
A BIBLIA - RÖVID ÁTTEKINTÉS
1. MIRŐL SZÓL A TÖRTÉNET?

A Biblia Isten szövetségéről szól, amit olyan emberekkel kötött, akiket arra hívott el, hogy megismerjék, szolgálják Őt és 
beszéljenek Róla az embereknek. Az Ó- és Újszövetség története röviden így foglalható össze:

A világ teremtése után az első emberpár ellenszegült Isten parancsának, ezáltal az ember elszakadt Istentől és ebben a bűnös 
állapotban jön a világra. De Isten nem hagyott el, és elkészítette számunkra a szabadulás útját.

I.e. 2100 körül Isten kinyilatkoztatta magát Ábrahámnak, aki akkor vándorolt ki a mezopotámiai Ur városából Kánaánba (kb. a 
mai Izrael területe). Ő lett Izráel népének ősatyja. Leszármazottai mintegy 200 évvel később az éhínség elől Egyiptomba 
menekültek, ahol eleinte jólétben, majd elnyomás és rabszolgaság alatt éltek.

Isten nem felejtette el őket. I.e. 1400 körül elhívta Mózest, hogy vezesse ki a népet a fogságból. Isten az Ígéret földjére, 
Kánaánba vezette őket, de Isten elleni lázadásuk (a Sínai-hegynél kötött szövetség megsértése) 40 évi pusztai vándorláshoz vezetett. 
Józsué vezetése alatt értek al új hazájukba, ahol elfoglalták a már létező és később épült városokat. Az Ígéret földjét felosztották a 12 
törzs között. Amíg a nép királyaként engedelmeskedett Istennek, virágzott az ország és lakói boldogok voltak. Amikor 
megfeledkeztek Istenről, elbuktak.

I.e. 1050 körül Izráel arra kérte Istent, hogy királyt választhassanak maguknak. Sámuel próféta Sault kente fel királlyá, akinek 
uralkodása -amint Isten előre megmondta- zsarnokoskodássá fajult. Őt Dávid követte, aki kiváló (bár nem hibátlan) uralkodó volt, 
majd Salamon következett, aki felépítette Jeruzsálemben az istentisztelet központját, a Templomot. A 12 törzs nem értett egyet 
abban, hogy ki legyen Salamon utódja, ezért a tíz északi törzs (Izráel) Jeroboámot, a két déli törzs (Júda) pedig Roboámot választotta 
királyának.

Isten a kettészakadt országot prófétái által figyelmeztette, hogy térjenek meg a bálványimádásból és a külső vallásosságból. Sem 
az izráeliek, sem a júdaiak nem tartották meg a szövetséget. Először Izráelen teljesültek  be a próféciák, amikor i.e. 721-ben Asszíria 
lerohanta, Júdát pedig a babiloniak pusztították el I.e. 586-ban. Miután Perzsia legyőzte Babilont, a nép visszatérhetett a fogságból. 
Újra felépíthették Jeruzsálemet és a Templomot Ezsdrás és Nehémiás vezetése alatt. Itt (kb. i.e. 430) ér véget az Ótestamentum 
története.

Ezután a nép újra pogányok (a makedónok, majd Róma) uralma alá került, de remélték, hogy Isten elküldi a Messiást, azt a 
Dávidhoz hasonló nagy királyt, aki visszaállítja az ország függetlenségét. Végül megszületett Jézus, a megígért Szabadító. Követői 
felismerték, hogy ő a Messiás és Isten emberi formában, küldetése pedig nem politikai, harci feladat, hanem egy új szövetség 
megkötése, nem csak a választott néppel, hanem minden emberrel, aki elfogadja őt  Megváltójául. Hároméves földi szolgálata idején 
tanított és gyógyított egész Izráelben, de sokan úgy látták, működése veszélyt jelent a politikai stabilitásra nézve, ezért istenkáromlás 
vádjával elfogták és keresztre feszítették (i.u. 30). Három nap múlva tanítványai és apostolai találkoztak a feltámadott Jézus 
Krisztussal, hat héttel később pedig a Szentlélek leszállt rájuk és a feltámadott Krisztus hirdetőivé lettek. Megszületett az egyház. 
Az apostolok hirdették azt az örömhírt (evangéliumot), hogy Isten megbocsátja bűneit és örök életet ad annak, aki hittel elfogadja, 
hogy Jézus az ő bűneiért halt meg és hálából átadja Neki az életét. Az Újtestamentum elmondja, hogyan üldözték az ősegyház 
tagjait, de egyben arról is tanúskodik, hogy Isten hogyan védelmezi és növeli az Ő gyülekezetét, mert ami embernél lehetetlen, 
Istennél lehetséges. Az apostoli levelekből és A jelenések könyvéből megismerhetjük mindazt, amit a Szentlélek Jézus 
mennybemenetele után kijelentett Istenről és az Ő követéséről, a keresztyén hit alapjairól.

