
ŠV. RAŠTO AIŠKINIMAS PAGAL BAŽNYČIOS NURODYMUS

Vienas mūsų aukštų dvasiškai, bolševikams 1940 m. okupavus 
Lietuvą, turėjo eilę pokalbių įvairiais Bažnyčios ir valstybės san
tykių klausimais su iš Maskvos tuo tikslu atvykusiais pareigūnais. 
Tai buvo savos rūšies prieškovinis dviejų priešingų pajėgų apsižval
gymas, siekiant patirti, kiek priešas yra pajėgus ir kokias jis turi 
užmačias. Baigiant pokalbius, Kremliaus siųstieji surengė vakarienę, 
kurios metu vienas iš jų pakėlė taurę « už naują Lietuvos Katalikų 
Bažnyčią ». Dvasiškis tačiau atsisakė priimti toki tostą, ir iš savo 
pusės pasiūlė išgerti « už visada naują ir visada seną Katalikų Baž
nyčią ». Rusai, daug negalvoję, sutiko tokį tostą priimti.

Imdamasis kalbėti apie Šv. Rašto aiškinimą, kaip jo moko ir 
reikalauja Bažnyčia, noriu pasisavinti aną mano buvusio garbingo 
profesoriaus pasiūlytą tostą, kad juo pasinaudočiau, kaip vedama 
mintimi, mano pasirinktai temai. — Katalikiškoji egzegezė yra 
visada nauja ir visada sena, kaip visada nauja ir visada sena yra 
Bažnyčia, kuriai vienai Viešpats patikėjo autentišką jo įkvėptų Šv. 
Knygų aiškinimą.

I. Katalikiškoji egzegezė yra visada nauja

1. Katalikų Šv. Rašto aiškinimas turi galimybę būti visada 
naujas, aktualus, progresuojąs, kadangi paeina iš neišsenkančios vers
mės, kurią teikia Dievo įkvėptos knygos. Šv. Raštas talpina savyje 
ne žmogaus išminties suvoktus ir sukrautus turtus, bet neaprėpiamo 
ir neišsemiamo Dievo apreiškimą. Kas, kada pajėgs išsemti dieviš
kos išminties turtus, kuriais Jis panoro dalintis su žmonių vaikais ? ! 
Štai kodėl kiekvienas Šv. Rašto aiškintojas ne tik visada turi gali
mybę atskleisti vis naujus apreikštų Šv. Knygų lobius, bet taip pat 
turi pareigą nuolankiai prisipažinti nesąs pilnai pajėgus visą Šv. 
Rašto dievišką išmintį savo protu aprėpti, visas Šv. Knygose glū
dinčias idėjas suvokti ir išaiškinti. Teisingai Šv. Tėvas Pijus XII 
enciklikoje Divino afflante Spiritu, cituodamas šv. Augustiną, pas
tebi: «Jog Viešpats Dievas tyčia savo įkvėtosiose knygose įpynė 
sunkumų, kad tuo būdu pažadintu mus būti atydesniais jų studi-
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jose ir aiškinime; o taip pat kad, pažinę savo ribotumą, pasimo
kytume sielos nuolankumo. Nieko todėl nuostabaus, jei kartais vie
nas ar antras klausimas niekad nesusilauks pilno atsakymo, kadangi 
liečiami dalykai, kurie savyje yra neaiškūs ir kurie randasi per toli 
nuo mūsų laikų ir nuo mūsų turimos patirties; o be to, kad ir 
egzegezė, kaip ir kiti sunkesnieji mokslai, gali turėti mūsų protui 
neprieinamų ir mūsų jėgomis neatskleidžiamų paslapčių »1.

2. Katalikiškoji egzegezė yra vis nauja, kadangi nėra vien žmo
gaus proto padarinys, bet veikiau Šv. Dvasios dovana per malonę.
O Šv. Dvasios teikiamoji malonė savo turtingumu yra neišsemiama 
ir savo galia yra nepaliaujančiai veikianti. Popiežius Leonas XIII 
enciklikoje Providentissimus, pastebėjęs kaip Šv. Knygos praverčia 
kiekvieno dvasinei pažangai ir išganymui, teigia: «Negalima juk 
jas laikyti lygiomis su kitomis [profaninėmis knygomis]. Jos yra 
pačios Šv. Dvasios padiktuotos ir talpina savyje didžiausios reikš
mės, daugumoje paslaptingus ir sunkius dalykus. Taigi joms suprasti 
ir išaiškinti visada esame reikalingi tos pačios Šv. Dvasios «atė
jimo », t. y. jos šviesos ir malonės, ką be abejonės, kaip dažnai 
nurodo dieviškas Psalmistas, reikia išmelsti nuolankia malda ir 
išlaikyti gyvenimo šventumu » 2.

Popiežius Benediktas XV enciklikoje Spiritus Paraclitus, nuro
dydamas Šv. Jeronimo pavyzdį aiškinant Šv. Raštą, sako : «Tokiu 
būdu, kadangi jis buvo įsitikinęs, jog ‘ Šv. Raštą aiškinti mums 
visada yra reikalinga, kad Šv. Dvasia pas mus ateitų ’ ; ir ne ki
taip Šv. Raštą reikia skaityti ir suprasti, kaip kad ta mintimi, 
kurią Šv. Dvasia įkvepia, kuria jis yra parašytas, šventas Dievo 
Vyras pats ir draugų pagelba karštai meldžia Šv. Dvasios pagalbos 
ir šviesos; taipgi skaitome, jog jis, kaip, imdamasis Šv. Knygas 
aiškinti, pasivesdavęs Dievo pagalbai ir brolių maldoms, taip patį 
atliktą aiškinimą taip pat šiam priskirdavęs »3.

