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A Romániai Biblikusok Egyesületének 
szimpóziuma 

A Romániai Biblikusok Egyesülete 2020. február 
28-án tartotta idei szimpóziumát és közgyűlését 
a Nagyszebeni Lucian Blaga Egyetem keretében 
működő Evangélikus Teológiai Fakultás épületé-
ben, amelyen tizennyolc biblikus vett részt. A 2018-
ban és 2019-ben megtartott szimpózium előadásai 
a hatalom és hatalommal való visszaélés mindig ak-
tuális kérdéskörét dolgozták fel biblikus szem-
szögből, s az egyesület egy kötetbe fogva meg is jelentette ezeket [Hans Klein – 
Alexandru Ioniţă (szerk.): Putere şi abuz de putere. Cercetări biblice. Presa Universitară 
Clujeană 2020, ISBN 978-606-37-0717-9, 213 old.], az egyesület tagjai ebben az 
évben és a következőben is a Szentírás és a Szentírás mai tekintélye témára összpon-
tosítanak. 

Az első előadást a doktorandusz Cătălin Varga ortodox pap tartotta A Tóra 
és annak tekintélye szekularizált világunkban címmel. Miután megvizsgálta és ele-
mezte a Tóra ószövetségi és a második templom korabeli recepcióját, arra a követ-
keztetésre jutott, hogy az európai keresztyénség elvilágiasodása elleni küzdelemben 
a „Tóra interiorizációja”, személyessé, 
belsővé és ösztönössé tétele lehetne a 
megoldás. Az ezt követő hozzászólá-
sok pedig arra összpontosítottak, hogy 
milyen módon lehetne gyakorlatba ül-
tetni manapság az előadó által java-
solt megoldást: misztikával, meditáci-
óval, vagy valami más úton? 

Dr. George-Codruţ Ţapciuc kuta-
tó A Szentírás tekintélye az értelmezés 
szemszögéből címmel tartott előadást, és 
kifejtette, hogy az antiókhiai iskola 
írásmagyarázata, amely a bibliai szö-
veg történeti hátterének mellőzhetet-
lenségét hangsúlyozta, tulajdonkép-
pen válasz volt az alexandriai iskola 
allegorizálásának szubjektív jellegére és 
túlkapásaira, ezzel pedig megvédte 
a Szentírás szövegeinek tekintélyét. 

A harmadik előadást Radu Mariş 
doktorandusz, a nagyváradi pünkösdis-
ta Reménység gyülekezet lelkésze tar-
totta, aki először vett részt a Romániai 

 
 A hatalom és hatalommal való visszaélés 
témakörben elhangzott előadások kötete 
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Biblikusok Egyesületének szimpóziumán.    
A Szentírás tekintélye és a Szentlélek munkája 
című előadását azzal a tétellel nyitotta, hogy 
a Szentírás tekintélyét maga Isten biztosítja, 
önmagában van tekintélye, és ezt hat olyan 
újtestamentumi lókussal és azoknak elemzé-
sével szemléltette, amelyek arról szólnak, hogy 
a Szentlélek miként munkálja Jézus Krisztus 
és az apostolok szóbeli tanításának ihletett 
írásba foglalását. A Szentlélek, aki jelen van 
a kijelentés írásba foglalásánál, tanít és meg-
értet. De nem különálló tanú, és nem valami 
új kijelentést közöl. Ő az Szentírás által szól, 
és a Szentháromságban közli akaratát a min-
denkori emberrel. 

A délelőtt folyamán elhangzott előadások 
sorát dr. Corneliu Constantineanu egyetemi 

tanár zárta (Aradi Aurel Vlaicu Egyetem Humán és Társadalmi Tudományok 
Kara, Pünkösdista Teológiai Tanszék) „Isten igéje élő és ható”. A Szentírás tekintélye 
a keresztyén ember életében című előadásával. A Szentírás még mindig a legnép-
szerűbb könyvnek számít, és tekintélyét nemcsak az igazolja – fejtette ki az 
előadó –, hogy kijelent bizonyos igazságokat, hanem abban az is, hogy képes 
megváltoztatni az emberek életét. Felfedi és megítéli az ember rejtett dolga-
it: miközben olvassuk és tanulmányozzuk a Szentírást, a Szentírás is olvassa, 
vizsgálja az ember gondolatait; míg értelmezzük az Írást, az Írás is értelmez 
bennünket. Vagyis: miközben a Biblia a mi vizsgálatunk, kutatásunk tárgya, 
aközben „ő jön felénk, és felfedi magát”. 

Ebédszünet után az egyesület megtartotta közgyűlését. Dr. Hans Klein el-
nök megtette évi jelentését, amelyben ismertette a pénzügyi helyzetet is; aggo-
dalommal állapította meg, hogy az utóbbi két évben lanyhulni látszik az egye-
sület tevékenysége iránti érdeklődés, és javaslatot tett arra, hogy témavezető 
tanáraik ajánlásával a biblikus doktoranduszok is lehessenek az egyesület tagjai. 
A jelenlevők egyhangúlag megszavazták az elnök javaslatát. 

Mivel Hans Klein elnök és Alexandru Ioniţă titkár kétéves megbízatása le-
járt, dr. Geréb Zsolt nyugalmazott teológiai tanár levezette a tisztújítást: a tagok 
egyhangúlag újraválasztották e két személyt a következő kétéves ciklusra. 

A délutáni ülészak dr. Marcel Valentin Măcelaru tanár (Aradi Aurel Vlaicu 
Egyetem Humán és Társadalmi Tudományok Fakultása, Pünkösdista Teo-
lógiai Tanszék) előadásával folytatódott. A Kutassátok az írásokat! Bibliamagya-
rázat az akadémia és az egyház között című előadásában Philip R. Davies felfo-
gásával szemben foglal állást, aki azt vallja, hogy az akadémiai bibliakutatásnak 
meg kell szabadulnia a teológiától, a dogmatikától és mindenféle egyházi jel-
legtől, majd pedig három pontban foglalta össze e felfogás bírálatát, illetve 
cáfolatát, és hangsúlyozta, hogy a Szentírás nem pusztán irodalmi és történeti 

 
 Dr. Hans Klein 

nyugalmazott teológiai tanár 
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alkotás, hanem teológiai is. Ha pedig magyarázata rendjén eltekintünk teoló-
giai vonatkozásaitól, akkor tulajdonképpen mellőzzük annak legfontosabb jelle-
gét. A Szentírás mint teológiai jellegű mű, Isten kijelentése, amelynek etikai-
erköcsi és missziológiai vetületei vannak, üzenete pedig mindig időszerű és 
releváns, meghatározó. 

Az utolsó előadást Claudiu-Ioan Coman kutató (Al. I. Cuza Egyetem Törté-
nelem Karának Klasszikus Keresztyén Kutatóközpontja) tartotta Cáfolják-e vagy 
megerősítik-e az új tudományos felfedezések a teremtésről szóló elbeszélést? Interdiszciplináris 
megközelítés. Az előadó a legújabb biológiai, kémiai, asztronómiai stb. felfedezé-
sek figyelembevételével hasonlította össze az ex nihilo teremtésmodellt a pre-
egzistens anyagból történő teremtéssel. Ez utóbbi modell szerint a teremtés 
tulajdonképpen rendteremtés az elsődleges káoszban; és a teremtést úgy is lehet 
értelmezni, mint amely folyamatos történés, tehát nem záródott le az 1Móz 1,1 
által említett hatodik nappal. 

A szimpózium a tagok legfrisebb „könyvtermésének” rövid bemutatásával 
záródott. 

Adorjáni Zoltán 
 