2. A BIBLIA KÖNYVEI
ÓSZÖVETSÉG
Mózes első könyve A kezdetekről szól: röviden elmondja a 
világ és az ember teremtését, a bűn eredetét. Leírja, hogyan 
találkozott Ábrahám Istennel és azt, hogyan kerültek a zsidó 
nép ősatyjai (a pátriárkák) Egyiptomba.
Mózes második könyve Elmondja, hogyan vezette ki Isten a 
zsidó népet az egyiptomi fogságból. Átadta nekik a 
Tízparancsolatot, amely a Istennek az emberi életvitelre 
vonatkozó törvényeit tartalmazza.
Mózes harmadik könyve szabályozza Izráel istentiszteletét. 
Kulcsfogalmai a tisztaság és a szentség. Az ószövetségi 
szertartások ma talán furcsának tűnnek, de ezek Isten 
szentségét hangsúlyozták és segítettek az Istennel való 
kapcsolat fenntartásában.
Mózes negyedik könyve a népszámlálásról és a pusztai 
vándorlásról szól, de törvényeket is tartalmaz.
Mózes ötödik könyve tartalmazza Mózes beszédeit a néphez, 
amelyekben Isten iránti engedelmességre szólított fel, a 
törvény megismétlését és az Izráelnek tett ígéreteket.
Józsué Hogyan ment végbe Kánaán elfoglalása Józsué vezetése 
alatt (1-12. rész) és hogyan osztották fel az országot a 12 törzs 
között (13-24. rész)?
Bírák Folytatódik a honfoglalás. Az Isten iránti 
engedelmesség áldásai és a Tőle való elfordulás átkai is 
megmutatkoznak a bírákról, Izráel akkori vezetőiről szóló 
történetekben
Ruth Az Istenhez és a családhoz való hűség megindító 
története a bírák korából. Hogyan lett a nem zsidó (moábita) 
Ruth Dávid és Jézus ősanyja?
Sámuel első könyve Sámuel próféta kente fel királlyá Sault, 
aki kudarcot vallott és megpróbálta megakadályozni, hogy 
Dávid lépjen a helyébe.

Sámuel második könyve Saul halálát polgárháború követte, de 
Dávid egyesítette az országot. Dávid bűnei és hibái családi és 
országos válságokhoz vezettek.
A királyok első könyve beszámol Dávid fia, Salamon 
uralkodásáról. A templom építése. Halála után a nemzet 
kettészakadt,  a két országrész történetét párhuzamosan írja le 
a könyv. Isten elküldi Illés prófétát.
A királyok második könyve Illés után Elizeus hirdeti Isten 
szavát. A könyv összefoglalja a fogság előtti 300 év szellemi 
hanyatlását, hogyan fordult el mindkét ország lakossága 
Istentől, ugyanakkor bemutatja azokat az istenes uralkodókat 
is, akik helyreállították az egy Istenbe vetett hit gyakorlását. 
Izráelt végül Asszíria, Júdát Babilon foglalta el.
A krónikák első könyvének első 9 része Izráel népének 
nemzetségi táblázatait közli Ádámtól Dávidig, utána Dávid 
élete olvasható (az események nagyrésze megegyezik Sámuel 
második könyvével.)
A krónikák második könyve Júda történetét mondja el 
Salamontól kezdve a babiloni fogságig. A királyok első és 
második könyvének időszakát fedi le, de helyenként 
részletezőbb.
Ezsdrás könyve Círus perzsa király kiáltványával kezdődik, 
amelyben megengedi a zsidóknak, hogy hazatérjenek és 
felépítsék Jeruzsálemet és a Templomot. A hazatért 
száműzötteket Ezsdrás hívja Istenhez bűnbánatra.
Nehémiás könyve Nehémiás zsidó hivatalnok volt a perzsa 
udvarban. Egy júdai küldöttség hírül vitte neki, hogy a 
hazatértek el vannak csüggedve, mert a főváros romokban 
hever. Nehémiás hazatért, hogy irányítsa a város újjáépítését 
és újra bevezesse a törvényt.
Eszter könyve Egy zsidó leány története, aki Perzsia 
királynőjeként leleplezett egy, a zsidók kiirtására szőtt 
összeesküvést.
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Jób könyve Drámai történet egy istenfélő emberről, akit 
borzalmas szenvedéssel kínoz a Sátán. Jób "barátai" próbálják 
megmagyarázni, miért engedi meg Isten a szenvedést, de nem 
