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A Claremont Graduate Egyetem vallástudományi 
professzora. Doktori fokozatát ókortörténetb l szerezte 
a Pennsylvania Egyetemen. A Sarah: Mother of Nations 
(Sára: Nemzetek anyja), a Judges (Bírák), a Mothers of 
Promise: Women in the Book of Genesis (Az ígéret anyái: 
Asszonyok a Genesisben) és az An Introduction to Ancient 
Mesopotamian religion (Bevezetés az ókori Mezopotámia 
vallásába) cím  könyv szerz je. Rendszeresen vesz részt 
ásatásokon Izraelben.

A North Central College Vallástudományi Tanszékének 
munkatársa. A bibliai n alakokat tanulmányozza, és többek 
között az ókori jeremiási kéziratok kritikai kiadásával 
foglalkozik.

Angol irodalmat tanult a cambridge-i Trinity College-ban. 
Több mint 25 éve ír és szerkeszt. Szemináriumokat és 
workshopokat tart a londoni Mount Street Jesuit Centre-ben.

Metodista lelkész az angliai Darlingtonban. A cambridge-i 
Wesley House által kiadott Holiness (Szentség) internetes 
teológiai folyóirat szerkeszt je. A London School of Theologyn, 

az Aberdeeni Egyetemen és a Durham Egyetemen tanult 
teológiát. Számos ismeretterjeszt  m  � többek között 
a The Illustrated Bible (Képes Biblia) és a The Religions Book 
(A vallások könyve) � kiadásában vett részt. 

A Dogmatika Tanszék vezet je és docense a Délnyugati 
Baptista Teológiai Szeminárium houstoni kampuszán, ahol 
keresztény hitelveket és prédikációt oktat. A Southwestern�s 
Darrington Extension igazgatója. Az intézmény a texasi 
börtönök elítéltjeinek kínál lehet séget alapfokú diploma 
megszerzésére Biblia-tanulmányokból. 

A Sussexi Egyetemen tanult teológiát és bibliatörténetet. 
Számos m  szerz je és szerkeszt je. Több mint 30 éves 
pályafutása alatt a legkülönfélébb témákban adott ki 
könyveket és tanulmányokat. Keresztény humanizmusát 
vallási és morális megfontolások motiválják.

Valláskutató, a kansasi Baldwin Cityben m köd  Baker 
Egyetem adjunktusa. Szakterülete a bibliai tanulmányok, az 
ókori közel-keleti történelem és irodalom, valamint az iszlám 
tanulmányok. Az izraeli Akkóban m köd  Tel Akko Total 
Archeology projekt szakért je.



 Akkor ezt mondta Isten: 
Legyen világosság!
A teremtés

 Alkossunk embert 
a képmásunkra, 
hozzánk hasonlóvá!
Az Éden kertje

 Észrevették, 
hogy mezítelenek
A b nbeesés

 Hát rz je vagyok én 
a testvéremnek?
Kain és Ábel

 Akkor kezdték segítségül 
hívni az Úr nevét 
Az ima eredete

 Csak Nóé maradt meg, 
és azok, akik vele voltak 
a bárkában
Az özönvíz

 Gyertek, építsünk 
magunknak várost és 
tornyot, amelynek 
teteje az égig érjen!
Bábel tornya 

 Emeld föl a botodat, nyújtsd 
ki a kezedet a tenger fölé, 
és hasítsd ketté!
A kivonulás

 Ne ölj!
A tízparancsolat

 Borjúszobrot 
készítettek maguknak, 
az el tt borulnak le
Az aranyborjú

 És dics ségemmel 
szentelem meg azt
A frigyláda és a szent sátor

 Valóban tejjel és 
mézzel folyó föld az
A tizenkét kém

 De az Úr beszédre 
nyitotta a szamár száját 
Bálám szamara

 Nincsen más!
Az egy Isten

 Emeljétek föl 
a szövetség ládáját!
Belépés az Ígéret földjére

 Se ki, se be 
nem mehetett senki
Jerikó bevétele

 Az Úr vonul el tted!
Gedeon és a bírák

 Nagy néppé teszlek
Szövetségek

 Nem pusztítom el a tízért
Sodoma és Gomora

 Most már tudom, hogy 
istenfél  vagy
Ábrahám próbatétele

 Népek szolgáljanak 
neked, nemzetek 
boruljanak le el tted!
Ézsau és Jákób

 Nem Jákób lesz ezután 
a neved 
Jákób harca Istennel

 Majd meglátjuk, 
mi lesz az álmaiból
Az álomlátó József

 A csipkebokor t zben ég, 
de mégsem ég el
Mózes és az ég  csipkebokor

 És a Nílus vize 
mind vérré változott
A tíz csapás

 Amikor bementek arra 
a földre, amelyet 
az Úr ad nektek, ahogy 
megígérte, akkor is 
tartsátok meg 
ezt a szertartást!
A peszách
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 Én szerelmesemé 
vagyok, és szerelmesem 
az enyém
Énekek éneke

