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A bibliaolvasa sro l 

Pasaréti Református Gyülekezet házasköre 
Sinka Csaba, 2011. december 7. 

A bibliaolvasás nem véletlenül olyan hangsúlyos a keresztény életben.  

Bonhoeffer, német teológus a Szentek közössége című könyvében ezt írja: 

A keresztény ember nem a maga törvénye szerint él. Nem az önvád mardossa, s nem az önigazolás 
élteti - Isten vádolja, s csak Istentől kaphat felmentést. Egészen az Igéből él, melyet Isten mond ki 
fölötte; hittel aláveti magát Isten ítéletének, akár vétkessé, akár igazzá nyilvánítja őt. Nincs kezében 
sem élete, sem halála; csak az Igében lel rá mindkettőre. (Szentek közössége, 11.o.) 

Mi nem célom most, és mit szeretnék? 
Mivel a Biblia alapja a nem csak a keresztyén életnek, de minden teológiai tárgynak és témának, így 
nagyon sokfelé el lehetne kalandozni most. Ha egy egyszerű érdeklődő ember van előttem, akkor is, 
hiszen a mélyebb, tervszerűbb Bibliával való foglalkozást már bibliatanulmányozásnak hívjuk. 

A bibliatanulmányozásról most nincs lehetőség beszélni, inkább arra a bibliaolvasásra szeretnék 
koncentrálni, ami a mindennapjaink része. Ebben is néhány szempontot szeretnék felvetni, néhány 
klasszikus kifogásról, kísértésről beszélni, és néhány lehetőségről beszélni. 

Az írott Ige helye 
Egy másik híres teológust is hadd említsek, Karl Barth-ot. Barth óta a teológusok az Igéről szóló 
keresztyén tanítást három részre osztva tárgyalják. Azt mondják, hogy az igének hármas alakja van:  

1. Hirdetett ige: prédikáció.  
a. Amikor még nem tudunk olvasni, írni, már hallunk Krisztusról, prófétákról és 

apostolokról. 
2. Írott ige: Biblia (erről szólok többet hamarosan) 
3. Kijelentett ige: Krisztus  

a. A prédikáció és a Biblia is túlmutat önmagán. Mindkettő a kijelentésre mutat. 
Önmagukon túlmutatnak valakire. Ez a valaki Krisztus. A próféta és az apostol is így 
tett. Pál apostol nem zseni volt, nem a magáéból merített, hanem Istentől kapta és 
Istenre nézve hirdette, és írta az igét. 

A sorrend sem mindegy valójában nem is ez a megfelelő, mert inkább erről van szó: Krisztus, Biblia, 
prédikáció. Hiszen Krisztus nélkül nincs Biblia, és nincs prédikáció sem.  

Mi a Biblia? Hol a határa?  

Nincs a Bibliában, pedig a legtöbb ember úgy gondolja: 

 A jó és rossz tudása fájának gyümölcs az alma. 

 A napkeleti bölcsek hárman voltak. 

Ezek csak a kialakult hagyomány miatt terjedtek el. És ez felvet egy fontos kérdést. Szent és 
követendő dolgok csak a Bibliában vannak? Lehet-e kánon mondjuk a szent hagyomány? A katolikus 
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válasz szerint igen. Ez az egyház a hagyomány fontossága mellett döntött, mondván, hogy a 
hagyomány magába öleli és értelmezi a Bibliát.  

De van-e nekünk protestánsoknak olyan, ami ilyen igénnyel lép fel, hogy pótolja, kiegészítse a Bibliát?  
Hivatalosan nem, hiszen a Sola Scriptura elve alapján állunk. De a gyakorlatban mégis van, az a 
vallásos tudat, amit a Biblia is formált ugyan, de a gyülekezeti hagyományok, és sok mai hatás 
kialakította bennünk. Ez túlságosan szubjektív, mert gyülekezete és személye válogatja, ezért 
veszélyes. 