tudnak rá választ adni. Jób végül megnyugszik, amikor 
szembesül Isten titokzatos nagyságával és megszabadul 
kínjaitól.
A zsoltárok könyve Szent énekek, könyörgések és dícséretek, 
amelyek Izráel templomi szertartásainak  is részét képezték. 
Minden érzelmi megnyilvánulás jelen van bennük, a haragtól 
az örömig, az imádattól a bűntudatig.
A példabeszédek könyve első 9 része egy apa (vagy tanító) 
fiához (tanítványához) intézett tanácsait tartalmazza, a könyv 
hátralevő részében rövid tanácsok olvashatók az erkölccsel, a 
hatalommal, a haraggal, az önuralommal és a tiszta beszéddel 
kapcsolatban. Kulcsszavai az "utak" és "ösvények", segít 
eligazodni a földi élet útvesztőjében.
A prédikátor könyve emberi perspektívából vizsgálja az életet 
és ez alapján azt a következtetést vonja le, hogy minden 
értelmetlen, hiábavalóság, de bátorít, hogy élvezzük mindazt, 
amit Isten adott és arra int, hogy tiszteljük Őt és 
engedelmeskedjünk vezetésének.
Énekek éneke Szerelmi dalok és esküvői énekek gyüjteménye, 
a tiszta szerelemről és testi kapcsolatról szóló költemény, 
amely a szerelmesek párbeszédét és barátaik énekeit 
tartalmazza.
Ézsaiás könyve Az 1-39. rész Izráel utolsó éveiben elhangzott 
próféciákat tartalmaz, ekkor Júda még viszonylag 
biztonságban volt. Ézsaiás arra buzdította a júdaiakat, hogy 
Istenben bízzanak, ne más népek segítségét várják. A 40-55. 
rész ismeretlen prófétája már a fogságban működött. Isten 
mindenhatósága, és a Messiásról szóló ígéret áll üzenete 
középpontjában. A "harmadik Ézsaiás" (56-66.) a 
Jeruzsálembe visszatért embereket figyelmeztette arra, hogy 
nehogy visszatérjenek régi útjaikra.
Jeremiás könyve Jeremiás arra figyelmezteti Júdát, hogy ha 
nem fordulnak Istenhez, elkerülhetetlen az ítélet. Később a 
foglyokat és az otthon maradtakat egyaránt azzal bíztatja, 
hogy Isten mindenképpen véghezviszi szándékát. Csak 
kevesen hisznek neki és ezért mind testileg, mind lelkileg 
sokat szenved.
Jeremiás siralmai Öt gyászének Jeruzsálem pusztulásáról. A 
hangnem a kétségbeeséstől az isteni irgalomba vetett 
bizakodásig változik.
Ezékiel könyvének alapeszméje Isten szentségének a 
megnyilvánulása, ezt különös látomások és szimbólumok 
jelenítik meg. A szerző a fogságban előre jelzi, hogy 
Jeruzsálemet elpusztítják. Bizonyságot tesz Isten 
gondviseléséről és a boldog jövőről, melynek középpontjában 
az újjáépített Templom áll.
Dániel könyve Hogyan őrzi meg egy zsidó fiatalember a hitét 
Babilon pogány környezetében? Hogyan áldja meg Isten őt és 
barátait a hűségükért? (1-6.) Milyen kijelentést kapott az Úrtól 
Izráel és a világ jövőjéről (7-12.)?
Hóseás könyve Az északi királyságban lépett fel Hóseás, nem 
sokkal annak bukása előtt. Isten a próféta tönkrement 
házasságával példázza azt, hogy a néppel  való viszonya 
hogyan romlott meg annak hűtlensége folytán. Az Úr azonban 
mindezek ellenére nem veti el népét és szeretetéről is biztosítja 
őket.
Jóel könyve Egy valóságban is megtörtént vagy csak 
megjelenített sáskajárás jelképezi Isten büntetését, a 
megszállást. Az utolsó fejezet leírja az általános végső ítéletet 
és az azt követő áldásokat.
Ámósz könyve Ámósz próféta júdai pásztor volt és nem sokkal 
Hóseás előtt működött Izráelben. Arról szól, hogy Isten meg 
fogja büntetni az északi királyságot a társadalmi 
igazságtalanságok és a képmutató vallásosság miatt.
Abdiás könyve A legrövidebb könyv az Ószövetségben. Isteni 
ítélet fogja elpusztítani Edom népét, mert összefogott Júda 
ellenségeivel