 A mi betegségeinket 
viselte, a mi fájdalmainkat 
hordozta
A Szenved  szolga

 Miel tt megformáltalak 
az anyaméhben, már 
ismertelek
Jeremiás próféta

 Szemem könnybe borult, 
bens m háborog
Siralom a szám zöttekért

 Eltávolítom testetekb l 
a k szívet, és hússzívet 
adok nektek
Ezékiel próféta

 Az én Istenem elküldte 
angyalát, és az bezárta 
az oroszlánok száját 
Dániel Babilonban

 Három nap és három 
éjjel volt Jónás 
a hal gyomrában 
Az engedetlen próféta

 Mit kíván t led az Úr?
Mikeás próféta

 De meghagyom 
közöttetek maradékul 
a szegény és nincstelen 
népet, amely az Úr 
nevében keres oltalmat
A b nbánatra szólítás

 Eljön az a nap, 
amely olyan lesz, 
mint az izzó 
kemence
Az ítélet napja

 Akkor megszállta 
t az Úr lelke

Sámson

 Néped az én népem, 
és Istened az én 
Istenem
Ruth és Naomi

 Szólj, Uram, mert 
hallja a te szolgád!
Sámuel próféta

 Pedig még kard sem 
volt Dávidnál
Dávid és Góliát

 Halál  a az az ember, 
aki ezt elkövette
Dávid és Betsabé

 Vágjátok ketté 
az él  gyermeket és 
adjátok oda egyik felét 
az egyiknek, másik 
felét a másiknak!
Salamon bölcsessége

 A hollóknak pedig 
megparancsoltam, 
hogy gondoskodjanak 
ott rólad
A rejt zköd  próféta

 Eredj, jelenj meg 
Ahábnál, mert 
es t akarok adni 
a földre!
Illés és a Baal prófétái

 Jusson nekem kétszeres 
rész a benned 
munkálkodó lélekb l!
A tüzes szekér

 Így kellett fogságba 
mennie Júdának 
a saját földjér
Jeruzsálem eleste

 Bemegyek a királyhoz [�], 
ha el kell vesznem, hát 
vesszek el!
Eszter királyné

 Halld meg Istenünk, 
hogyan csúfolnak minket!
Jeruzsálem újjáépítése

 Az Úr az én pásztorom, 
nem sz kölködöm
A Zsoltárok

 Örökt l fogva mindörökké 
vagy te, ó Isten! 
Isten természete

 Észrevetted-e szolgámat, 
Jóbot? Nincs hozzá 
fogható a földön 
Jób szenvedései

 És boldog az, 
aki bízik az Úrban
Példabeszédek



 Íme, fogansz méhedben, 
és  út szülsz
Angyali üdvözlet

 Üdvözít  született ma 
nektek, aki az Úr Krisztus
Jézus születése

 Ajándékokat adtak 
neki: aranyat, tömjént 
és mirhát
A napkeleti bölcsek

 Megöletett Betlehemben 
minden  úgyermeket 
Heródes gyermekgyilkossága

 Nem tudtátok, hogy 
az én Atyám házában 
kell lennem?
Jézus bemutatása 
a templomban

 Készítsétek az Úr 
útját!
A megváltás eljövetele

 Az Ige testté lett, 
közöttünk lakott
Jézus istensége

 Ez az én szeretett  am, 
akiben gyönyörködöm
Jézus megkeresztelése

 Ekkor így szólt hozzá 
Jézus: Távozz t lem, 
Sátán!
Jézus megkísértése

 És így szólt hozzájuk 
Jézus: Kövessetek engem, 
és én emberhalászokká 
teszlek titeket!
Jézus elhívja els  tanítványait

 Szeressétek ellenségei-
teket, és imádkozzatok 
azokért, akik üldöznek 
titeket!
A Hegyi beszéd

 Amint szeretnétek, 
hogy az emberek 
veletek bánjanak, ti is 
úgy bánjatok velük!
Az aranyszabály

 Ti azért így imádkozzatok!
Az Úr imája 

 Akinek van füle, hallja
Jézus példázatai

 Amikor odaért hozzá 
és meglátta, megszánta
Az irgalmas samaritánus

 Ez a te testvéred 
meghalt és 
feltámadott, elveszett 
és megtaláltatott
A tékozló  ú