3. Bažnyčia niekada nedraudė, bet, priešingai, visada skatino 
visus dieviško mokslo mylėtojus studijuoti Šv. Knygas, siekiant vis 
naujos ir naujos pažangos ir stengiantis atidengti naujus, ar pla
čiau paaiškinti jau žinomus dieviško apreiškimo lobynus.

Popiežius Leonas XIII enciklikoje Providentissimus nurodo, jog 
Bažnyčios duodamos Šv. Rašto aiškinimui direktyvos nieku būdu 
netrukdo biblinių studijų, bet veikiau joms padeda: jas apsaugoja

1 Enehiridion Biblicum. Documenta ecclesiastica sacram Scripturam spec
tantia, Roma *1961, 563 nr.

2 Ten pat, 89 nr.
3 Ten pat, 469 nr.
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nuo klaidų. Toliau Kristaus vietininkas tęsia, sakydamas : «Plati 
juk yra dirva bet kuriam privačiam mokslo vyrui, kur saugiai ir 
Bažnyčiai neabejotinai naudingai gali reikštis sava aiškinimo inicia
tyva. Tose, būtent, Šv. Rašto vietose, kurių aiškinimas dar nėra 
galutinai nustatytas, šiuo būdu, švelniai vedant Dievo Apvaizdos 
rankai, galima atlikti parengiamą darbą Bažnyčios sprendimui su
brandinti. Tose gi vietose, kurių aiškinimas jau yra nuspręstas, pri
vatus mokslininkas gali naudingai reikštis, patiekdamas platesnį 
paaiškinimą, arba plačioms tikinčiųjų masėms, arba gilesnę studiją 
mokslo žmonėms, arba pagaliau geriau atremdamas eventualius 
priešininkų puolimus »4.

Siekdamas pagilinti Šv. Rašto studijas, tas pats Šv. Tėvas įsa
ko vyskupams specialiai parinkti ir tinkamai parengti gabius ir 
studijoms pasišventusius mokslo vyrus, kad jie dėstytų Šv. Raštą 
seminarijose ir kitose aukštosiose teologijos mokyklose. « Šioms pa
reigoms, — nurodo Kristaus vietininkas minėtoje enciklikoje, — 
ne bet kokie, o tik tokie turi būti parinkti, kuriuos šiam rekomen
duoja tinkamas jų mokslinis pasirengimas, ilga Šv. Rašto studijose 
patirtis ir gili Šv. Knygoms meilė. Be to, turi būti iš anksto numa
toma ir pasirūpinama, kas vėliau turės būti šiųjų įpėdiniai»5. Iš 
savo pusės popiežius pasirūpino įsteigti apaštališku raštu Vigilantiae 
(1902.X.30) specialią Biblijos komisiją, kuriai pavedė prižiūrėti ir 
plėsti bei tobulinti Šv. Rašto studijas 6.

Pijus X apaštališku raštu Scripturae Sanctae (1904.11.23) Leo
no XIII įsteigtai Biblijos komisijai suteikė teisę ir nustatė normas, 
pagal kurias ji tapo įgalinta teikti Šv. Rašto akademinius laips
nius 7. Kiek vėliau tas pats Kristaus vietininkas kitu apaštališku 
raštu Vinea electa (1909.V.7) įsteigė Romoje Biblijos Institutą, 
kurio tikslą šiaip nusakė : « .... kad tuo būdu Romos mieste būtų 
turima gilesnių Šv. Knygų studijų centras, kuris galimai sėkmin
giau keltų biblinių mokslų bei su jais susijusių kitų studijų pažan
gą Katalikų Bažnyčios mintimi » 8.

Popiežius Benediktas XV enciklikoje Spiritus Paraclitus kata
likams egzegetams pavyzdžiu stato šv. Jeronimą. Jis pabrėžia, jog 
ypač dvasiškija turi daugiau studijuoti Šv. Raštą ir jį geriau pa
žinti. «Jie, taigi, turi žinoti, — sako Kristaus vietininkas, — jog 
yra privalu neapleisti Šv. Rašto studijų, ir jų imtis ne kitaip, o

4 Ten pat, 109 nr.
5 Ten pat, 103 nr.
6 Ten pat, 137-148 nr.
7 Ten pat, 149-157 nr.
8 Ten pat, 286 nr.
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tik taip, kaip Leonas XIII enciklikoje Providentissimus Deus yra 
nurodęs bei įsakęs » 9.

Ypač Pijus XII primygtinai skatino katalikus egzegetus gilinti 
Šv. Rašto studijas, panaudojant visas moderniškas mokslo priemo
nes. Enciklikoje Divino afflante Spiritu sako : «Šia enciklika mes 
ypatingu būdu siekiame parodyti, kas dar lieka daryti, ir kokia 
mintimi katalikas egzegetas privalo imtis šio taip aukšto uždavi
nio ; o taip pat duoti naujo impulso ir naujos dvasios tiems, kurie 
uoliai darbuojasi Viešpaties vynuogyne»10. Detalizuodamas savo 
nurodymus katalikams egzegetams popiežius pirmoje eilėje reko
menduoja originalių Šv. Rašto kalbų pažinimą ir tiesioginį origina
linio teksto aiškinimą. «Egzegetas privalo, — rašo Šv. Tėvas, — 
net ir mažiausius dalykus, kurie, Dievui įkvepiant, išėjo iš šv. ra
šytojo plunksnos, imti su didžiausiu rūpestingumu ir net pagarba, 
kad giliau ir pilniau suvoktų jo mintį. Todėl visu uolumu turi steng
tis įsigyti kaip biblinių, taip ir kitų orientalinių kalbų vis didesnį 
pažinimą ir savo aiškinimą remti visais tais argumentais, kuriuos 
teikia bet kokia filologija ... ». Nurodęs, kaip jau šv. Jeronimas ir 
daugelis kitų didžiųjų egzegetų yra kreipę ypatingą dėmesį į origi
nalinį tekstą, Šv. Tėvas tęsia: « Taigi, tuo pačiu keliu einant, rei
kia imtis aiškinti originalinį tekstą, kuris, kadangi parašytas paties 
šv. rašytojo, turi didesnį autoritetą ir didesnį svorį, negu bet kuris, 
nors ir geriausias vertimas 11».