Jónás könyve Isten elküldi Jónást, hogy figyelmeztesse 
Ninivét, Asszíria fővárosát: bűntetés vár rájuk gonoszságuk 
miatt. A próféta menekülni próbál a küldetés elől, végül 
kelletlenül, de teljesíti azt, majd dühös lesz amiatt, hogy a 
város bűnbánatot tart és az Úr megkegyelmez nekik, mert 
irgalma kiterjed a megtérő pogányokra is.
Mikeás könyve Ézsaiással egy időben, Ámósz után küldte el 
Isten. Elítéli a társadalmi igazságtalanságot és a vezetők 
korrupcióját. Istennek meg kell  büntetni őket, de helyreállítja 
őket Dávid egyik utóda által.
Náhum könyve Ninive, az asszír főváros ellen prófétál, 
szélsőséges kegyetlensége miatt. A 2. és a 3. rész vers a város 
612-es ostromáról.
Habakuk könyve a i.e. 7.sz. végén keletkezhetett. Felveti a 
kérdést, hogy Isten miért nem bünteti meg a kegyetlenséget és 
a gonoszságot és a jókat miért a gonoszok által sújtja. Az Úr 
válasza: egy napon megbüntet minden gonoszt, "Az 
elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite 
által él." (Hab 2,4)
Zofóniás könyve Jeremiás előtt küldte el Isten, hogy 
megtérésre szólítson fel. Aki az megtér, megszabadul a harag 
napján.
Haggeus könyve Miután a zsidók visszatértek Jeruzsálembe 
i.e. 520 körül, a Templom felépítése iránti kezdeti 
lelkesedésük a külső nehézségek és az állandó akadályoztatás 
miatt lelohadt. Haggeus arra figyelmezteti őket, hogy mindig 
Isten legyen náluk az első és bízzanak Rá mindent.
Zakariás könyve Haggeussal egyidőben élt. Látomások 
sorozatában bátorít a templom felépítésére és kitekintést ad 
Isten eljövendő diadalára és a Messiás munkájára.
Malakiás könyve Zakariás kora után a dolgok ismét rosszra 
fordultak. Korrupció és képmutatás jellemezte a korszakot, de 
sokan hűek maradtak az Úrhoz. Malakiás megjövendöli Illés, 
azaz Keresztelő János eljövetelét, aki az Úr előtt jár és 
megtérésre hív.
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ÚJSZÖVETSÉG
Máté evangéliuma Az első három evangéliumot 
szinoptikusoknak (együttlátóknak) nevezzük, mert Jézus 
életének nagyjából ugyanazokat az eseményeit írják le, 
ugyanakkor mindhárom szerző sajátos aspektusból mutatja be 
Urunk születését, gyermekkorát, tanítását, bűneinkért vállalt 
halálát és feltámadását. Máté zsidókeresztyéneknek írhatott, 
mert Jézus tanítása áll a középpontban nála és az, hogy a 
Messiásra vonatkozó ószövetségi ígéreteket ő teljesítette be.
Márk evangéliuma a legrégebbi tudósítás Jézus életéről (i.u. 
50-65). Feltehetőleg római olvasóknak írta.
Lukács evangéliumának sajátossága, hogy bemutatja Jézusnak 
a szegényekről való gondoskodását és azt, hogy a Megváltó 
mindenkit megszabadít a bűntől, aki hisz benne, a társadalmi 
különbségektől függetlenül (szamaritánusok, nők, a 
megfeszített gonosztevő.) Jézus nála szereplő beszédeiben 
nagy hangsúlyt fektet az imádkozásra és a Szentlélekben való 
örömre. Lukács művének folytatását is megírta, ez Az 
apostolok cselekedetei.
János evangéliuma más szemszögből mutatja be Jézust, mint a 
szinoptikusok. A híres prooimion (Jn 1,1-18) megadja az 
alaphangot: Jézus Isten Fia, a testté lett Ige (erre mutat hét 
"Én vagyok" kezdetű mondása). Jézus csodái itt "jelek" és az 
"Isten országa" helyett az "örök élet" a központi fogalom. A 
példázatok helyett itt hosszabb beszédei szerepelnek.
Az apostolok cselekedetei az egyedüli beszámoló a 
keresztyénség első 30 évéről. Az 1-12. rész júdeai és samáriai 
eseményekről szól a 13-28. rész pedig Pál apostol három 
missziós útját írja le, amelynek során az evangélium eljutott a 
Birodalom  pogány népeihez. Pál római fogságával végződik.
Pál levele a rómaiakhoz Pál még nem járt Rómában, amikor 
ezt a levelet írta. Ez a legrészletesebb összefoglalása 
tanításának, közli olvasóival a megváltás és üdvösség felöli 
igazságot, amit Isten megmutatott neki. Az egyetlen mód arra, 
hogy Isten elfogadjon bennünket, hogy bízzunk abban, amit 
Jézus tett értünk halálával és feltámadásával (1-8. rész), 
reméli, hogy zsidó testvérei is elfogadják ezt (9-11. rész) és 
kifejti, miként kell élnie egy keresztyénnek (12-16. rész)
Pál első levele a korinthusiakhoz Pál meglátogatta a 
korinthusi gyülekezetet (ApCsel 18), amelynek szakadásokkal, 
erkölcsi problémákkal, személyes konfliktusokkal és a halál 
utáni élet kérdésével kellett szembenéznie. Az apostol 
megválaszolja kérdéseiket és meginti őket testies magatartásuk 
miatt.
Pál második levele a korinthusiakhoz Pál válaszol az őt ért 
kritikákra és apostoli tekintélyét védi. Kéri a gyülekezetet, 
hogy adakozzanak, így segítsék a nehézségekkel küzdő 
testvéreiket.
Pál levele a galatákhoz Témája hasonló a Római levélhez. A 
galáciabeliek miután megtértek, meg akarták tartani a 
ószövetségi törvényeket, Pál ezzel szemben azt hangsúlyozza, 
hogy az új szövetség, a kapcsolat Istennel csak a Krisztusba 
vetett hit által lehetséges.
Pál levele az efezusiakhoz Az efezus környéki 
gyülekezetekhez is szól. Pál harmadik útján járt a városban 
(ApCsel 18,23-20,1). A téma a Krisztusban való egység, 
amely túllép a kulturális, nemi, vagyoni különbségeken és a 
testvéri szeretetben élhető át az egyházban, a munkában és 
otthon.
Pál levele az filippiekhez Pál második útján alapította az első 
európai keresztyén gyülekezet (ApCsel 16,6-40). Ezt a meleg 
hangú, személyes levelet mintegy 10 évvel később írta. Fontos 
tanítást tartalmaz Krisztus isteni és emberi természetéről és 
Isten iránti alázatát példaként állítja a hívők elé. Az öröm 
levele.
Pál levele a kolosséiakhoz A kolosséi egyházat Pál tanítványa, 
Epafrász alapította. A hamis tanítókkal szemben feltárja Isten 
Fiának teljes dicsőségét (Isten és ember egy személyben) és 
kereszthalála végső célját. Istennel való kapcsolatunkhoz a 
rituálék, emberek által elrendelt szabályok és az üres világi 
bölcselkedés nem szükségesek.