 A földi királyok 
kikt l szednek vámot 
vagy adót? 
A templomadó

 Így lesznek az utolsókból 
els k, és az els kb l 
utolsók
A sz l munkások

 Légió a nevem, 
mert sokan vagyunk
A tisztátalan lelkek 
és a disznócsorda

 És kijött a halott
Lázár feltámasztása

  pedig vette az öt 
kenyeret és a két halat, 
feltekintett az égre
Ötezer ember 
megvendégelése

 Bízzatok, én vagyok, 
ne féljetek!
Jézus a vízen jár

 Arca fénylett, 
mint a nap, ruhája 
pedig fehéren 
ragyogott, 
mint a világosság
A színeváltozás

 Mert úgy szerette Isten 
a világot, hogy egyszülött 
Fiát adta
A hit természete

 Mert az Ember a 
azért jött, hogy 
megkeresse és megtartsa 
az elveszettet
Jézus befogad egy 
vámszed t

 A pénzváltók pénzét 
kiszórta, az asztalokat 
felborította
A templom megtisztítása

 Jót tett velem
Jézus megkenetése 
Betániában

 Ez az én testem, 
ami tiérettetek adatik
Az utolsó vacsora



 Íme, eljött az óra, és az 
Ember a b nösök kezébe 
adatik
Árulás a kertben

 Nem ismerem azt az 
embert, akir l beszéltek
Péter megtagadja Jézust

 Bizony, ez az ember 
Isten  a volt!
A keresztre feszítés

 Emlékezzél meg rólam, 
amikor eljössz 
a te királyságodba!
A b nbánó lator

 Boldogok, akik nem 
látnak, és hisznek
Az üres sír

 Nem hevült-e a szívünk, 
amikor beszélt hozzánk 
az úton?
Az emmausi út

 Menjetek el tehát, 
tegyetek tanítvánnyá 
minden népet!
A nagy misszióparancs

 Félelem támadt 
minden lélekben, és 
az apostolok által 
sok csoda és jel történt 
A pünkösd napja

 A názáreti Jézus Krisztus 
nevében kelj fel, és járj!
A koldus meggyógyítása

 Hirdette neki Jézust
A hír terjedése

 Én vagyok Jézus, 
akit te üldözöl
A damaszkuszi út

 Hit által megtisztította 
szívüket
A jeruzsálemi zsinat

 Úgy szolgálok atyáim 
Istenének, hogy hiszek 
mindabban, ami 
megfelel a törvénynek
Pál elfogatása

 A szeretet türelmes, 
jóságos; a szeretet nem 
irigykedik, a szeretet 
nem kérkedik, nem 
fuvalkodik fel
A szeretet útja

 Az Úr Jézus Krisztus 
kegyelme, Isten szeretete 
és a Szentlélek közössége
A Szentháromság

 A Lélek gyümölcse pedig: 
szeretet, öröm, békesség, 
türelem, szívesség
A Lélek gyümölcsei

 Hiszen kegyelemb l van 
üdvösségetek hit által, 
[�] nem cselekedetekért
A hit általi üdvözülés

 Öltsétek magatokra 
Isten fegyverzetét!
Isten fegyverzete

 Hogy megismerjem t 
A feltámadás ereje

  a feje a testnek, 
az egyháznak
Krisztus teste

 A teljes Írás 
Istent l ihletett
A Biblia mint Isten szava

 Hitetek próbája 
állhatatosságot 
eredményez
Hit és cselekedetek

 Mivel , a Szent hívott el 
titeket, ti is szentek 
legyetek egész 
magatartásotokban!
A szentség

 A halottak a könyvekben 
írottak alapján 
ítéltettek meg 
cselekedeteik szerint
A végítélet

 És halál nem lesz többé, 
sem gyász
Az Új Jeruzsálem

  További történetek
  Fogalomtár
  Név- és tárgymutató
 Köszönetnyilvánítás
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 Köszönetnyilvánítás







A Biblia a világ leghíresebb 
könyve, a nyugati civilizá-
ció egyik kulcsszövege. 

Ez a mindeddig legtöbb nyelvre 
lefordított szöveg, és a nyomtatás 
feltalálása óta a legnagyobb 
példányszámban kiadott írásm . 
A keresztények világszerte szent 
írásként tekintenek rá � Isten írott 
szavaként, amely isteni ihletettség 
alapján keletkezett. A Biblia sok 
ezer éve befolyásolja a m vészeteket, 
a nyelvet, a zenét és az irodalmat. 
A nyugati m vészet története nem 
is érthet  meg teljességgel a Biblia 
valamelyes ismerete nélkül.

A Biblia tanításai hatással voltak 
a társadalmi, gazdasági és politikai 
folyamatokra, és hozzájárultak 
a nyugati civilizációra jellemz , az 
állam helyett az egyén fontosságára 
helyezett hangsúly kialakulásához. 
Hív k és szkeptikusok egyaránt 
tanulmányozzák, szavai vigaszta-
lást és kihívást hordoznak a Föld 
minden zugában.

