
7. Szentírás 
 

Ebben a tanításban bemutatjuk a Biblia megismerésének végtelen értékét a hívő ember 

számára. Miközben feltárjuk Isten írott Igéjének legfontosabb funkcióit és a Szentírás 

tanulmányozás céljait, felkeltjük a vágyat a testvérekben, hogy mindennap töltsenek időt a 

Könyvek Könyvével. 

 

 

Bevezetés 
 

Isten gyökeresen meg akarja változtatni az életedet. Ez persze a beleegyezésed nélkül nem fog 

menni. Partnernek kell lenned ebben Istennel. Már beszéltünk „belső” életünkről, intim 

együttléteinkről az Úrral. Ezekben az együttlétekben nagyon fontos a kétirányú 

kommunikáció. Te szólsz Hozzá és Ő szól hozzád. Sokféle módon szólíthat meg téged az Úr, 

mégis van egy kiemelt eszköze a veled való kommunikációjában. Mi ez? A Biblia! 

Mit látsz, amikor kezedbe veszed a Bibliádat? Egy könyvet? Papírt és tintát?  

Vagy tényleg ez Isten Szava? Ide tényleg le van írva, amit nekem Isten elsősorban és 

mindenek előtt tudtomra akar adni? Ide tényleg le van írva, amiről Isten úgy ítélte, hogy 

életbe vágóan fontos tudnom?  

Vagy ez is csak egy könyv a többi között? Mi ez a könyv? 

Példa: Az Oxfordi egyetem lelkésze mesélte, hogy egyszer, amikor bement az egyetem 

könyvtárába (a világ egyik legnagyobb könyvtára ez) véletlenül kezében volt egy 

kisméretű Biblia. Ahogy körülnézett a könyvtárban, rátévedt szeme a Bibliájára és 

elgondolkodott. Micsoda kontraszt! Mennyi mondanivalója van az embernek! Több 

százezer könyv. Évszázadokon át, amit az emberek (a legkitűnőbbek) érdemesnek 

tartottak papírra vetni, mind itt van. Ez a könyvtár illik az emberiséghez. Hatalmas, 

bonyolult, szép, bölcs…De mennyi mondanivalója van Istennek? Mi az amit Ő tartott 

érdemesnek papírra vetni? Ez a kis könyv Isten könyvtára. Ez illik Hozzá – mert 

egyszerű.  

A két könyvtár közötti különbség: 

- terjedelem:   Az ember könyvtárát nem lehet zsebre dugni. Sőt el sem lehet olvasni 

minden könyvet…belefulladsz! 

Isten könyvtára meglehetősen kompakt. Úgy látszik, ismeri a 

kapacitásunkat. Milyen szűkszavú a mi Istenünk hozzánk képest! 

Viszont az Ő könyvtárában egyetlen felesleges szó sincs.  

- a témák sokfélesége: Megdöbbentő mi mindenről írnak könyveket. A légy szemének

  működésétől a szerelmes verseken át a repülőgép motorok  

zajcsökkentésének legújabb vívmányáig minden szerepel a palettán.  

Istennek ezzel szemben csak néhány témában volt nyilatkoznivalója. 

Ezekben viszont határozottan állást is foglalt.  

- élettartam:  Az összes emberek által megírt könyv amikor „elhasználódási ideje” 

lejár – tűzben fog elégni, minden más ideigvaló dologgal együtt. Ezen a 

napon - amit csak Isten tud - végleg elamortizálódik minden könyv. 

 És Isten igéje?  

 Zsolt 119, 89; Iz 40:8. Isten Szava él és megmarad örökké. 

Vajon miért volt fontos Istennek, hogy az Ő szavát írott formában rendelkezésedre bocsássa? 

Csak nem azért, hogy olvasd??? 

 

 



Indiszkrét kérdés: Te mennyi időt töltesz olyan könyvek vagy újságok tanulmányo- 

zásával amelyeknek a szavatossági ideje már lejárt? (Mindennek, ami nem örök, már 

lejárt a szavatossági ideje!) Hasonlítsd össze ezt az időt azzal az idővel, amit a 

Szentírás olvasásával töltesz! 

A Bibliát azért adta Isten a kezedbe, hogy olvasd!  

Azt mondod, olvassam! De már annyiszor olvastam. Már elolvastam az egészet…Erről 

mondok egy példát: 

Egyszer egy nyilvános igehirdetés alkalmával valaki erőteljesen ellene mondott a 

prédikátornak. Az megkérdezte tőle: Olvastad-e a Szentírást? Igen, az egészet 

elolvastam! – hangzott a válasz. A Máté evangéliumát? Igen. A Római levelet? Azt is. 

Izajás könyvét? Igen. Jeremiás könyvét? Igen. Ózeás könyvét Igen. Ezékiás könyvét? 

Igen, azt is. De a Bibliában nincs is Ezékiás könyve! – mondta a prédikátor. A fiú 

megszégyenülten távozott el.  

