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A Bib lia nyom ta tá sa

Már egy év szá zad dal Lu ther elõtt John Wycliffe és Husz
Já nos fel röp pen tet ték a re form szik rá it, de a tûz nem
gyul ladt fel. Lu ther re form el kép ze lé se vi szont fu tó tûz ként
ter jedt Né met or szág ban, Eu ró pa más or szá ga i ban, és
ter jedt to vább meg ál lít ha tat la nul. A dön tõ kü lönb ség Lu -
ther és az elõreformátorok kö zött az volt, hogy Lu ther nek
ren del ke zé sé re állt Gu ten berg ta lál má nya, a nyom da. Lu -
ther ol csón ki nyom tat hat ta gon do la ta it köny vek ben, röp -
irat ok ban, és szét oszt hat ta eze ket az em be rek szá za i nak
és ez re i nek. En nél is fon to sabb volt a Bib lia anya nyel vû
ki adá sa, amely nek kö vet kez té ben az em be rek rá éb red -
het tek, hogy a kö zép ko ri egy ház ban sok te kin tet ben el -
tor zult a Bib lia üze ne te.
Az el sõ nyom ta tott könyv bõl, a Gu ten berg ál tal nyom ta -
tott Bib li á ból ma 48 pél dány lé te zik, 1282 ol dal ból ál ló,
két kö te tes könyv. Mind egyik ol da lon két ha sáb és 42 sor
van (ezért hív ják a tör té né szek „42 so ros Bib li á nak”). Gu -
ten berg nagy erõ fe szí té se ket tett an nak ér de ké ben, hogy
a nyom ta tott szö veg ha son lít son a kéz írás hoz. Ahe lyett,
hogy ki fej lesz tett vol na egyet len új be tû tí pust, õ töb bet is
ké szí tett a for ga lom ban le võ kéz írá so kat utá noz va. A
nyom ta tás mû vé sze te gyor san el ter jedt, és az év szá zad
vé gén – Lu ther és az egy ház ös  sze üt kö zé sé nek elõ est -
éjén –  csak nem min den na gyobb eu ró pai vá ros ban volt
már nyom dász mû hely.

A kor leg na gyobb írás ma gya rá zó ja: 
Kál vin Já nos

Kál vin 1509. jú li us 10-én szü le tett a fran cia or szá gi
Noyonban. Ap ja in dít ta tá sá ra jo got ta nult a hu ma nis ta
re for má ció szel le mi sé gé tõl át ita tott Pá rizs ban. Egy
„hir te len meg té rés” után ki áll a re for má ció esz méi mel -
lett, ezért me ne kül nie kell az egye tem rõl és Fran cia or -
szág ból is. 1536-tól Genf ben igyek szik át ül tet ni a gya -
kor lat ba az evan gé li u mi ke resz tyén ség ta na it. Rö vid
meg sza kí tás sal eb ben a vá ros ban töl töt te el az éle tét,
itt ír ta meg a re for mált hit leg na gyobb ha tá sú ös  sze fog -
la lá sát, az Institutiót, és a szin te a tel jes Szent írást át fo -
gó kom men tár ja it, ame lyek nek tu do má nyos ala pos sá -
ga, lé nyeg lá tá sa és gya kor la ti as sá ga ma is pá rat lan.
Kál vin ko rát messze meg elõz ve egy aránt fon tos nak tar -
tot ta a Bib lia ere de ti szö ve gé nek is me re tét, a bib li ai
kor tör té net ered mé nye i nek fel hasz ná lá sát, a kor társ
zsi dó írás ma gya rá zat tal va ló fo lya ma tos pár be szé det,
az egy ház atyák is me re tét, a bib li ai szö veg ben rej lõ re -
to ri kai és iro dal mi sa já tos sá gok fel is me ré sét, ugyan ak -
kor az egy sze rû ol va sók szá má ra is ért he tõ, vi lá gos és
tö mör fo gal ma zás mó dot.