Isteni sugallat
A Biblia három kontinensen (Afri-
kában, Ázsiában és Európában) 
élt, mintegy 40 szerz  által 1400 
év alatt (kb. Kr. e. 1200 és kb. Kr. u. 
100 között) írt, 66 könyvet magá-
ban foglaló gy jtemény. Ezek a 
szerz k úgy érezték, hogy �isteni 
sugallatra� alkotnak, amikor �az Úr 

szavát� rögzítették. A Kr. e. 1. szá-
zadra a zsidók többsége Isten írott 
szavaként fogadta el a héber és 
arámi nyelven írt, 39 könyvb l álló 
Bibliát � az Írást. Kés bb, a Kr. u. 1. 
és 2. századi keresztény gyülekeze-
tek � a héber írások mellett � Isten 
szavaként ismerték el a görögül 
lejegyzett négy evangéliumot és az 
apostoli leveleket is.

Ezek a szövegek az ókori izrae-
litákkal kezd d en az áthagyomá-
nyozás és a fordítás révén szólítják 
meg a modern olvasót. Az írástudók 
már a Kr. u. 3. században hozzá-
fogtak a Héber Biblia és különféle 
fordításainak összehasonlításához. 
A folyamat máig is tart: a szakért k 
napjainkig foglalkoznak a biblikus 
szövegek gy jtésével és össze-

hasonlításával, �kritikus szövegek� 
készítése céljából.

A leghíresebb angol fordítás, 
az ún. Authorized Version, avagy 
Jakab király Bibliája 1611-ben 
jelent meg. Az olvasó által kézben 
tartott kötet, A Biblia nagykönyve 
az új fordítású, revideált Károli-
Bibliát (Magyar Bibliatársulat, 2014) 
használja els dleges forrásként. 
A Héber Bibliából származó idé-
zeteket a Raj Tamás szerkesztette 
ún. IMIT Bibliából (Makkabi, 1994) 
emeltük át. 

A könyvek könyve
A Biblia 66 könyve két nagy részre 
oszlik. A keresztény Biblia els  
része az Ószövetség (a Héber Biblia, 
vagyis a Tanach), amely 39, az ókori 
Izráel nemzetének írt könyvet 
foglal magában. Az elején a Törvény 
öt könyve áll (más szóval a Tóra, 
a Genesist l a Deuteronomiumig), 
és a Történeti könyvekkel (a Józsué 
könyvét l az Eszter könyvéig tartó 
írásokkal) folytatódik. Noha a köny-
vek nagyjából id rendi sorrendben 
vannak elrendezve, a keletkezési 
id pontok sorrendje nem azonos. 
A Zsoltárok például alighanem 
igen korai eredet ek, míg Ézsaiás 
és Ámósz kortársak voltak. 
A szövegek harmadik csoportját 
a Költ i könyvek alkotják (Jób köny-
vét l az Énekek énekéig), és a nagy 

Nem kitalált meséket követve 
ismertettük meg veletek [�], 
hanem úgy, hogy szemtanúi 
voltunk isteni fenségének.

Péter második levele 1,16



prófétákkal (Ézsaiástól Dánielig: 
a nagy terjedelm  prófétai könyvek), 
valamint a �kicsikkel� (Hóseástól 
Malakiásig terjed , rövidebb köny-
vekkel) zárulnak. Ezeket a könyveket 
a zsidók és a keresztények egyaránt 
szentnek tartják.

A könyvek egy kisebb csoportját, 
amelyet gyakran emlegetnek apok-
rif iratokként (a latin apocryphus, 
�rejtett� jelentés  szóból), a római 
katolikus és a keleti ortodox keresz-
ténység szintén az Ótestamentum 
részének tekinti. Ez a hét könyv, 
valamint a Dániel és az Eszter 
könyvéhez f zött toldalékok nagy-
részt görögül íródtak Kr. e. 400�300 
között. Sem a protestáns kereszté-
nyek, sem a zsidók nem tekintik 
ezeket a szent kánon részének. A zsi-
dók szerint a szóban forgó könyvek 
tagadják, hogy a keletkezésük 
id szakában szólt volna az emberek-
hez Isten prófétai szava (ami a szent 
iratok elengedhetetlen feltétele).

Az Újtestamentum a keresztény 
szent iratokat tartalmazza: azt a 27 
könyvet, amelyet az összes keresztény 
felekezet az újszövetségi könyvek 
teljes listájának ismer el. Az össze-
foglaló cím arra az új szövetségre utal, 
amelyet Isten a prófécia szerint 
a népének szánt (Jer 31,31�34). 