Pál első levele a thesszalonikaiakhoz Ezt a gyülekezetet Pál a 
második útján alapította (ApCsel 17,1-9). Hálát ad értük és 
dícséri őket a jó hírekért, amit Timóteus hozott róluk. Apostoli 
küldetését igazolja és azzal is foglalkozik, mi történik a 
keresztyénekkel haláluk után és Jézus második eljövetelekor.
Pál második levele a thesszalonikaiakhoz Világosabbá teszi 
Krisztus eljöveteléről szóló tanítását, mert egyesek azt 
mondták, ő már visszajött, mások pedig azt, hogy nem kell 
dolgozni, csak várni a közelgő Úr napját.
Pál első levele Timóteushoz Pál második útján találkozott 
ezzel az ifjúval (ApCsel 16,1-3), aki most az efezusi 
gyülekezet vezetője. Pál kéri, hogy imádkozzanak a városért, 
ahol élnek, óvakodjon a hamis tanítástól,  segítsék az 
özvegyeket. Hogyan jelöljön ki vezetőket és általában hogyan 
viselkedjen az élő Isten gyülekezetében?
Pál második levele Timóteushoz Jóval személyesebb az elöző 
levelénél. Arról ír, hogy közel van elköltözésének ideje, földi 
élete végéhez ért. Bátorítja Timóteust, hogy maradjon hű az 
Istentől ihletett Szentírás tanításához, utalva az utolsó idők 
hitehagyásának veszélyére.
Pál levele Tituszhoz Titusz Kréta szigetén volt egyházi vezető. 
Pál szervezési, vezetési tanácsokat ad neki, a helyes tanítás 
melletti kitartást és a helyes viselkedést, a felebaráti szeretetet 
hangsúlyozza.
Pál levele Filemonhoz Egy hívőhöz írta, akinek rabszolgája, 
Onézimosz megszökött és találkozott Pállal, akinek 
igehirdetésére megtért. Pál kéri Filemont, fogadja vissza a 
szolgát mint testvérét Krisztusban és bocsásson meg neki.
A zsidókhoz írt levél szerzője ismeretlen. Az ószövetségi 
Szentírást jól ismerő zsidókeresztyénekhez szól, az író 
rámutat, hogy Jézus Krisztus áldozata a legnagyobb dolog, 
amely Isten minden addigi tettét felülmúlja és egyszer és 
mindenkorra eltörölte bűneinket. Buzdítja őket, hogy 
maradjanak meg ebben az üdvözítő hitben az üldözés ellenére.
Jakab levele Jakab feltehetőleg az Úr Jézus testvére volt és a 
jeruzsálemi első keresztyén gyülekezet vezetője. Levele a 
Római Birodalomban szétszórtan élő zsidósághoz szól, de 
témája általánosabb. A gyakorlati keresztyénségre tanít, mivel 
a cselekedetek nélküli hit halott. Különösen arról ír, hogyan 
élhetnek együtt Krisztusban szegények és gazdagok és milyen 
veszélyes bűnöket rejt magában a meggondolatlan beszéd.
Péter első levele a Kis-Ázsiában élő keresztyénekhez íródott, 
akik abban az időben állandó üldöztetésnek voltak kitéve Jézus 
nevéért. Azzal vígasztalja őket, hogy Jézus is szenvedett 
értünk és a feltámadt Üdvözítőre nézve viseljék el a 
megpróbáltatásokat. A keresztyén életvitellel kapcsolatban is 
ad tanácsokat.
Péter második levele Emlékezteti olvasóit Jézus Krisztus 
második eljövetelére és inti őket, hogy az Istentől ihletett 
prófétai és apostoli kijelentésekre figyeljenek, ne a hamis 
tanítókra, akik siettetik az Úr második eljövetelét.
János első levele Hangsúlyozza az örök élet bizonyosságát és 
azt, hogy a hit  bizonyossága a szeretet. Inti Isten gyermekeit, 
hogy Isten világosságában járjanak és vallják be bűneiket 
mennyei Atyjuknak, aki megbocsát nekünk Krisztusért.
János második levele A "kiválasztott Úrnő" talán egy 
gyülekezet, vagy maga az egyház. A szeretet nagy 
parancsolatáról (Mt 22,37-40) ír és óv az utolsó idők 
hitetőitől.
János harmadik levele egy bizonyos Gájuszhoz íródott, aki 
kitartott az igazság mellett, míg Diotrefész vezetőnek adta ki 
magát, kizárta a gyülekezetből azokat, akik nem fogadták el, 
az apostolt is rágalmazta.
Júdás levele Júdás szintén Jézus testvére volt. Elítéli a hamis 
tanítókat, akik az ítélet napján megkapják büntetésüket. Azt 
írja olvasóinak, hogy küzdjenek "a hitért, amely egyszer s 
mindenkorra a szentekre bízatott" (3.), vagyis őrizzék meg az 
eredeti, Istentől kapott tanításokat.
A  jelenések könyve az Újszövetség egyetlen prófétai könyve, 
amely magába foglal hét levelet kis-ázsiai gyülekezetekhez. A 
feltámadott Jézus Krisztus látomásokban kijelentette Jánosnak 
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mindazt, ami eddig elrejtett és ismeretlen volt. János képekben 
vázolja fel az utolsó idők eseményeit, a jó és a rossz erői 
közötti végső összecsapást, Jézus Bíróként és Királyként való 
visszatérését, földi uralmát és az utolsó ítéletet. Isten az idők 
végén új eget és új földet teremt választottainak.