A nem ze ti nyel vû Bib li ák

Ami kor Lu ther Már ton ki ad ta a né met nyel vû Bib li át, ez zel
új for dí tá sok ára da tát in dí tot ta el. Hol land nyel ven Jacob
van Liesveldt je len tet te meg a Bib li át 1526-ban. Ez a for -
dí tás an  nyi ra nép sze rû lett, hogy 1548-ban a ka to li ku sok
is ar ra kény sze rül tek, hogy ki ad ják sa ját hol land nyel vû
Bib li á ju kat. Dá ni á ban 1550-ben II. Keresztély ki rály pa ran -
csá ra ki ad ták a tel jes Bib li át is. A ko ráb ban dán fenn ha tó -
ság alá tar to zó Svéd or szág ban 1541-ben je lent meg az
el sõ tel jes Bib lia. Iz lan don a tel jes Bib li át 1584-ben ad ták
ki. Len gyel or szág ban az Új szö vet ség for dí tá sát a lu the rá -
nus tu dós, Jan Seklucjan ké szí tet te el 1553-ban. Ezt kö -
vet te a Bresztben ki adott tel jes Bib lia 1563-ban. A len gyel
evan gé li u mi egy há zak hi va ta los Bib li á já vá a Gdansk ban
1632-ben ké szült ja ví tott ki adás vált. A szerb-hor vát Új -
szö vet ség 1562–63-ban je lent meg. Mi vel a szerb és hor -
vát iro dal mi nyel vek kö zel azo no sak, ezért csak egyet len
for dí tás ra volt szük ség, de az el té rõ ábé cék mi att kü lön
ószláv és kü lön ci rill be tûk kel is ki kel lett ad ni. A lu the ra -
niz mus ter je dé sét meg aka dá lyo zan dó, Auszt ria szlo vén
nyel vû tar to má nyá ban szlo vé nül is ki ad ták a tel jes Bib li át
1584-ben. Spa nyol or szág ban az ink vi zí ció meg til tot ta a
Bib lia nem ze ti nyel ven tör té nõ ki adá sát, ezért spa nyol
nyel vû Bib lia csak a 18. szá zad ban je lent meg. Por tu gá lia
hely ze te sem volt sok kal jobb, az el sõ tel jes por tu gál nyel -
vû Bib lia 1748-53 kö zött ké szült el. Az el sõ pro tes táns
olasz Bib li át Genf ben ad ták ki 1607-ben. Fran cia or szág -
ban a re for má ció ha tá sá ra több fran cia nyel vû Bib lia is
meg je lent. Az el sõ tel jes Bib li át 1530-ban ad ták ki, amely
Ant wer pe ni Bib lia né ven vált is mert té.

A ka to li kus vá lasz

A pro tes tan tiz mus ter je dé se ar ra kényszerítette a ka to li -
kus egy há zat, hogy bi zo nyos mér té kû ön vizs gá la tot tart -
son. Né hány ered mény te len pró bál ko zás után 1545 de -
cem be ré ben az észak-olasz or szá gi Tridentben nyi tot ták
meg a ré gen várt zsi na tot. A Szent írás ra vo nat ko zó ha tá -
ro za to kat az 1546-ban tar tott ne gye dik ülés sza kon hoz -
ták meg. El lent mond va Lu ther ta ní tá sá nak, mi sze rint a hit
for rá sa egye dül a Szent írás, a zsi nat ki tar tott a ha gyo -
mány ér vé nyes sé ge mel lett is. Ugyan ez a ha tá ro zat fel so -
rol ja a ka to li kus egy ház ál tal el fo ga dott bib li ai köny ve ket
is. Ez ma gá ban fog lal ta a pro tes tán sok ál tal apok rif nek
tar tott köny ve ket, ame lyek meg ta lál ha tók a
Septuagintában (a hé ber Bib lia gö rög for dí tá sá ban), de
hi á nyoz nak a hé ber bib li ai ká non ból (maszoréta szö veg).
Má sik ha tá ro za tá ban a zsi nat a Vulgatát nyil vá ní tot ta a
Bib lia hi va ta los szö ve gé vé. Mi vel „ezt õriz te meg az egy -
ház év szá zad okon át, ezt hasz nál ták temp lo mi fel ol va sá -
sok nál, vi ták nál, pré di ká ci ók nál és ma gya rá za tok nál”.
Ugyan ez a ha tá ro zat ki je len tet te, hogy egye dül a ka to li -
kus egy ház jo go sult ér tel mez ni a Szent írást, hogy „vis -
 sza tart sa a fe le lõt len el mé ket” Is ten igé jé nek el tor zí tá sá -
tól. A zsi nat be fe je zé se után a tu dó sok el kezd tek dol goz -
ni a Vulgata ja ví tá sán, ame lyet VIII. Ke le men pá pa ide jén,
1592-ben ad tak ki. Az óta az a Ke le men-fé le Vulgata a
Bib lia hi va ta los la tin for dí tá sa.