Az Újszövetség könyveinek több-
ségét a Kr. u. els  század folyamán 
Jézus apostolai írták, bár vannak 

köztük névtelen szerz j  alkotások 
is, mint például A zsidókhoz írt 
levél. A szövegek címzettjei 
a Római Birodalom keleti felében 
szétszórtan él  keresztények 
voltak. A szövegek els  csoportja 
a négy evangélium (Máté, Márk, 
Lukács és János evangéliuma), 
amelyek Jézus Krisztus életét és 
tetteit úgy mutatják be, mint 
az Izráel és a többi nép megment -
jét beharangozó ószövetségi 
próféciák beteljesülését.

�Az apostolok cselekedetei� 
a Jézusról szóló üzenet terjedését 
mutatja be halála, feltámadása 
és mennybemenetele utáni három 
évtized folyamán. Az újszövetségi 
levelek a páli levelekre (a Rómaiakhoz 
írt levélt l a Filemonhoz címzettig) 
és az ún. katolikus/egyetemes 
levelekre oszlanak.

Irodalmi m fajok
A Biblia 66 könyve számos irodalmi 
m fajt ölel fel. Az Ószövetségben 
a törvényeket és a Történeti könyve-
ket nagyrészt történelmi beszámolók, 
genealógiák és jogi szövegek 
alkotják. Az ún. Költ i könyvek példa-
beszédeket, siralmakat és dics íté-
seket, valamint a gonoszok elleni 
ítéletért kiáltó fohászokat tartalmaz-
nak. A Biblia leghosszabb fejezete 
a 119. zsoltár, amely 22, egyenként 
16 soros versszakból áll. A szakaszok 

mindegyike a 22 bet s ókori héber 
ábécé egy-egy bet jével kezd dik. 
A próféták könyvei példabeszédek-
b l, történelmi beszámolókból, 
énekekb l és látomásokból állnak.

Az evangéliumok különleges 
irodalmi m fajt képviselnek, amely 
beszédekb l, prédikációkból, 
érvelésekb l, látomásokból és 
csodák leírásából szöv dik össze, 
és rendszerint az ótestamentumi 
próféciák beteljesüléseként értel-
mezik Jézus életét. Az újszövetségi 
levelek tanításokat fogalmaznak 
meg, bátorítanak, és néha szemre-
hányásokat is tesznek. Számos 
levél a Kr. u. 1. század görög-római 
irodalmában elterjedt irodalmi 
eszközöket használ. Megtalálhatók 
köztük az erényeket és a b nöket 

Nemcsak kenyérrel él 
az ember, hanem 

minden igével, amely Isten 
szájából származik.

Máté evangéliuma 4,4



soroló listák, a családon belüli viszo-
nyokra vonatkozó el írások és erköl-
csi kérdések tematikus tárgyalásai 
is. A legnehezebben értelmezhet  
biblikus m fajhoz azonban 
az apokaliptikus iratok sorolhatók. 
Ezek a Dániel és Ezékiel ószövetségi 
könyveiben, valamint az újtestamen-
tumi A jelenések könyvében szerepl , 
bonyolultan jelképes leírások 
arról szólnak, hogy Isten miként 
gy zedelmeskedik majd a gonoszok 
felett, és hogyan fog bosszút állni 
az igazakért.

Kulcstémák
A Biblia a föld és az ember terem-
téstörténetével kezd dik. A paradi-
csom leírása Istennek az emberre 
vonatkozó eredeti szándékát jeleníti 
meg, amely szerint Istennel és a 
többi emberrel alkotott, értelem- és 
örömteli viszonyban kellett volna 
élnie, gondoskodva az isteni terem-
tésr l. Ezt a rendeltetést kérd jelezte 
meg Ádám és Éva engedetlensége, 
ami romlást hozott az emberre és 
a teremtésre egyaránt. Ez a bukás 
vezeti be a bibliai narratíva 
központi feszültségét. Isten szent-
sége a b nös emberiség elítélését 
követeli meg, szeretete azonban 
az emberiség meg rzését és eredeti 
teremtésterve megvalósítását dik-
tálja. A Biblia hátralev  része ennek 
a feszültségnek a feloldásáról szól. 

Csúcspontját a Genesisben található 
prófécia újtestamentumi beteljesü-
lése jelenti: a Megváltó eltiporja 
a kígyót, és feloldozza az isteni ítélet 
átka alól az emberiséget és az egész 
teremtést. A terve megvalósítása 
érdekében Isten ismételten szövetsé-
get köt az emberiséggel Ábrahám, 
Mózes és Dávid személyében. 
Ábrahámnak megígéri, hogy �nagy 
nemzetté� teszi leszármazottait 
(Izráel népét), és az egyik leszárma-
zottja megváltja az egész világot. 
A mózesi szövetség � vagy ahogy 
másképp nevezik: Mózes törvénye � 
határozza meg Izráel népének 
kapcsolatát Istennel. A Dáviddal 
kötött szövetség pedig arra adott 
biztosítékot, hogy mindörökre Dávid 
utódai ülnek majd Izráel trónján. 