3. HOGYAN KEZDJÜK EL OLVASNI A BIBLIÁT?
 Először is gondolj arra, mit mond a Biblia önmagáról: "A 

teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, 
a megjobbításra, az igazságban való nevelésre" (2Tim 3,16). 
"Istentől ihletett": ez azt jelenti, hogy a Szentlélek vezette a 
szerzőket, amikor írtak. "Hasznos": ez a szó azt ígéri, hogy 
van valami jelentősége számunkra annak, amit olvasunk. 
Hogy ez pontosabban mi lehet, az a következő négy szóból 
derül ki: Isten Igéje és Szentlelke által "tanít" (megértet 
velünk valamilyen igazságot), "megfedd" (gyengeségeinkre 
figyelmezteti lelkiismeretünket), "megjobbít" (a helyes úton 
vezérel gondolkodásunkban és cselekedeteinkben) és "nevel" 
(segíti lelki növekedésünket a Krisztusba vetett hitben és a 
szolgálatban).

Ezután köszönd meg Istennek, hogy melletted van, még 
akkor is tedd ezt, ha nem érzed, nem vagy biztos benne! Kérd, 
hogy a Szentlélek világosítsa meg elmédet és szívedet! Kérd 
hogy Isten mondjon valami hasznosat számodra, amit 
életedben megvalósíthatsz az Ő segítségével! Legyél nyitott 
Isten figyelmeztetése előtt is (nem vagy tökéletes!) Határozd 
el, hogy tanulsz valamit, ami által közelebb kerülhetsz 
Istenhez és jobban megismerheted az Ő akaratát!

Most már indulásra készen állsz. Miután elolvastad a 
szöveget, tegyél fel kérdéseket  vele kapcsolatban: mit mond 
nekem Istenről, a világról, önmagamról? Milyen kihívást 
tartogat számomra a szöveg? Mit kéne megváltoztatni az 
életemben? Mit tanulhatok a szövegből, ami közelebb visz 
Istenhez és segít, hogy az Ő dicsőségére élhessek? Az 
intéseknél gondold meg: ez nekem szól, az ígéreteknél: ez 
számomra adatott. Természetesen nem minden Bibliai részből 
kapsz választ minden fenti kérdésre, de minden esetben 
legalább az egyik kérdést felteheted. A lényeg, hogy Igéje által 
Isten személyesen neked akar üzenni valamit.

Ha teljesen járatlan vagy a Bibliában (nem is olyan régen 
még én is az voltam), kezdd az olvasást az Újszövetséggel, 
ezen belül is Máté vagy Lukács evangéliumával. Ezután jöhet 
Az apostolok cselekedetei, a Római, az Efezusi, a Filippii és a 
többi levél, majd az Ószövetség.

Ha kezdőként szeretnél teljesebb képet kapni a Bibliáról, 
akkor segítségedre lehet az itt következő olvasási útmutató is. 
Ha egy idegen helyet akarunk felfedezni, legjobb, ha rövid 
sétákat teszünk különböző irányokba. Az így megszerzett 
tájékozódással már messzebbre is "elkalandozhatunk". Mivel 
az Ó- és Újszövetség is Isten Szava és együtt tesznek 
tanúbizonyságot Róla, ezért válogatásomban mindkettő azonos 
súllyal szerepel. Ha nem tudsz lépést tartani a javasolt 
beosztással, nem baj. Ez felfedezőút, nem verseny!

ISMERD MEG JÉZUST! 1. nap: Lk 2 Születése és 
gyermekkora 2. nap: Mk 1 Szolgálatának kezdete 3. nap: Mt 
9 Életének egy napja 4. nap: Lk 6 Tanításának egyik 
összefoglalása 5. nap: Lk 9 "Hát ti kinek mondotok engem?" 
6. nap: Lk 15 "Elveszett és megtaláltatott"-példázatok a 
megtérésről 7. nap: Mt 25 Példázatok a hűségről 8. nap: Jn 3 

Az őszinteség nem elég  9. nap: Jn 14 Az utolsó tanítások és 
ígéretek 10. nap: Jn 17 Imádsága követőiért 11. nap: Mt 26 
Utolsó órái 12. nap: Mt 27 Keresztrefeszítése 13. nap: Jn 20 
Feltámadása 14. nap: Lk 24 A tanítványok találkoznak az élő 
Jézus Krisztussal.

ISMERD MEG PÁL APOSTOLT! 1. nap: ApCsel 9: 
Megtérése 2. nap: ApCsel 12 Első missziói útja 3. nap: 
ApCsel 14 Első útjának befejezése 4. nap: ApCsel 16 A 
filippii börtönben 5. nap: ApCsel 26 Bizonyságtétele egy 
király előtt 6. nap: ApCsel 27 Hajótörése 7. nap: ApCsel 28 
Római missziója és fogsága 8. nap Ef 3 Pál szolgálata és 
imádsága 9. nap: Róm 3 Egyedül kegyelemből, hit által 
igazulunk meg  10. nap Róm 5 Krisztus a mi egyedüli 
közbenjárónk, Ő békéltetett meg Istennel 11. nap: 1Kor 13 A 
szeretet himnusza 12. nap: Fil 2 A Krisztus-himnusz 13. nap 
Gal 5 Lélek szerint élni 14. nap: 1Kor 15 Mi történik velünk 
halálunk után?