Hányszor vagyunk mi is így! Ha el is olvastuk a Biblia könyveit nem emlékszünk belőle 

semmire! Mi van Szt. Pál Filemonhoz írt levelében? Miről szól a 2 Péter levél? Miről beszél 

Habakukk próféta? Nem tudom, fogalmam sincs…Milyen érdekes!? 

Sőt, még idősebb szolgáló testvérek között is akad olyan, aki egyszer sem olvasta el a 

Bibliáját!!  

 

Tartalom 
 

Ezen a ponton rá fogunk mutatni Isten Igéjének két legfontosabb funkciójára: 

 

1. Isten Igéje mag, amelyet a szívünkbe vetnek. Lk 8, 11 

 

Ha jó talajba hullik, szárba szökken, majd előbb utóbb gyümölcsöt terem. Ez a jó talaj a hívő 

szív Róm 10, 17. Ha Isten Igéje megfogan benned hit által, akkor valami új születik, ami 

addig még nem volt. Újjászületsz Isten Igéjéből 1Pét 1,23.  

 

2. Isten Igéje étel Mt 4, 4 

 

Isten Igéje táplálék. Hasonlóképpen, mint az ember teste igényli a táplálékot, az újjászületett 

szív is igényli a táplálást, különben elsorvad és meghal. Isten bölcsen táplálja az engedelmes 

emberek szívét. Először tejjel és „bébi-papival”, majd szilárd eledellel (1Kor 3, 1-2). Egy 

kisbabának nem lehet rántott csirkét adni, ahogy egy felnőtt embert sem lehet csak tejjel 

etetni, mert azt mondja majd: ez nem elég!  

Mégis mi történik a lelkünkkel? Olyanná válik, mint a híradóban oly sokszor látott éhező 

emberek és gyermekek. Csont és bőr, közel a halálhoz. Miért? Mert nem táplálkozunk! 

Egyik legfontosabb táplálékunk Isten Igéje, annak megismerése, megértése, befogadása. 

Fontos a rendszeres (mindennapos) és igényes táplálkozás. Te sem mondod a feleségednek: 

ma ne adj enni, hiszen tegnap már ettem! 

 

(Néhány további lényeges Ige az Igéről: 

2Tim 3, 16 – A teljes Írás Istentől ihletett. 

2Pét 1, 20-21 - A prófétai szó nem emberi magyarázatból ered. 

Zsolt 119, 105 – Isten Igéje lámpás. 

Ef 6, 17 – Isten Igéje kard. 

Jer 23, 29 – Isten Igéje olyan, mint a tűz; olyan, mint a sziklazúzó kalapács. 

Iz 55, 10-11 – Isten Igéje olyan, mint az eső. 

Zsolt 119, 103 – Isten Igéje olyan, mint a méz.) 



Mi a célja tehát Istennek azzal, hogy én a Szentírást olvasom (megismerem)? 

Három dolog: 

1. Megismerni Istent. 

2. Megismerni önmagamat. 

3. Megismerni Isten akaratát az életemmel – vezetés, útmutatás.  

 

1. Megismerni Istent 

 

A Szentírás az egyetlen olyan könyv, amit azért olvasunk, hogy megismerjük szerzőjét 

(ihletőjét). Isten feltárja szívét a Bibliában. Kitárulkozik: Íme, ilyen vagyok. Nem titkolok el 

semmit. Tudsz-e így szeretni Engem? Én megvallom, hogy szeretlek! 

A Biblia az Úr szerelmes levele – ami neked szól. Emlékszel, amikor remegő kézzel 

bontottuk fel levelünket a szerelmünktől? A szívünk úgy dobogott, hogy hallani lehetett. 

Nagy buzgón olvastunk és ízleltünk minden szót! Ilyen a nagy Szerelmes levele is, a 

Szentírás. Ő nem szégyelli, hogy szeret – bátran megvallja, és várja a reakciódat… 

Az Úr tudja, hogy nem szereted Őt jobban, mint amennyire az Ő Szavát szereted. Nem 

ismered őt jobban, mint amennyire az Ő Igéjét ismered.  

Szt. Jeromos azt mondta: Nem ismerni a Szentírást = nem ismerni Krisztust! 

Elsősorban tehát azért olvassuk a Bibliát, hogy helyesen megismerjük Istent.  

 

2. Megismerni önmagamat 

 

A Szentírás olyan, mint egy tükör. Mit jelent ez? Azt, hogy amikor olvasod a Bibliádat, a 

Bibliád is olvas téged! Belenézel és: 

1. Meglátod magadat 

2. Megvizsgálod magadat. 

 

1. Kit látsz meg ebben a tükörben? Kit találsz ott? 

- Egy embert, aki Isten képmására teremtetett 

- Aki Jézus kiontott vére által újjászületett, valóságos igazságban és szentségben 

- Akinek megbocsáttatott minden bűne 

- Akinek örök élete van 

- Aki megkapta a Szentlélek ajándékát 

- Aki Isten előtt, a hitben igaz, szent és bölcs 

- Aki megbékült Istennel 

- Aki polgára az igazság, béke és öröm országának 

- …stb. 