A keresztények hite alapján mind-
ezen szövetségek szálai Jézus éle-
tében futnak össze, aki azt állította 
magáról, hogy az Írások róla tesznek 
bizonyságot (Ján 5,39), és hogy róla 
szólt Mózes és valamennyi próféta 
(Luk 24,27).

Az emberi gyarlóság a Biblia 
visszatér  témája. Még a legnagy-
szer bb vezet kr l is rendre kiderül, 
hogy esend k. Jákób manipulatív 
szélhámos, Sámson paráználkodik 
Delilával, Dávid házasságtörést 
követ el Betsabéval, majd halálba 
küldi a férjét, hogy eltussolja 
a dolgot, a próféták � például Illés és 
Jeremiás � pedig néha megpróbál-
nak kibújni a küldetésük alól. Isten 
a gyengéket használja fel arra, hogy 
elbizonytalanítsa az er seket. Egy 
rabszolga nemzetet tesz választott 
népévé (Izráel), és gyilkost szaba-
dítóvá (Mózes). Medd  n b l anyát 
(Sára, Hanna), pásztorból királyt 
csinál (Dávid). Az Újszövetségben 
egy gyilkos (Pál) és egy bukott veze-
t  (Péter) terjeszti Jézus tanítását.

Korai értelmezések
A zsidó hittudósok, a rabbik els -
sorban a Héber Biblia emlékezetbe 
vésésével, értelmezésükkel 
és a zsidó életvitelre alkalmazásá-
val foglalkoztak. Ezzel szemben 
a keresztény értelmez ket � akik 
legnagyobbrészt a lelkipásztorok 

Az összes emberi 
problémára megtalálhatók 

a válaszok a Bibliában.
Ronald Reagan



A Biblia minden id kben 
a szegények és az elnyomottak 

Magna Cartája volt. 
Az emberiség ma sincs 

abban a helyzetben, hogy 
lemondjon róla.

Thomas Huxley

voltak � f ként az érdekelte, hogy mit 
mondanak Krisztusról a szövegek. 
Mindkét csoport eszköztára máig 
népszer . Ezek közt szerepel a szö-
vegek nyelvtanának és szóhaszná-
latának a vizsgálata is � például 
a �peszách� és a �passió� szó közötti 
kapcsolatok feltárása. Egyes biblia-
értelmez k � köztük Kelemen 
(kb. Kr. u. 150�215) és Augustinus 
(Kr. u. 354�430) � a pogány  lozó át 
is felhasználták Szentírás-olvasatuk 
megalapozására.

A keresztény tudósok rendsze-
rint úgy vélték, a Szentírás nehéz-
ségei és ellentmondásai az értelme-
zés gyümölcsöz  forrását jelentik 
mindenki számára, akinek kell  

hite van ahhoz, hogy mélyen 
gondolkodjon róluk. A Kr. u. 2. és 3. 
században a keresztény teológusok 
például azt igyekeztek megérteni, 
miként lehet Isten egy, ha egyszer 
az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
egyaránt teljes egészében Isten, 
ugyanakkor egymástól mégiscsak 
különböznek. A két évszázadon át 
elhúzódó vita, amely számot vetett 
a kérdésre vonatkozó összes bibliai 
szöveghellyel, végül a Szenthárom-
ság keresztény tanához vezetett.

Kortárs szempontok
A modern bibliatudósok közül 
sokan ugyanazokat az eszközöket 
használják, mint ókori el deik � 
például az agapé (szeretet) jelen-
tésárnyalatait elemzik a Biblia 
könyveiben és az egykorú görög 
szövegekben. Egyesek közülük elfo-
gadják a Szentírás kapcsán levont 
ókori keresztény következtetéseket. 
Mások szkeptikusan közelítenek 
a szövegekhez, és küls  meger sí-
tést l � tárgyi bizonyítékoktól vagy 
történeti feljegyzésekt l � teszik 
függ vé a bibliai beszámolók elfo-
gadását. Így például voltak olyanok, 
akik elutasították a dinasztiaalapító 
Dávidról szóló történetet egészen 
az észak-izraeli Tel Dán-sztélé felfe-
dezéséig (1993�94). Ez a 200 évvel 
Dávid kora után emelt emlékm  
egy arámi királynak �Dávid háza� 

felett aratott gy zelmét örökíti meg. 
Az ehhez hasonló esetekben 
a keresztény tudósok a szkepszist 
és a tudományos módszert egy-
aránt alkalmazva végzik teológiai 
vizsgálódásaikat a bibliai szövegek 
helytállóságáról.