FEDEZD FEL AZ ÓSZÖVETSÉGET! 1. RÉSZ 1. nap: 
1Móz 1 A kezdet 2. nap 1Móz 2-3 Az ember teremtése és a 
bűneset 3. nap: 1 Móz 12 Isten elhívja Ábrahámot 4. nap: 
1Móz 22 Ábrahám és Izsák 5. nap 2Móz 3 Mózes találkozása 
Istennel 6. nap 2Móz 20 A Tízparancsolat  7. nap Józs 6 
Jerikó bevétele 8. nap 1Sám 17 Dávid és Góliát  9. nap 2Sám 
11 Dávid bűne 10. nap: Zsolt 51 Dávid bűnbánó éneke 11. 
nap: 1Kir 8 A salamoni Templom felszentelése 12. nap: 1Kir 
18 Illés és a pogány próféták 13. nap: Ám 4 Figyelmeztetés az 
ismétlődő bűnre 14. nap: Ézs 40 Isten vígasztaló szavai

FEDEZD FEL AZ ÓSZÖVETSÉGET! 2. RÉSZ 1. nap: 
1Móz 4 Káin és Ábel 2. nap: 1Móz 6-9 Noé bárkája 3. nap: 
1Móz 28,10-22 Jákób álma 4. nap: 1Móz 37 József  és 
testvérei  5. nap: 2Móz 7-11 A tíz csapás 6. nap: 2Móz 12 Az 
első páska 7. nap: 2Móz 14 Átkelés a Vörös-tengeren 8. nap: 
Bír 6-7 Gedeon, Isten harcosa 9. nap: Zsolt 106 Izráel 
hűtlensége és Isten hűsége 10. nap: Péld 3-4 A bölcs és a 
bolond útja 11. nap: 1Kir 21 Nábót szőlője 12. nap: 
Ószövetségi próféciák Krisztusról Ézs 9,1-6; 53 13. nap: Dán 
3 A tüzes kemence 14. nap: Ézs 43-44 Prófécia a babiloni 
fogságból való kiszabadulásról

Végül néhány jótanács: 1.Határozd el, hogy minden nap 
legalább egy negyedórát fordítasz az Istennel való csendes 
együttlétre! Hogy milyen időpontot választasz, nem döntő, bár 
reggel és este a legnyugodtabb. (ApCsel 17,11) 2.Olvass 
nyugodtan, ne fuss át rajta, hanem gondold végig az 
olvasottakat! (Zsolt 119,15.27.48.148) Egy fejezet (rész) elég 
egy napra. 3.Kérd Istent, hogy értesse meg veled, amit olvasol! 
Senki sem tudja jobban megmagyarázni a Bibliát, mint az, 
akitől származik (Lk 24,45). 4.Ha gondolod, húzd alá azokat a 
részeket, amelyek fontosak a számodra, hogy később 
könnyebben találd meg. 5.Amit olvastál, beszéld meg 
imádságban Istennel! Imádkozz és olvasd a Bibliát minden 
nap, mert ezáltal élő kapcsolatod lesz Istennel és 
megtapasztalhatod útmutatását (Zsolt 68,20; Róm 15,4). Az 
Ige nekünk, keresztyéneknek mindennapi lelki táplálék és 
segíti lelki növekedésünket (5Móz 8,2-3;  Jn 6,31; 1Pét 2,2 ).

A következő bibliai helyek különböző kérdésekben 
igazítanak el. Ezt a kis útmutatót ne úgy kezeld, mint valami 
horoszkópot! A felsorolt igeversek szövegkörnyezete is fontos, 
így válhat hasznodra.
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MIT MOND A BIBLIA A KERESZTYÉN ÉLETRŐL?
Állhatatosság Ef 6,10-18; 1Pt 5,8-10
Barátság Jn 15,12-17
Becsületesség Róm 12,17; Ef 4,28
Béke Istennel Róm 5,1-21
Bizonyságtétel Mt 5,13-16
Bizonyosság Jn 5,11-12; 6,37-40
Bűnbánat 1Jn 1,8-9
Család Ef 6,1-4
Ellenségek Mt 5,10-12.43.48
Elsődlegesség Mt 6,25-34
Engedelmesség Mt 7,24-29; Jn 15,10-14
Féltékenység és irigység Lk 15,25-32; Jak 3,13-18
Fiatalság Préd 12; 1Tim 4,12
Halál Jn 11,25-27; 1Thessz 4,13-18
Harag Mt 5,22-25; Jk 1,19-21
Hálaadás Kol 3,15; 2Thessz 3,6-13
Házasság 1Kor 7,1-11; Ef 5,21-33

Hit  Mk 11,22-24; Zsid 11-12
Imádság Mt 6,5-15; Lk18,1-8
Ítélkezés Mt 7,1-5; Róm 14,4-13
Közösség ApCsel 2,42-47; Róm 12,9-16
Kísértés Mt 4,1-11; 1Kor 10,13
Megbocsátás Mt 18,21-35; Ef 4,31-32
Megelégedés Kol 3,16-17; Zsid 13,5-6
Nagylelkűség ApCsel 4,34-37; 2Kor 9,6-15
Nehézségek Mt 10,28-33; Fil 4,4-7
Nemi erkölcs 1Kor 6,9-20
Növekedés a hitben Jn 15,1-8; 1Pt 2,1-3
Szeretet  Mt 22,34-40; 1Kor 13; 1Jn 4,7-12
Szelídség és alázatosság Jn 13,4-17; Fil 2,3-11; Mt 
11,28-30 
Türelem Jak 5,7-11
Üdvösség Ef 2,4-9; Tit 2,11-14
Vagyon Mk 10,17-31; 1Tim 6,7-12