Siekiant pažangos Šv. Rašto aiškinime, nereikia atitrūkti nuo 
seno krikščioniško Padavimo, bet veikiau reikia jį jungti su naujais 
mūsų laikų mokslo laimėjimais. « Taip pagaliau, — teigia Jo Šven
tenybė minimoje enciklikoje, — teįvyksta laimingas ir vaisingas 
sujungimas senųjų doktrinos ir dvasinio išsireiškimo švelnumo su 
naujųjų gilesniu išsimokslinimu ir tobulesne technika, kas neabejoti
nai atneš naujų vaisių dar vis pakankamai neišdirbtoje nei pilnai 
išnaudotoje Dieviškų Raštų dirvoje »12.

Nors iš vienos pusės pabrėždamas būtiną reikalą, aiškinant Šv. 
Knygas, paisyti krikščioniško Padavimo, iš kitos tačiau pusės Kris
taus vietininkas nurodo, jog nėra teisinga teigti, kad mūsų laikų  
egzegetams telieka tik patiekti bei paaiškinti, ką apie Šv. Raštą 
bei jo aiškinimą randame Padavime. «Neteisingai todėl, — sako 
popiežius, — kai kurie, neturėdami gero biblinių mokslų pažinimo, 
kalba, būk mūsų laikų katalikui egzegetui nelieka nieko naujo pridėti 
prie to, ką yra sukūrusi krikščioniškoji senovė. Priešingai, mūsų

9 Ten pat, 481 nr.
10 Ten pat, 546 nr.
11 Ten pat, 547 nr.
12 Ten pat, 554 nr.



laikai iškėlė tiek daug dalykų, kurie reikalauja naujų tyrimų, naujų 
svarstymų, uždėdami tuo būdu nūdieniam egzegetui nelengvą stu
dijų naštą »13.

Kad būtų galima pasiekti vis didesnės ir didesnės pažangos 
Šv. Rašto aiškinime, Šv. Tėvas ragina egzegetus ištvermingai pa
sišvęsti Šv. Knygų studijoms, siekiant, kiek tai yra įmanoma, išaiš
kinti ir suderinti Biblijos klausimus su moderniųjų mokslų patie
kiamomis išvadomis. Jo Šventenybė įspėja tuos, kurie iš principo 
yra priešingi bet kokiems naujumams Šv. Rašto aiškinime. Jis pa
brėžia, jog Šv. Knygose yra dar eilės klausimų, kurių aiškinime 
egzegetai turi plačią dirvą savai iniciatyvai pasireikšti. « Ši padėtis,
— rašo popiežius, nurodydamus į užtinkamus Šv. Rašto aiškinime 
sunkumus, — nieku būdu neturi sulaikyti kataliko egzegeto, kuris 
stipriai ir veikliai yra persiėmęs savo mokslo meile ir nuoširdžiai 
yra prisirišęs prie šv. Motinos Bažnyčios, nuo ryžto imtis sunkių, 
iki šiolei dar neišspręstų klausimų, ne vien tik kad atremtų even
tualius priekaištus, bet taip pat kad bandytų patiekti tinkamą išaiš
kinimą, kuris iš vienos pusės derintųsi su Bažnyčios mokslu ir 
ypač su tradicine šv. Rašto neklaidingumo doktrina, iš kitos pusės 
atitiktų profaninių mokslų višiškai tikroms išvadoms»14. Toliau 
Kristaus vietininkas nurodo, jog « visi turi saugotis ano neišmin
tingo uolumo, kurio stumiami be nič nieko atmeta arba bent laiko 
įtartinu visa tai, kas turi šiokio tokio naujumo »15. Pagaliau Šv. 
Tėvas atkreipia dėmesį, jog « dar daug ir labai svarbių yra klausi
mi!, kurių svarstyme ir aiškinime katalikas egzegetas gali ir privalo 
laisvai reikštis savo išmintimi ir savo sugebėjimais, kad kiekvienas 
padarytų savo asmeninį įnašą bendrai naudai, keliant šv. mokslo 
pažangą ir ginant Bažnyčią bei jos garbę »16.

Vadinasi, visi popiežiai rūpinosi ir skatino, kad Šv. Rašto stu
dijose ir jo aiškinime būtų daroma reikiama ir galima pažanga. 
Šiame rūpestyje ir šiose pastangose popiežiai vienas kitą papildė ir 
paaiškino, bet nieku būdu nepaneigė ir nepadarė kokių nors revo
liucinių šuolių pirmyn ar atgal, kaip tai kai kas bando teigti17.