A naturalista világkép hívei 
� akik szerint a dolgok természeti 
okokból erednek � általában eluta-
sítják a történelembe való isteni 
beavatkozásról szóló kijelentéseket. 
Ennek eredményeként a modern, 
szkeptikus kutatás gyakran alkal-
mazza a Biblia archeológiai meg-
közelítését, amely szerint a mélyebb 
igazságok feltárása a feltételezett 
hibákkal való számvetést feltételezi.

Világi bibliaolvasat 
A Biblia tanulmányozása nem 
a bibliatudósok és az egyházi szemé-
lyek el joga. Munkájuk azonban 
segítheti a hétköznapi olvasót 
a megértésben. A Biblia új, könnyeb-
ben olvasható fordításai a judaizmus 
és a kereszténység szent könyveit 
ma bármely érdekl d  olvasó számára 
érthet bbé teszik. Egyes szövegek 
olvasása nehezebb ugyan, de 
a  gyelmes olvasó bölcsességet, 
ihletet és reményt találhat a Biblia 
lapjain. A Biblia nagykönyve 
azzal a céllal íródott, hogy segít-
sen megérteni a minden könyvek 
legjelent sebbikét. n







M ózes els  könyve, a 
Genesis minden dolgok 
eredetére utal. A Genesis 

az Ószövetség els  részét alkotó 
Mózes öt törvénykönyve közül az 
els . A szöveg nem csupán 
az emberi nem eredetét írja le, 
hanem azt is, ahogyan Isten a zsidók 

seit, az izraelitákat választotta ki 
arra, hogy egyistenhív k legyenek. 
Keresztény olvasatban a Genesis 
eredettörténete jelenti azt a kezdetet, 
amelyhez a vég a keresztény Bibliát 
lezáró A jelenések könyve által leírt 
apokalipszis formájában társul. 

Témák és szerz k
A Genesis könyve két részre oszlik. 
Az els  az si id szakot mutatja be, 
a második pedig a történetit, a pát-
riárkák korát. Ez utóbbin belül egyes 
bibliatudósok harmadikként József 
történetét különítik el. Az si id szak 

eseményei a teremtés, az emberi 
engedetlenség (a b nbeesés, Kain 
testvérgyilkossága), a teremtés visz-
szavonása és a büntetés (az özönvíz, 
Bábel tornya), majd a teremtés 
megismétlése. A pátriárkák korában 
Isten Nóé két utódját � Ábrahámot 
és Sárát � választja ki arra, hogy az 
Ígéret földjére menve szaporodjanak 
és sokasodjanak. A történetek ezután 
sarjaik életét mutatják be � különö-
sen Ábrahám unokájáét, Jákóbét, 
akinek  ai Izráel 12 törzsének alapítói 
lesznek. Az utolsó történetben 
Jákób  a, József Egyiptomba hívja 
a családot, el készítve az átmenetet a 
Kivonulás könyvéhez, az Exodushoz.

A zsidó�keresztény hagyomány 
alapján Mózes Isten által ihletve 
jegyezte le a Tórát, beleértve a saját 
halálát leíró Deuteronomiumot � 
amint azt a tradicionalisták a mai 
napig vallják. A 17. században 

a protestáns reformátorok kételked-
ni kezdtek Mózes szerz ségében. 
Julius Wellhausen német biblia-
tudós 1878-ban tette közzé azt 
az elméletét, amely szerint a Tóra 
valójában négy szerz  munkája, 
akiket  a J, E, P és D bet kkel jelölt: 
J-vel a jahvista forrást, aki a JHVH 
névvel illeti Istent; E-vel az Elohim 
nevet használó elóhistát; P-vel 
a papi forrást, amely a nemzetség-
táblázatokat és a rítusokat rögzítette, 
ugyanakkor megalkotva a szerkeze-
tet J, illetve E narratívái számára; 
D-vel pedig a Deuteronomium íróját.

A Genesisben található ismétlé-
seket és ellentmondásokat sok szak-
ember a többszerz j ség jelének 
tekinti. Mózes els  könyvének 1. és 
2. fejezete például különböz  terem-
téstörténeteket ír le, és Isten a két 
történet különböz  pontjain teremti 
meg az embert. Ábrahám két 

Isten megteremti 
Ádámot és Évát, az els  

fér t és az els  n t, 
akiknek az Éden kertjét 

adja lakóhelyül. 

Kain megöli a 
testvérét, Ábelt. 
Ez az els  példa 

a gyilkosságra a 
Bibliában.