Amikor belenézel az Írások tükrébe, meglátod igazi önmagad. Ahogy pedig egyre 

jobban nézed ezt a tükröt, egyre meghökkentőbb dolgokat veszel észre magadon.  

Jobb, ha el is fogadod azt, amit Isten gondol rólad. Hidd el, jobban tudja!! (Erről még 

egy későbbi tanításban lesz szó.) 

 

2. Ebben a tükörben megvizsgálhatod magadat 

Egy-két nem túl örvendetes dolgot is meglátsz majd ebben a tükörben. Itt egy 

„pattanás”, ott egy „szeplő”. Egy „lyukas fog”, „vörös torok”, szennyes szem, stb… 

Ne ijedj meg, amikor ezek kibontakoznak a tükörben a szemed előtt. Mert bűneid 

felismerése a szabadulás kezdete – és ez a Szentlélektől van.  

 

 

 



3. Megismerni Isten akaratát – útmutatás, vezetés 

 

Sokféleképpen vezet minket Isten, de az egyik legbiztosabb az Ige általi vezetés.  

 

- Hit és erkölcs dolgában mérce a Szentírás: 

  

Ilyenkor mindig az egész Bibliát kell nézni, nem szabad részeket különállóan 

kiragadni és arra „speciális” teológiákat és erkölcsprogramot felépíteni. 

  

- Személyes vezetés terén, komoly döntések előtt: 

  

: Vizsgáljuk meg mit mond a Szentírás arról a konkrét területről, ami előtt állunk. 

Szedjük össze a vonatkozó részeket és ennek fényében döntsünk. Döntéseinkben és 

dolgainkban csak akkor tudunk kitartani, ha azok mély meggyőződésen alapszanak.  

 

: Az élethelyzetek azonban nem mindig ilyen egyértelműek. Isten viszont minden 

helyzetben akar és tud vezetést adni: 

1. Logosz  

Az Ige általános üzenete, amely mindig, mindenhol igaz. Ez az, amire az előző 

pontban utaltunk. 

2. Rhéma 

Sajátos üzenet, amely adott körülményre, személyre és időre szól. Két példa: 

 

Kb. tíz éve történt egyszer, hogy teljesen elfogyott minden pénzem. Hazamentem, 

benyúltam a zsebembe és összesen 80 fillért (akkor még volt fillér) húztam elő. Kicsit 

ijedten imádkoztam az Úrhoz, és elmondtam neki, hogy nem akarom herdálni a pénzt, 

de lehet, hogy holnap nem lesz mit enni! Este leültem olvasni tovább a Zsoltárok 

könyvét ott, ahol előző nap abbahagytam. A 40. Zsoltár végén ez állt: „Bár én 

nyomorult és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Segítségem és szabadítóm te vagy 

Istenem, NE KÉSLEKEDJ!”. Olyan öröm és béke fogott el, hogy sírtam és nevettem 

egyszerre. Ez rhéma volt. (Másnap a pénz is megjött!) 

 

Egy barátom azt tanácsolta egy nem hívő és depressziós munkatársának, hogy olvassa 

el a Prédikátor könyvét. Pont azt – gondoltam – hiszen az a „legdeprósabb” könyv a 

Bibliában. A munkatárs viszont elolvasván a Prédikátor könyvét megtért és 

meggyógyult! Neki rhéma volt akkor, hogy „minden hiábavaló szélkergetés a nap 

alatt”.  

 

(Van egy hívők között elterjedt, de nagyon veszélyes és botor dolog. Úgy hívják 

„Biblianyitás”, vagy „nyissunk Bibliát”. Ez abból áll, hogy egy komoly kérdésben a 

következőképpen akarnak döntést hozni: Imádkoznak, és találomra felcsapják a 

Bibliát.  Amit ott olvasnak abból következtetéseket vonnak le és ez alapján döntenek. 

Ez sokkal inkább varázslás, mint Krisztus-hívő magatartás. A Szentírás nem 

varázsige!! Ezért óvakodjunk az ilyesmitől, mert ha akar is így vezetni valakit Isten az 

nagyon nagyon nagyon nagyon ritkán van.) 

 

 

 

 

 



Befejezés 
 

A Szentírás:  

- Mag, amely újjászül 

- Étel, amely táplál 

Mit akar benne Isten megmutatni nekünk? 

- Önmagát 

- Minket 

- Az Ő akaratát 

Fontos a Biblia? Igen! Akarod olvasni és megismerni? 

Hogyan? 

Egy javaslat: 

Kezd el olvasni minden reggel és este. Jobb mindennap olvasni egy kicsit, mint hetente  

egyszer, de sokat. Például: 

- Reggel: egy fejezet az Újszövetségből. 

- Este: három fejezet az Ószövetségből. 

: Amit olvasol, hidd el. 

: Amit elhiszel tedd meg. 

 

 

  

 

 

 