4. Ištikimi Bažnyčios vaikai, kuriuos Dievas pašaukė pasiau
koti Šv. Rašto studijoms, Kristaus vietininkų skatinami ir vado
vaujami, nenuilstamai dirbo ir dirba, kad vis plačiau ir plačiau
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13 Ten pat, 555 nr.
14 Ten pat, 564 nr.
15 Ten pat.
16 Ten pat, 565 nr.
17 Plg. L. Alonso Schökel, Dove va l'Esegesi Cattolica, žr. Civilta Cat

tolica 3 (1960) 449-460 psl.
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atskleistų Šventų Dievo įkvėptų Knygų neišsemiamus turtus. Pažanga 
padaryta didelė. Jei dar šio šimtmečio pradžioje biblinėse studijose 
pirmavo protestantai, tai nūdien katalikiškoji egzegezė neturi nieko 
protestantams pavydėti. Priešingai, ji pasiekė tokių aukštumų, kad 
duoda visiems toną, bei užima vadovaujantį vaidmenį. Katalikiškai 
egzegezei daug padėjo ir padeda archeologija : naujieji archeologiniai 
radiniai. Šie įnešė daug naujos šviesos senovės istorijon ir žymiai 
pirmyn pastūmėjo semitų kalbos pažinimą. Visa tai duoda naujų 
argumentų nustatyti Šv. Knygų autentiškumui ir istoriškumui tra
dicine katalikiškoje egzegezėje vyravusia prasme.

Vienas iš didžiausių mūsų laikų archeologų prof. William Fox
well Albright, praleidęs prie archeologinių iškasenų Artimuose Ry
tuose virš trisdešimt metų, savo gausiuose moksliniuose veikaluose, 
vertindamas naujus archeologinius duomenis, beveik visai paneigia 
19 amž. racionalistų paskelbtas tezes apie Šv. Rašto kilmę. Jis kon
statuoja, kad naujieji archeologiniai duomenys daugumoje ir kartais, 
su nuostabiu tikslumu patvirtina Šv. Knygų topografinių aprašymų 
etnologinių nurodymų ir istorinių pasakojimų tikslumą.

« Nūdien, — rašo W. F. Albright, — yra beveik visuotinai prii
mama, kad Pradžios knygos topografiniai nurodymai tobulai deri
nasi su archeologiniais duomenimis iš vidurinio Bronzos perijodo 18 
... Bendrai imant, — tęsia autorius, — yra nuostabus sutapimas 
tarp archeologijos duomenų ir Pradžios knygoje paduodamo Pales
tinos gyvenimo aprašymo »19.

Naujai atrastieji prie Negyvosios Jūros tekstai, paeiną iš II-I 
amž. prieš Kristų, patvirtina hebraiško-masoretinio teksto tikslumą ir 
leidžia nustatyti Senojo Testamento knygų senumą. Taip, pavy
džiui, iš jų aiškiai seka, kad Psalmės žymiai pranoksta Makabėjų 
laikus, ir kad Pranašų perijodas yra neabejotinai ankstesnis už 
helenistinį laikotarpį20.

Hebrajų kalbos geresniam pažinimui ir jos formų senumo tiks
lesniam nustatymui ypač daug prisidėjo archeologų atrastieji ugari
tinės literatūros dokumentai. Jų pagelba galima nustatyti, jog dau
gelis hebraiškos poezijos kūrinių, kaip Deboros giesmė, Mozės sesers 
Miriam himnas, eilė Psalmių, Jokūbo palaiminimai ir kita tikrai 
paeina iš to laikotarpio, kuriam jie yra skiriami, arba paties teksto, 
arba Padavimo, kitaip tariant, yra autentiški21. « Hebrajų biblinę

18 The O. T. and the Archeology of Palestine. H. H. Rowley, The O. T. 
and Modem Study, Oxford 1951, 3 psl. : « The Traditions of Genesis clearly 
reflect a M. Bronze background btw 21 and 16 centuries b. C. ».

19 Ten pat, 5 psl.
20 W. F. Albright, The O. T. and the Archeology of Palestine, 22-25 psl.
21 W. F. Albright, The O. T. and the Archeology of A. East. H. H. Row

ley, The O. T. and Modern Study, 27-33 psl.
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poeziją, — teigia W. F. Albright, — gaubia didelis šviesos gausu
mas paeinąs iš ugaritinės literatūros, kuris garantuoja anosios para
šymo relatyvų senumą, o taip pat teksto perdavimo tikslumą »22.

Sumerinė literatūra atidengia nemaža panašumų su Pradžios 
knygos paduodamu pasakojimu apie pasaulio ir žmogaus kilmę, o 
taip pat ir su bibline įstatimdavyste. Tai rodo pirminės tradicijos 
bendrumą, kuris veikiausiai paeina iš žmonių giminės vienumo ; o 
taip pat leidžia manyti, « kad biblinės Sandoros kultūrinis vainikas 
paeina ne iš Geležies, bet iš Bronzos amžiaus, t. y. savo esmėje 
siekia mozainį laikotarpį » 23, kitaip tariant, yra autentiškas.

Egipto archeologiniai duomenys patvirtina, kad hyksai bus buvę 
semitinės kilmės, ir kad jie bus užplūdę ir valdę Egiptą tarp 1720 
ir 1550 m. pr. Kr., kas paaiškina Jokūbo ir jo sūnų įsikūrimą Egip
te, kaip tai aprašyta Pradžios knygoje24. Be to, visa eilė Egipte 
rastų papyrusų patvirtina tai, kas yra teigiama 4 Karalių 18, 26, 
būtent, jog aramajų kalba Palestinoje buvo žinoma ir vartojama 
jau 6 amž. pradžioje, t. y. pirm negu chaldėjai užvaldė Judėją. Šis 
faktas yra svarbus ne tik grynai lingvistiniu, bet taip pat ir chro
nologiniu atžvilgiu. Jis įneša daug šviesos į Esdro ir Nehemijo lai
kotarpį 25.

Kaip Asyro-Babilonijos, taip Egipto, taip ypač Palestinos ar
cheologiniai duomenys duoda puikiausių — nepaneigiamų argumen
tų Šv. Knygų istoriškumui patvirtinti.