Lu ther és Bib li á ja

Lu ther Már ton ne vé hez köt jük a re for má ció (az egy há zat
meg újí tó moz ga lom) el in dí tá sát. Pa raszt csa lád ban szü -
le tett, ap ja réz bá nyász, majd ké sõbb bá nyá sza ti vál lal ko -
zó volt. Ap ja fel is mer te fia rend kí vü li ér tel mi ké pes sé ge it,
s ahe lyett, hogy az ele mi is ko la el vég zé se után be von ta
vol na a csa lá di vál lal ko zás ba, kö zép is ko lá ba, majd jo gi
egye tem re küld te a fi a tal Lu thert. Egy hó nap pal jo gi ta -
nul má nya i nak el kez dé se után, Lu ther ha za ment meg lá to -
gat ni szü le it. A vis  sza ú ton vi har csa pott le rá, ezért Lu ther
a bá nyá szok vé dõ szent jé hez fo hász ko dott: „Szent An na!
Ha meg se gí tesz, szer ze tes le szek!” Né hány hét múl va
be vo nult egy ko los tor ba, és ez a dön té se meg vál toz tat ta
a ke resz tyén ség tör té ne tét. A szer ze te sek ál tal el fo ga dott
asz ke ti kus élet mó dot gya ko rol ta, imád ko zott, böj tölt, ön -
meg ta ga dá sa je lé ül os to roz ta ma gát és hi deg éj sza ká -
kon ta ka ró nél kül aludt. En nek el le né re so ha sem érez te
azt, hogy Is ten nek tet szõ em ber len ne. Az elõ adá sa i ra és
pré di ká ci ó i ra va ló ké szü lés köz ben azon ban egy na pon
ra bul ej tet te Lu thert az a bib li ai ta ní tás, amely sze rint a ke -
resz tyé nek nem az egy há zi sza bá lyok nak en ge del mes -
ked ve, nem a pa pok nak tett bûn val lás mi att, nem a bûn -
hõ dé sért, sem pe dig a jó cse le ke de te i kért üd vö zül nek,
ha nem egy sze rû en Is ten ben va ló hi tü kért. Egyet len vers
sum máz ta ezt szá má ra: „Az igaz em ber pe dig hit bõl fog
él ni” (Róm 1,17). Ta nul má nyai meg gyõz ték, hogy az üd -
vös sé get nem le het ki ér de mel ni. Egy sze rû en csak el kell
fo gad ni, mint Is ten aján dé kát. Lu ther fel is me ré se nem is
jö he tett vol na ros  szabb kor az ak ko ri egy ház nak. Ró má -
ban az egy mást vál tó pá pák mér ték te len sé ge pénz ügyi
vál sá got oko zott. A pénz elõ te rem té sé re a pá pa jó vá -
hagy ta a bûn bo csá tó cé du lák áru sí tá sát. Az  áru sí tást az -
zal in do kol ták, hogy Jé zus, az apos to lok és a szen tek jó -
tet te i bõl ere dõ en az egy ház nak mér he tet le nül sok lel ki
kin cse van. A pá pa me rít het eb bõl a for rás ból, hogy ki -
sza ba dít son em be re ket a pur ga tó ri u mi bûn hõ dés bõl. Vá -
la szul Lu ther meg ír ta hí res ki lenc ven öt té te lét – a bûn bo -
csá nat áru sí tá sa el len, az egy há zi vis  sza élé sek el len, és a
ta ní tás el len, hogy az üd vö zü lés hez gyó nás és pe ni ten cia
szük sé ges. Ab ban a re mény ben szö gez te ki té te le it 1517.
ok tó ber 31-én a wit  ten ber gi Min den szen tek temp lo má -
nak aj ta já ra, hogy vi tát vált ki ve lük, amely re form hoz ve -
zet majd. Vi ta he lyett az egy ház ve ze tõi aj tót mu tat tak ne -
ki – va gyis ki át koz ták.
V. Kár oly né met-ró mai csá szár, aki nem en ge del mes ke -
dett a pá pá nak és nem éget te meg Lu thert mint eret ne -
ket, bi ro dal mi gyûlést hí vott össze a né met or szá gi
Wormsba. Lu ther is meg hí vást ka pott, hogy a gyûlésen
lát vá nyo san vis  sza von has sa ál lí tá sa it. Még a gyûlés elõtt
sza bad el vo nu lást ígér tek Lu ther nek, de az egyik vá lasz -
tó fe je de lem nem bí zott az ígé ret ben, ezért, hogy meg -
véd je, a ta na it fenn tar tó és a gyûlésrõl ha za fe lé tar tó Lu -
thert el ra bol ta és vá rá ba rej tet te, György lo vag ál né ven. A
vár ban töl tött l0 hó na pot Lu ther az Új szö vet ség le for dí tá -
sá ra hasz nál ta fel. A for dí tás sal va ló szí nû leg azért ha ladt
olyan gyor san, mert nem volt haj lan dó szó sze rin ti for dí -
tást ké szí te ni, amely me re ven kö ve ti a gö rög szó for du la -
to kat. Ehe lyett olyan nyel vû Szent írást akart, ame lyen a
né met em be rek be szél nek. 
Lu ther éle té nek nagy él mé nye volt, hogy a Bib lia – és nem
az egy ház – se gí tett ne ki meg ta lál ni lel ki bé kes sé gét Is ten -
nel. Hit te, hogy a Bib lia tar tal ma, Is ten igaz sá ga min den kié:
„Egy egy sze rû la i kus a Szent írás sal fel fegy ver kez ve, fe let -
te áll a Bib lia nél kü li pá pá nak vagy bí bo ros nak.”

Lu ther és a kö ve tõi szem be száll nak X. Leó pá pá val, 
szer ze te se i vel és a pá pai te o ló gu sok kal. Fa met szet 1568-ból.
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