KONKLÚZIÓK
MEGVÁLTOZTATTÁK-E
JÉZUS BIBLIÁJÁT?
Hitvédelmi Teaház III/2.
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Hogy személyesen volte Jézusnak saját Bibliája, azt nem tudhatjuk, de azt igen,
hogy ha máshol nem, a zsinagógában bizonyosan hozzáférhetett. És az evangéliu
mok alapján azt is, hogy alaposan ismerte azt, sőt annak ismeretét másokról is fel
tételezte („Hogy van megírva, mint olvasod?”)
Jézus korában az Ószövetséget három részre osztották: Törvényre, a Prófétákra, és az
Írásokra. Bár a könyveket másként számolták, korabeli forrásokban minden ma is
mert könyv megtalálható a hivatkozásokban.
Tekintélyét, hitelét először a felvilágosodás korában kérdőjelezték meg, mivel az ak
kor megjelenő természettudományos világnézet nem tudott mit kezdeni a csodákkal, a
természetfelettivel. A történettudományra is a Bibliával szembeni alapvető bizal
matlanság lett jellemző. A szöveget már nem szent, hanem profán szövegként kezd
ték el vizsgálni; módszerükben, hozzáállásukban alapvetően megkérdőjelezve a an
nak hitelességét. A hagyománnyal ellentétes értelmezések alakultak ki. Az egyes
könyvek szerzőségét, keletkezési idejét kezdték vitatni.
Mindezekben arra hivatkoztak, hogy az eredeti kéziratok hiányoznak. A modern
régészet kialakulásáig szinte csak középkori héber szövegeket lehetett használni,
amiket viszont nagyon hosszú távolság választott el az Ószövetség korától.
A szövegek mellett szól, hogy a középkori zsidó írástudók (maszoréták) nemzedé
kei hihetetlen tisztelettel és precizitással másolták, gondozták őket. Munkájuk je
lentősége az volt, hogy a szöveget évszázadokon keresztül változatlan formában
őrizték meg. A legkorábbi héber kéziratok azonban csak a 9. századig bizonyították
a szöveg változatlanságát.
A régészet fejlődésével egyre régebbi kéziratok kerültek elő. Segítségükkel egész a
maszorétákat közvetlen megelőző korig (4. század) lehetett követni a szövegeket.
1947ben a holttengeri tekercsek felfedezése szenzációs bizonyítékkal szolgált arról,
hogy Jézus kora óta az Ószövetség szövege gyakorlatilag nem változott. A talált különb
ségek jórészt helyesírási, tévesztési hibák, melyek a mondanivalót egyáltalán nem
érintik.
Diszkussziónk tehát: nem változott meg Jézus Bibliája, az Ószövetség. Jézus ugyanazt
a szöveget olvashatta, mint mi, és ebben a szövegben ugyanazokat az utalásokat,
messiási próféciákat találhatta, melyek róla szóltak, a megígért Messiásról!
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