Archeologiniai duomenys pagal W. F. Albright26 leidžia manyti, 
kad tarp patriarkų ir Mozės bus praėjęs reliatyviai ilgas laiko tar
pas. Tai patvirtina Išėjimo knygos 12, 40 teigimą, kur nurodoma 
430 metų laikotarpis.

Paskutinieji archeologiniai radiniai aiškiai rodo, jog žydai iš Egip
to bus išėję prie Ramsės II apie 1280 m. pr. Kr.; o 1220 m. jie jau bu
vo tikrai Palestinoje ; gi 1175 m. užėmė pietinę Palestinos lygumą27.

Archeologinės iškasenos Palestinoje leidžia su tikslumu nusta
tyti Dovydo, Saliamono ir kitų Izraelio ir Judos karalių viešpata
vimą, kaip tai paduoda Karalių ir Kronikų knygos28. Taip kad 
W. F. Albright drąsiai teigia, sakydamas : « Kronisto istorinis tiks
lumas yra vis labiau ir labiau archeologų pripažįstamas »29.

22 W. F. Albright, The O. T. and the Archeology of Palestine, 25 psl.
23 W. F. Albright, The O. T. and the Archeology of A. East, 39 psl.

24 W. F. Albright, Ten pat, 44 psl.
25 W. F. Albright, Ten pat, 46 psl.

26 W. F. Albright, The O. T. and the Archeology of Palestine, 7 psl.
27 W. F. Albright, Ten pat, 10 psl. in sek.
28 W. F. Albright, Ten pat, 14 psl.
29 W. F. Albright, Ten pat, 18 psl.
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Archeologiniai duomenys patvirtina taip pat Babilonijos nelais
vės faktą ir kai kurias su ja susijusias sąlygas 30.

5. Pažanga Šv. Rašto studijose padaryta. Ji yra gana didelė. 
Laimėjimai yra guodžiantys. Tačiau yra ir pralaimėjimų. Neišmin
tingas siekimas pažangos vieną antrą egzegetą pastūmėjo į klaidas,
į iškrypimus, į perdėtą norą visa lengvai išaiškinti.

Leonas XIII enciklikoje Providentissimus apgailestauja ir įspėja 
tuos katalikus egzegetus, kurie racionalizmo įtakoje pradeda žavėtis 
vadinamu «laisvuoju mokslu », ir vardan jo drįsta kelti kai kurių 
abejonių dėl Šv. Rašto įkvėpimo, dėl Šv. Knygų autentiškumo ir 
ypač stengiasi užtušuoti antgamtinį elementą Dievo įkvėptose kny
gose. Šiųjų tarpe, pastebi Kristaus vietininkas «netrūksta tokių, 
kurie pretenduoja būti laikomi teologais, krikščionimis ir evangelijoj 
gerbėjais, kad taip garbingu vardu pridengtų jų neišmintingumo; 
akiplėšiškumą » 31.

Pijus X tiek dekretu Lamentabili32, tiek enciklika Pascendi33 
pasmerkė modernistų klaidas ir įspėjo katalikus egzegetus, kurie šių 
pastarųjų įtakoje buvo bebandą prileisti tam tikrą religijos ir įkvėp
tųjų Šv. Knygų evoliuciją, o taip pat išdrįstą teigti, kad įkvėpimas 
neliečiąs istorijos, nei gamtos mokslų, o tik tikėjimo dalykus.

Benediktas XV enciklikoje Spiritus Paraclitus pakartotinai ap
gailestauja, kad nevisi Bažnyčios vaikai paklausė jo pirmtako Pijaus 
X įspėjimo prieš modernistų klaidas, kurios ypač liečia Šv. Rašto 
neklaidingumą. « Garbingieji Broliai, — rašo Šv. Tėvas, — yra skau
du, jog atsirado ne tik iš tų, kurie nėra su mumis, bet taip pat iš 
Katalikų Bažnyčios sūnų, ir, kas ypač skaudina mums širdį, iš pa
čios dvasiškijos : iš šv. mokslų mokytojų, kurie, remdamiesi savo 
išpuikusiu protu, išdrįso šiame klausime Mokančiosios Bažnyčios nu
rodymus arba atvirai atmesti, arba paslapčiomis jiems priešintis » 34. 
Be to, Kristaus vietininkas pasisako dar ir prieš tuos, kurie bando 
Šv. Knygoms pripažinti tik vadinamą reliatyvų istoriškumą, t. y. 
būk šv. rašytojas nesirūpinęs registruoti istorinius faktus, bet per
davęs tai, ką buvo iš pasakojimų girdėjęs35.

Pijus XII enciklikoje Humani Generis įspėja egzegetus dėl per 
laisvo Šv. Rašto aiškinimo, nesiskaitant nei su Padavimu, nei su 
Mokančios Bažnyčios autoritetu. Įspėja taip pat dėl pakartotinai

30 W. F. Albright, Ten pat, 20-22 psl.
31 Enchiridion Biblicum, 101 nr.
32 Ten pat, 192, 201-203 nr.
33 Ten pat, 264 nr.
34 Ten pat, 453 nr.
35 Ten pat, 456 nr.
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daromų klaidų, palaikant nuomonę, būk Šv. Knygų neklaidingumas 
liečiąs tik tikėjimo ir doros klausimus36. Šv. Tėvas toliau atmeta, 
kaip aiškiai priešingą Bažnyčios mokymui, taip vadinamą dvasinę 
ar simbolinę egzegezę, kurios kai kas griebiasi, kad išvengtų kai 
kurių žodiniam šv. teksto aiškinime užtinkamų sunkumu37. Be to, 
Jo Šventenybė atkreipia dėmesį, jog tuose klausimuose, kurie yra 
susiję su gamtos mokslais, reikia skirti kur yra tikri duomenys, ir 
kur tėra tik paprastos hipotezės, kitaip tariant, nereikia imti kaip 
faktą tai, kas tikrumoje tėra tik prielaida ar spėliojimas 38. Galiau
siai Kristaus vietininkas giliai apgailestauja, kad vis atsiranda egze
getų, kurie per daug laisvai aiškina istorines Seno Testamento kny
gas. Jis nurodo, jog aiškinant pirmus 11 Pradžios knygos persky
rimų, tiesa, galima prileisti, kad čia paduodama populiarus žmogaus 
kilmės aprašymas, bet tai nieku būdu nėra tapatintina su mitologija 39.