Isten lerombolja 
Bábel tornyát, 

és szétszórja 
az embereket a 

világban.

Isten elpusztítja 
Sodomát 

és Gomorát, 
mert a lakosai 

b nösök.

Isten hat nap alatt 
megteremti 

a világot, 
és a hetediken 

megpihen.

Ádám és Éva 
esznek a tiltott 
gyümölcsb l, 
mire Isten ki zi 

ket az Éden 
kertjéb l. 

Isten özönvizet 
bocsát a földre, 

amelyt l csak Nóé 
pátriárka menekül 
meg a bárkáján 

lev kkel.

Isten szövetséget 
köt Ábrahámmal, 

hogy egyedül 
t imádja, és ne 

legyenek más istenei.



különböz  királyt is tájékoztat arról, 
hogy Sára a n vére és nem a fele-
sége (Gen 12 és 20), Jákób pedig 
kétszer is megkapja az Izráel nevet 
(Gen 32 és 35). Ennek a sokrét  igaz-
ságnak az elfogadása a rabbinikus 
irodalom egyik alapvet  sajátossága. 
A keresztény tradicionalisták 
azonban nem fogadnak el ellentmon-
dásokat. Úgy vélik, a Gen 2 a Gen 1 
részletesebb magyarázata; a Gen 12 
és a Gen 20 két külön történet; Jákób 
névváltására pedig voltaképpen 
csak a Gen 35-ben, az Istennel való 
szövetségkötés után kerül sor. 

A politikai szándék
Wellhausen és más bibliakutatók 
is úgy vélték, hogy a Genesis 
szerz inek a kilétére a szövegben 
található teológiai és politikai 
utalások alapján lehet következtetni. 
Az egyik elmélet Dávid és Salamon 

uralkodása idejére (kb. Kr. e. 900) 
datálja a szerz ket. Ezen belül J 
Júdából, E pedig az északi törzsek-
t l származó történeteket dolgoz fel, 
a megosztott izraeliták egyesítését 
célzó politikai narratívákat alkotva. 

Az értelmezés iskolái
Az 1960-as években a Robert Alter 
vezette bibliakutatók az irodalom-
kritika eszközeihez folyamodtak, 
hogy megfejtsék a Genesist, 
a �végs � héber változatra alapozva 
olvasatukat. 

A 20. század második felében 
a kritika megközelítése a szövegr l 
áttolódott az értelmez k személyes 
preferenciáira, azt hangsúlyozva, 
hogy nem is beszélhetünk a Biblia 
�helyes� olvasatáról. A Biblia nem 
szaktudós értelmez i számára alig-
hanem a Genesis és a tudomány 
közötti feszültség a legérdekesebb. 

A babiloni teremtésmítosz, a Gilga-
mes 1872-es fordítása a bibliaihoz 
hasonló özönvízleírást tartalmaz. 
Ez egyesek számára a Genesis 
helytállóságának a meger sítését 
jelentette, míg mások olvasatában 
a babiloni mitológia befolyásáról 
árulkodott. A Gilgames-fordítás 
mindössze 13 évvel Darwin m ve, 
az evolúció elméletét kifejt  A fajok 
eredete megjelenése (1859) után 
látott napvilágot. Az 1925-ös Scopes-
per, amely annak a megállapítására 
volt hivatva, hogy a tennesseei 
iskolákban Darwint vagy a Teremtés 
könyvét tanítsák, a politikai viták 
középpontjába állította a kérdést. 
Az Egyesült Államokban a mai napig 
folyik ez a vita, mivel a kreacionista 
múzeumok újabb hulláma annak 
bemutatására törekszik, hogy a tudo-
mány és a Teremtés könyve nem 
feltétlenül összeegyeztethetetlen. n

Ézsau 
ételért eladja 

els szülöttségi 
jogát öccsének, 

Jákóbnak.

Jákób Istennel 
birkózik Penúélnél, 
ezt követ en kapja 

az Izraél nevet.

Miután megfejti 
az álmait, a fáraó 

helyettesének teszi 
meg Józsefet. 

József Egyiptomban hal 
meg, és arra kéri családját, 

hogy vigyék magukkal a 
csontjait, amikor elhagyják 

Egyiptom földjét.

Isten próbára teszi 
Ábrahámot:  a, 
Izsák feláldozását 

kéri t le. Ábrahám 
bizonyítja h ségét.

Jákób rászedi id s 
édesapját, Izsákot, 

hogy t áldja meg, 
Ézsaunak tettetve 

magát.

Józsefet eladják 
rabszolgának a 

 vérei, akik irigyek 
arra, hogy  az 

apjuk kedvence. 

Viszontlátva Józsefet, 
Jákób meghal, 

miután megáldja 
mind a 12  át.




