy az egyes szerzők ugyanabból az eseményből vagy be
szédből más és más vonást emeljenek ki, más és más következményre mutassanak rá. Az eltéré
sekben, a különbözőségekben az élet elevenségét, az egyház közösségi jellegét kell meglátnunk.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy az apostolok szemtanúk, akik elsősorban azt akarják bizonyíta
ni, hogy Jézus a megígért Messiás, az Isten Fia, ezért elég általánosságban utalni tetteire, illetőleg

azok körülményeire. Megelégszenek ilyen bejelentésekkel : egyik szombaton, abban az időben,

úton Jeruzsálem felé stb. A csodák leírásakor is azt hangsúlyozzák, hogy Jézus szava, érintése
természetfólötti hatást hoz létre; számukra mellékes, hogy adott esetben egy vagy két beteggel
történik a csoda. Ebben az összefüggésben természetes az is, hogy az apostoli igehirdetés és az
evangélista a betegséget s a természeti jelenséget is saját korának nyelvén nevezi meg. Ha az volt
a meggyőződésük, hogya betegséget valamilyen "tisztátalan démon" okozza, a kinyilatkoztatás
és a s.ugalmazás ezt a felfogást nem változtatta meg. A kinyilatkoztatás inkább azt állítja, hogy
Jézus Krisztusban az élet szerzője jelent meg, aki hatalmasabb minden olyan erőnél, amely az
ember üdvösségét,az örök életet veszélyeztethetné, A .megszállottak'' gyógyítása esetében alkal
mazott párbeszédes formák éppen ezt akarják kiemelni. Az igehirdetés nyelvében Jézus gyógyi
tásai és más csodái (pl. a kenyérszaporítás) már egyenesen liturgikus formát kapnak. A cél nem
az esemény aprólékos bemutatása, hanem annak érzékeltetése, hogy itt a mindenható Isten köze
ledett hozzánk, ő adott segítséget.

GYAKORLATI MEGÁLLAPítÁSOK. Ha tehát az Írás az egyházban keletkezett, nem sza
bad úgy tekinteni, mint az egyházzal szemben álló valóságot, amely független és külső norma
ként szerepelne, s amelyet az egyház megkerülésével értelmezni lehet. A fejlődés fokai ezek: elő

ször volt Krisztus igehirdetése, azután következett az apostoli igehirdetés. Isten szava apostoli
szó lett, s beletartozott Krisztus személyének és művének értelmezése, továbbá a róla való tanú
ságtétel. Ez az apostoli szó az ősegyház élő szava, tanítása, a sugalmazott szerzők ezt foglalták
írásba. így a Szentírás Isten és az egyház szava egyszerre; az egyháznak tudnia kell tekintélyi mó
don és tévedhetetlenül értelmeznie. Az Isten szava tehát gyakorlatilag az, amit az egyház a kinyi
latkoztatás alapján hisz és tanít, viszont ennek a tanításnak konkrét bemutatása a tanitóhivatal
feladata.

Az Isten szava számunkra tehát az, amit a Szentírás tartalmaz, de úgy, ahogy az egyház értel
mezi és hirdeti. Ahogy az egyház megkapta a sugalmazott szerzőkön keresztül a Szentírást, úgy
megkapta az értelmezés karizmáját is. Az értelmezést nemcsak szóban végezte, hanem életével is,
hiszen élete a kinyilatkoztatott tanításon nyugszik: ez az élet a hagyomány, amely a Szentírás ér
telmezésében is döntő tényező. Mivel a Szentírás az egyház igehirdetése alapján készült. a sugal
mazott szerzőknem annak pontos leírására törekedtek, amit Krisztus tett és mondott; ők azt fo
galmazták meg, hogy Jézus tettei és szavai milyen értelemben váltak az egyház hitének funda
mentumává. Mindezt a Szentlélek irányításával, akit azért kaptak, hogy "elvezesse őket a teljes
igazságra" . '
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