Pastaruoju metu ryšyje su kai kuriais besireiškiančiais iškrypi
mais Šv. Knygų aiškinime, ypač kiek tai liečia jose patiekiamą 
abjektyvią ir istorinę tiesą, bandant dėl jos reikšti kai kurių abe
jonių, šv. Kongregacija S. Officii rado reikalinga viešai įspėti kata
likus egzegetus, «kad taip didelės svarbos klausimus išmintingai ir 
pagarbiai svarstytų, atsižvelgdami į Bažnyčios Tėvų mokslą ir į 
Mokančios Bažnyčios nurodymus, idant nebūtų drumsčiama tikin
čiųjų sąžinė ir pažeidžiamos tikėjimo tiesos»40. Šis įspėjimas yra 
paskelbtas 1961 m. birželio 20 d.

II. Katalikiškoji egzegezė yra visada sena

Iškrypimai Šv. Rašto aiškinime pasitaiko daugiausiai dėl to, 
kad aiškintojai neatkreipia dėmesio ar užmiršta, jog egzegezė, nors 
ir duoda galimybės nuolatinei pažangai, vienok savo esmėje yra ir 
pasilieka ta pati, kadangi jos objektas yra Dievo žodis — amži
noji tiesa, kuri yra visada vitališka, bet visada ir ta pati.

1. Katalikas egzegetas visada turi turėti prieš akis tai, kad 
Šv. Knygos yra Dievo įkvėptos, ir todėl neklaidingos visose jų da
lyse. «Juk visos tos knygos, — teigia popiežius Leonas XIII en
ciklikoje Providentissimus, — kurias Bažnyčia laiko šventomis ir 
kanoniškomis, visoje jų pilnumoje ir su visomis jų dalimis yra pa
rašytos diktuojant Šv. Dvasiai. Aišku, jog dieviškame įkvėpime

34 Ten pat, 612 nr.
37 Ten pat, 613 nr.
38 Ten pat, 615 nr.
38 Ten pat, 618 nr.
40 Acta Apostolicae Sedis, LIII (1961), 507 psl.
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negali būti jokios klaidos, — tęsia Kristaus vietininkas. — Tai 
savaime suprantama. Juk, kaip yra būtina prileisti, kad Dievas, — 
amžinoji Tiesa, — negali būti jokios klaidos autorius, taip lygiai yra 
būtina priimti, kad dieviškas įkvėpimas ne tik neprileidžia, bet 
tiesioginiai atmeta bet kokią klaidą »41. Štai kodėl kataliko egzegeto 
pirmasis uždavinys yra apsaugoti Šv. Rašto pilnutini neklaidin
gumą. Šiame pavyzdžiu nurodo ir rekomenduoja Benediktas XV 
enciklika Spiritus Paraclitus šv. Jeronimą ir šv. Augustiną. Šis 
pastarasis, rašydamas pirmajam, prisipažįsta taip gerbiąs Šv. 
Raštą, jog esąs tvirtai įsitikinęs, kad nė vienas šv. rašytojų 
nėra niekur suklydęs; taip kad, jei kartais kur užtinkąs ką 
nors, kas atrodo priešinga tiesai, visada bevelijąs ne klaidą pri
leisti, bet veikiau manyti, kad arba tekstas yra klaidingai per
duotas, arba aiškintojas jį nėra teisingai supratęs, arba jis pats 
jo yra nesupratęs 42.

2. Katalikas egzegetas turi neužmiršti, kad šv. Raštas yra tikė
jimo šaltinis. Todėl, aiškinant Šv. Knygas, ne vien savo išmintimi 
reikia remtis, kuri visada yra ribota; bet visų prima privalu yra 
paisyti Mokančios Bažnyčios nurodymų, kuriai vienai Dievas pati
kėjo tikėjimo šaltinių saugojimą ir jų autentišką aiškinimą. Kata
likas egzegetas negali pretenduoti į neišmintingą laisvę aiškinti die
višką įkvėpimą, kaip jam patinka, teisinantis, jog nesiekiąs pertiekti 
oficialią Bažnyčios nuomonę, o tik savo asmeninę43; nes, jei kiek
vienas pradės laisvai skelbti savo asmeniškas nuomones įvairiais Šv. 
Rašto klausimais, tai neišvengiamai į patį tikėjimą bus įnešta neaiš
kumų ir abejojimų, sudrumsčiant tikinčiųjų sąžinę. Dėl šio pavojaus 
katalikus egzegetus teisingai įspėja šv. Kongregacija S. Officii jau 
aukščiau cituotame dokumente44. Kiekvienas egzegetas turi giliai 
išmąstyti, teisingai suprasti ir nuoširdžiai vykdyti popiežiaus Pijaus 
XII nurodymą duotą viso pasaulio vyskupams dėl Šv. Rašto mo
kymo ir aiškinimo specialioje instrukcijoje paskelbtoje 1950 m. ge
gužės 13 d. «Egzegetiniame aiškinime, — skaitome instrukcijoje,
— dėstytojas [mokytojas] niekad neturi užmiršti, jog Dievas Baž
nyčiai pavedė Šv. Raštą ne tik saugoti, bet taip pat ir aiškinti, ir 
tai turi būti daroma tos pačios Bažnyčios vardu ir mintimi...»45. 
Atsimintini yra ir Pijaus X žodžiai apie Šv. Rašto aiškinimą, ku
riuos skaitome jo 1906 m. kovo 27 d. apaštališkame rašte Quoniam 
in re biblica. Jie yra šie: « Šv. Rašto mokytojas laikys šventu dalyku