Nagy feladat, de igen fontos tennivaló, hogy megtisztítsuk magunkat attól, ami ilyen rárakódott, és 
nem bibliai. Amit viszont a Biblia tanít, azt ne hanyagoljuk, vagy mellőzzük el.  

Dr. Almási Tibor ezt így írja Hermeneutika könyvében az igehirdetőknek: Semmit se tiltsunk, amit 
Isten nem tiltott meg! Semmit se engedjünk meg, amit Isten nem engedett meg! 

A Biblia Isten szava. Hogy értsük ezt? Szó szerint? Felcsapom, és ez most Isten szava?! Isten szava 
benne van a Bibliában, úgy, mint az izzás a vasban, a villamos áram a drótban. A Szentlélek elevenít 
meg. 2Kor 3:6 Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem 
Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít. 

A bibliaolvasás szükségessége 
A bibliaolvasás szükséges.  

Isten erre inti Józsuét: Józs 1:8 Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem 
tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel 
jársz utadon, és boldogulsz. 
Nekem nem adatott olyan nagy feladat, mint Józsuénak?! Dehogynem! Józsué Isten népét vezette a 
megígért helyre, elfoglalva azt pogány népektől. Mi is az Ígéret földje felé megyünk. 

Mi a bibliaolvasás legfőbb célja? 

2Tim 3:16-17  16) A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az 
igazságban való nevelésre; 17) hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre 
felkészített. 

Isten nem a csupán a tudásunkat akarja növelni, hanem meg akarja változtatni az életünket. A 
bibliaolvasás anélkül, hogy alkalmaznánk az olvasottakat az életünkre, csupán elmegyakorlat, de nem 
bír lelki értékkel a számunkra. Isten azért írta, hogy megváltoztassa általa az életünket.  

Jézushoz többször intéztek úgy kérdéseket a farizeusok és szadduceusok, hogy abban csapda volt 
elrejtve. Mt 22-ben olvasunk egy ilyet.  OLV Mt 22:23-29 

Mt 22:29 Jézus így válaszolt nekik: "Tévelyegtek, mivel nem ismeritek sem az Írásokat, sem az Isten 
hatalmát. > Ismerték, de nem alkalmazták az életükre! 

A gonosz is ismeri az Igét. Mt 4. Meg van írva –mondta a Sátán. De meg van írva: Mondta Jézus! 

Mt 7:24 hegyi beszéd vége: okos az, aki erre épít 

Zsolt 119:59-60 Utaimat megfontolom, lépteimet intelmeidhez igazítom. Sietek, nem tétovázom, 
megtartom parancsolataidat. 
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Gyakori kifogások 

Nincs erre időm 
 Tedd magadévá a mottót: Amíg nincs Ige, nincs kaja! Ne egyél reggelit addig, míg nem 

táplálkoztál az Igével! 

 Hagyj ki egy TV-sorozatot a bibliaolvasás kedvéért! 

 Legyél kreatív! Mindannyian képesek vagyunk időt szakítani arra, ami számunkra igazán 
értékes! 

Nem tudom, hol kezdjem 
 1Mózes, ha már sok éve keresztény vagy. 

 Evangéliumok, ha még csak most kezdesz ismerkedni az igével.  

 Kronologikusan is lehet: youversion.com  

Egyszerűen nem értem 
 Többféle fordítás: The Word: 14 féle magyar fordítás 

 Segédkönyvek – sok van. Legyen néhány kéznél! 

A Biblia unalmas 
 Ha szereted a romantikát, olvasd el Ruth könyvét! 

 Ha a kalandos könyveket szereted, olvasd az Apostolok cselekedeteid, vagy Jónás könyvét! 

 Ha a drámai feszültségeket kedveled, olvasd a Bírák könyvét! 

 Háborús könyv kellene? Ott van Józsué könyve! 

Vasárnaponként hallom a felolvasott igét. Nem elég ez? 
 Táplálkozni kell naponta! 