MIT MOND A BIBLIA A KERESZTYÉN HITRŐL?
Bűn Róm 3,22-23; 1Jn 1,9
Bűnbánat Zsolt 51,1-6
Egyház Róm 12,4-5
Emberek 1Móz 2,7; Ézs 64,6; Zsolt 139,13
Élet Ézs 42,5; Jn 10,10
Föld Zsolt 24,1-2
Hit és cselekedetek Ef 2,8-10; Jak 2,26
Isten 2Móz 34,6-7; 2Pt 3,9
Ítélet Róm 14,12; Jel 20,12
Jézus célja Jn 10,10; 1Pt 3,18
Jézus természete Jn 6,38-39; Kol 1,15-20 
Róm 9,1-5; Fil 2,5-11
Jézus visszajövetele Mt 24; 1Thessz 4,16

Menny Jn 14,1-4; 1Pt 1,3-4
New Age, asztrológia, babona, ezoterika, 
okkultizmus, spiritizmus és egyéb tévtanítások 2Móz 
20,1-6; Kol 2,8-10;  Jer 10,1-5;  1Kor 10,20-21; 1Móz 
3,4-5;  3Móz 20,6; 5Móz 18,9-14; Gal 1,6-9; Júd 3-4; Lk 
21,7-9; 5Móz 18,21-22; Jer 14,14; 23,2; 2Kor 11,10
Ördög 1Pt 5,8-9; Jel 20,10
Örök élet Jn 3,16;  5,24
Pokol Mt 25,31-46
Szentlélek Jn 14,16-18; 1Kor 12,7-11
Társadalom Róm 13,1-7; Jn 17,14-19
Üdvösség ApCsel 4,12; Róm 10,9
Világvége 1Thessz 4,16-17; Jel 20,11-15

OLVASD A BIBLIÁDAT, HA
Aggodalmaskodsz Mt 6,25-34; Fil 4,6-7
Beteg vagy, fájdalmaid vannak 2Kor,12,7-10; Jak 5,14-16
Bosszút állnál (Haragszol) Róm 12,17-19; 1Pt 2,23
Döntened kell Róm 12,1-2; Jak 1,5-8
Elbuktál Zsid 4,14-16, Júd 24-25
Elveszettnek érzed magad Zsolt 107,4-9; Ef 2,12-13
Erőtlennek érzed magad 2Kor 12,9-10; Fil 4,12-13
Fáradt vagy Mt 11,28-30; 2Kor 4,16-18
Félsz Mk 4,35-41; Zsolt 56,3-4. 10-11
Gyászolsz 1Thessz 4,13-18; Jel 21,3-5
Gyenge a hited Lk 12,22-31; Zsid 11
Hálás vagy Zsolt 100; Ef 5,19-20
Házasodsz 1Kor 7,8-11; Ef 5,22-23 
Igazságtalanul megbántottak Zsolt 54,1-4; Lk 23,34
Imádkozni akarsz Jn 14,27; 1Jn 5,14-15
Kétségbeestél Mk 9,23-24; Jn 20,29-30
Kísértés ér Jn 8,34-36; Gal 5,19-23; 1Thessz 4,3-7; Ef 5,18
Magányos vagy Zsolt 23; 27,10-14;  2Tim 4,16-18; Jel 3,20
Mások felett ítélkezel Mt 7,1-5; Róm 14,10-13
Megkeseredtél Zsolt 73,21-28; 1Kor 4,5
Méltánytalanul bántak veled
 Lk 6,24-28; 1Pt 2,19-24; Zsolt 37,8-11.34
Nem tudsz elaludni Zsolt 4,1.6-8; Mt 11,28
Nyugtalan vagy Jn 14,27; Fil 4,4-7
Reménytelen vagy Zsolt 94; 121
Szidalmaznak Róm 15,3-4; 1Pt 2,23
Úgy érzed, messze kerültél Istentől
 Zsolt 139,1-18; ApCsel 17,22-30
Veszélyben vagy Zsolt 118,6-9; Mk 4,37-41
Vétkeztél Lk 15,11-24; 1Jn 1,5-10
Zaklatott vagy Zsolt 9,9-10; Róm 8,28-39

SÜRGŐS, ÉLETMENTŐ HÍVÓSZÁMOK
Figyelem! Ezeket a számokat személyesen hívd, ne 
valamelyik asszisztenseddel! 
Minden vonal 0-24 óráig hívható. 
forrás: http://www.zarandok.hu/?
m_id=45&m_op=view&id=1964

Ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et!
Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsolt 27-et!
Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a Jn 15 -öt!
Ha bűnt követtél el, hívd a Zsolt 51-et!
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt 6:19-34-et!
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Ha hitednek erősítésre van szüksége , hívd a Zsid 11-et!
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Kor 13-at!
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11:25-30-at!
Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józs 1 -et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd
 az 1Kor 13-at!
Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-öt!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot! 
…
Te is gyűjts még!
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