41 Ten pat, 124 nr.
43 Ten pat, 451 nr.
43 Bruce Vawter, A Path trough Genesis.
44 Acta Apostolicae Sedis LIII (1961), 507 psl.
45 Enchiridion Biblicum, 597 nr.



niekados nei mažiausiai neatsitolinti nuo bendros doktrinos46 ir nuo 
Bažnyčios Tradicijos: be abejonės jis gali pasisavinti pastaruoju 
metu pasiektus tikrojo mokslo laimėjimus, bet jis privalo šalintis 
nuo naujumų ieškotojų beatodairinių aiškinimu; savo svarstymui 
jis turi pasirinkti ypač tuos klausimus, kurių išaiškinimas veda prie 
Šv. Knygų supratimo ir gynimo ; pagaliau savo mokymą jis privalo 
grįsti tais pilnos išminties nurodymais, kurie yra paduodami enci
klikoje Providentissimus » 47.

3. Katalikas egzegetas žino, kad Šv. Rašte užrašytas dieviškas 
Apreiškimas tikrai atsispindi, yra paaiškinamas ir tam tikru būdu 
papildomas krikščioniškam Padavime. Štai kodėl Šv. Rašto aiškini
mas niekada negali būti atsietas nuo krikščioniško Padavimo, bet 
veikiau visame privalo į jį atsižvelgti ir juo remtis. Šitai pabrėžia 
visi popiežiai beveik visuose žymesniuose Šv. Rašto klausimu pa
skelbtuose dokumentuose. Leonas XIII enciklikoje Providentissimus 
sako : «Niekam nevalia aiškinti Šv. Raštą priešingai negu Motina 
Bažnyčia moko ir negu teigia vienbalsis Tėvų sutarimas »48. Bene
diktas XV enciklikoje Spiritus Paraclitus, statydamas šv. Jeronimą 
katalikams egzegetams pavyzdžiu, sako : « O kad visi katalikai sek
tų šv. Daktaro principais ir, klausydami Motinos nurodymų, kukliai 
laikytųsi tose senose ribose, kurias Tėvai nustatė ir kurias Bažny
čia patvirtino»49. Pijus XII enciklikoje Divino afflante Spiritu 
rašo : «Šv. Rašto aiškintojai turi atsiminti, jog turima reikalo su 
Dievo įkvėptu žodžiu, kurio saugojimas ir aiškinimas paties Dievo 
yra pavestas Bažnyčiai, todėl su visu uolumu privalo paisyti Mo
kančiosios Bažnyčios pareiškimų ir nurodymų, o taip pat šv. Tėvų 
patiektų paaiškinimų ... »50 Toliau tas pats Šv. Tėvas tęsia : « ... Ka
talikui egzegetui gali daug padėti šv. Tėvų, Bažnyčios Daktarų ir 
senovės laikų Šv. Rašto aiškintojų veikalų studijos. Nors šieji ir 
neturėjo tokio bendro išsimokslinimo ir kalbų pažinimo, kaip mūsų 
dienų aiškintojai, vienok jie, atsižvelgiant į Dievo jiems patikėtas 
pareigas Bažnyčioje, iškyla savo dangiškų dalykų suvokimu ir nuo
stabiu proto aštrumu, taip kad jie pasiekia pačias dieviško žodžio 
gelmes ir išneša į šviesą tai, kas gali padėti išaiškinti Kristaus 
mokslą ir kelti gyvenimo šventumą »51. Enciklika Humani generis 
Pijus XII ypatingai apgailestauja, kad atsiranda tokių egzegetų,

11* ŠV. KAŠTO AIŠKINIMAS PAGAL BAŽNYČIOS NURODYMUS 127

46 Nuo bendros doktrinos, t. y. nuo bendrai Bažnyčios priimtos doktri
nos.

47 Enchiridion. Biblicum, 175 nr.
48 Ten pat, 108 nr.
49 Ten pat, 474 nr.
50 Ten pat, 550 nr.
51 Ten pat, 554 nr.
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kurie «aiškindami Šv. Raštą nenori paisyti nei tikėjimo tiesų ana
logijų, nei Bažnyčios Padavimo ; taip kad lyg šv. Tėvų ir Mokan
čios Bažnyčios mokslas reikėtų derinti prie Šv. Rašto, kaip jį aiš
kina remiantis vien protu egzegetai, o ne veikiau, kad Šv. Raštas 
turėtų būti aiškinamas pagal Bažnyčios mintį kurią Viešpats Kris
tus paskyrė viso dieviško apreiškimo tiesų lobyno saugotoja ir aiš
kintoja » 52.