 A Biblia térkép az életre. – Billy Graham. Elveszel az utak között máskülönben! 

A Biblia olvasása kellemetlen érzéseket támaszt bennem. 
 Zsid 4:12 Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a 

lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. 

 Nem éri meg az életünket önvizsgálat nélkül élni. De ez segít például a gyógyulásban.  

  

youversion.com
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Hogyan olvassuk a Bibliát úgy, hogy tápláljon? 
Rendszeresen, ami ne kéthavi rendszerességet jelentsen! 

1. Imádkozni 
 Ezzel kezdődik a jó bibliaolvasás. Egykét mondatos imádság, amelyik talán így hangzik: 

Istenem, köszönöm, hogy van szavad hozzám. Segíts, hogy megértsem. Ámen.  

2. Meditálni 
Képzeld el, vizualizáld az olvasottakat! 

 A történeti könyveknél oké, de máshol? 2Tim? Pált képzeld magad elé, amint Timóteusnak ír! 

Hangosan olvasd fel, ne csak magadban! 

 Zsolt 1:1-2 Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, 
és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről 
ELMÉLKEDIK éjjel-nappal. > ELMÉLKEDIK – mormolja hangosan! 

Játék a hangsúllyal 

 Fil 4:13 Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. 7 szó, 7 jelentés! 
o Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. 
o Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. 
o Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. 
o Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. 
o Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. 
o Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. 
o Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. 

Parafrázis – újrafogalmazni, amit olvastam (írd is le!) 

Személyessé tétel: Úgy szerette Isten Sinka Csabát… 

Van e itt: 

 Bűn, amit le kell hagynom? 

 Ígéret, amiben bízhatok? 

 Hozzáállás, amit változtatnom kell? 

 Parancs, aminek engedelmeskednem kell? 

 Példa, amit követnem kell? 

 Ima, amit imádkozhatok? 

 Hiba, amit elkerülhetek? 

 Igazság, amiben hihetek? 

 Valami, amiért Istent dicsőíthetem? 

Visszaimádkozás Istennek 

Köszönöm Istenem, hogy te vagy az én Pásztorom… 
Köszönöm Istenem, hogy csendes vizekhez vezetsz engem 
 
Megfigyelő kérdések 

1. KIK?  Kikről van szó ebben az igében, és mit tanulhatunk tőlük? 

2. HOL?  Milyen helyeket említ az Ige? Milyen épületek, városok, milyen népek vagy országok 
szerepelnek benne? 
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3. MIKOR?  Mikor történtek ezek az események? Említi-e az ige a cselekmény időtartamát?  

4. MIK?  Miről van itt szó? Milyen események történnek? 

5. MIÉRT?  Miért mondja a szerző, amit mond? Milyen összefüggésben van ez az előtte, és utána 
található szakasszal? 

3. Alkalmazást leírni 
Nehéz, mert 

 Gondolkozást igényel 

 A Sátán ellene van 

 A természetünk is ellene van a változásoknak 

Tedd mégis! Legyen:  

1. Személyes 
2. Gyakorlati 
3. Véghezvihető 
4. Ellenőrizhető 

Példa: 

1. Személyes: „Szükségem van…” 
2. Gyakrolati: „Szükségem van rá, hogy fogyjak.” 
3. Véghezvihető: „Szükségem van rá, hogy fogyjak 10 kilót.” 
4. Ellenőrizhető: „Szükségem van rá, hogy fogyjak 10 kilót a hónap vége előtt.” 

4. Igeverset tanulni 
Fa ez a kandallóban, ami szikrát kaphat! 

Biblia a zsebedben 
A telefonod mindig kéznél van. 

Nokia: GO Bible (magyar) 

Android: MySword (magyar lesz hamarosan) 

http://bibliaprogramok.blog.hu/2009/02/14/vidd_magaddal_a_bibliat_a_telefonodban
http://bibliaprogramok.blog.hu/2011/05/10/a_theword_es_az_android_hazassaga