4. Pagaliau katalikas egzegetas turi atsiminti, kad Šv. Knygų 
aiškinimui neužtenka vien mokslinio pasirengimo, bet visų labiausia 
reikia malonės veikimo, nes Dievas leidžia žmogui save arčiau pa
žinti tik per malonę. Kad mūsų ribotas protas galėtų bent šiaip 
taip suvokti Dievo begalinę didybę ir bent dalinai bei tolimai aprėpti 
tai, kas yra dieviška, jis turi būti gaivinamas antgamtinės Dievo 
malonės. Todėl kiekvienas, kuris imasi aiškinti Dievo įkvėptąjį žodį, 
savo mokslinį darbą privalo jungti su malda ir su gyvenimo šven
tumu, per ką yra gaunamos Viešpaties malonės. Jau Leonas XIII 
aukščiau cituotame tekste iš enciklikos Providentissimus yra nuro
dęs» jog Dievo įkvėptas knygas tegalime suprasti ir išaiškinti tik, 
kai to paties Dievo malonė mus apšviečia ir gaivina; malonė, kuri 
turi būti išprašoma nuolankia malda ir išsaugojama gyvenimo šven
tumu 53.

Benediktas XV enciklikoje Spiritus Paraclitus skatina viso pa
saulio vyskupus, sakydamas : « Matote, Garbingieji Broliai, jog rei
kia dėti pastangų, kad, kaip Tėvai uoliausiai vengė nesveikos gal
vojimo laisvės, taip su nemažesniu uolumu jos vengtų ir Bažnyčios 
vaikai. Tai juo lengviau pasieksite, jei įtikinsite kaip dvasiškius, 
taip ir pasauliečius, kuriuos Šv. Dvasia pavedė jums valdyti, jog 
šv. Jeronimas ir kiti Bažnyčios Tėvai aną Šv. Knygose išsimoksli
nimą pasiekė ne kitaip ir ne kitur kaip tik Dieviškojo Mokytojo 
Jėzaus Kristaus mokykloje » 54. Toliau tas pats Kristaus vietininkas, 
iškeldamas šv. Jeronimo pavyzdį, primygtinai teigia, jog Šv. Rašto 
aiškinimą reikia sieti ne su išpuikusią pasauline išmintimi, bet vei
kiau su nuolankumu ir malda; reikia jį pradėti ir užbaigti su 
Dievu 55.

Pijus XII enciklikoje Divino afflante Spiritu kviečia egzegetus 
atsiduoti Šv. Rašto studijoms su visu uolumu ir su visu nuošir
dumu ir patardamas priduria : « Tesimeldžia, kad suprastų ; tedirba, 
kad vis giliau įžvelgtų į Šventųjų Puslapių paslaptis...»56. Tas

52 Ten pat, 612 nr.
53 Ten pat, 89 nr.
54 Ten pat, 463 nr.
55 Ten pat, 468-469 nr.

55 Ten pat, 569 nr. 



pats popiežius jau minėtoje instrukcijoje apie Šv. Rašto mokymą 
sako: «Nėra jau beveik nė reikalo įspėti, kad Šv. Rašto moky
tojai privalo pasižymėti savo kunigišku gyvenimu ir dorybėmis, 
pasižymėti daugiau negu kiti, nes jie kasdien naudojasi intymiu 
Dievo žodžio artumu »57.

Peržvelgiant ir permąstant tai, ką aukščiau esame išdėstę, ga
lima padaryti sekančias išvadas :

Mokslinė pažanga Šv. Rašto aiškinime yra galima ir Bažnyčios 
pageidaujama. Ji turi remtis ir būti lydima gero mokslinio pasiren
gimo, pilno dvasinio subrendimo, gilaus tikėjimo, nuoširdžios meilės 
tiesai aplamai ir Įkvėptam Dievo žodžiui specialiai, pagarbos ir klus
numo Mokančios Bažnyčios autoritetui. Šiuo keliu einant, yra pa
siekta daug gražių laimėjimų, kuriais nuoširdžiai galima džiaugtis. 
Yra tačiau ir kitas kelias, kuris yra nusagstytas puikybe ir tuštybe, 
lėkštumu ir perdėtu naujumų ieškojimu, užsispyrimu vien žmogiško 
proto jėgomis visa suvokti ir išaiškinti, lyg Šv. Knygos nebūtų 
Dievo veikalas, stoka išmintingo vertinimo įvairių nuomonių ir pa
vojingu pasinešimu pervertinti prieštaraujančių argumentus, ieškant 
lengvų ir galimai natūralių sprendimų. Šis kelias daugelį ir katalikų 
egzegetų yra nuvedęs į įvairius, kartais gana pavojingus, nukrypi
mus, ar net į aiškias klaidas.

Kadangi Šv. Raštas yra Dievo knyga, tai jo aiškinimas egze
getui uždeda ypatingas prievoles. Nė vienas egzegetas niekada ne
gali jaustis laisvas reikšti savo asmenišką nuomonę, kada ir kaip 
nori, bet veikiau visame privalo paisyti Bažnyčios minties ir laiky
tis jos teikiamų nurodymų dėl Šv. Knygų aiškinimo. Juk Bažny
čiai Viešpats pavedė apreiškimo saugojimą ir aiškinimą. Kiekvienas 
egzegetas Dievo žodžio aiškinimą turi sieti ir remti krikščionišku 
Padavimu, nes jame atsispindi, yra tęsiamas ir papildomas Šv. 
Knygose užrašytas Dievo apreiškimas. Katalikas egzegetas turi imtis 
Šv. Rašto aiškinimo darbo ne asmeninio, mokslinio smalsumo sume
timais, bet veikiau tikėjimo meilės, Dievo garbės ir sielų išganymo 
vedinas, turėdamas prieš akis Šv. Povilo žodžius: «Kiekvienas 
Dievo įkvėptas Raštas yra naudingas mokyti, sudrausti, pataisyti, 
auklėti teisybėje, kad Dievo žmogus būtų tobulas, tinkamas 
kiekvienam geram darbui » 58.

Prel. Dr. L. Tulaba
Roma, Italija
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57 Ten pat, 586 nr.
58 2 Timotiejui 3, 16.
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