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„ÉRTED IS, AMIT OLVASOL?” 
 

 

 

Napjainkban a Biblia a világ legelterjedtebb könyve – igazi bestseller. Különféle becslések és 

statisztikák alapján1 mintegy kétezer nyelvre fordították le, így a Föld népességének 

túlnyomó többsége a saját nyelvén olvashatja.  A Szentírás abban is egyedülálló, hogy ez az a 

könyv, melyet a legtöbb példányban adtak ki. Szinte biztosra vehető, hogy minden 

háztartásban található belőle legalább egy példány; de olyan esetek is lehetnek, ahol több, 

különféle bibliafordítás is fellelhető a könyvespolcon.  

 

Mégis a Biblia az a könyv, melyet sokan nehezen érthetőnek találnak, és bár próbálkoztak 

annak olvasásával, nem sikerült megérteniük a fő üzenetét. Mások – látva a terjedelmét – 

bele sem kezdenek az olvasásába. A nehézségek, melyekkel az olvasói szembetalálják 

magukat, nem egyedülállók. Maga a Szentírás is tartalmaz utalásokat arra, hogy az olvasók – 

a nem megfelelő hozzáállás esetén – problémákba ütközhetnek. Jézus Krisztus egyik apostola 

a levelében például ezt írta: „A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan 

szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek – a neki adott bölcsesség szerint –, szinte minden 

levélben, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a 

tanulatlanok és az állhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére” (2Pt 

3:15-16).2  

 

Egy másik alkalommal egy etióp kincstárnok ütközött nehézségekbe a Szentírás megértése 

során. Fülöp megkérdezte tőle: „Érted is, amit olvasol?” Ő pedig így válaszolt: „Hogyan 

érthetném, míg valaki meg nem magyarázza?” (ApCsel 8:26-40).  

 

Sok jó könyv született már, melyek célja, hogy segítsen a Biblia üzenetét megérteni, és 

megismerni azokat a módszereket, ahogyan tanulmányozhatjuk azt (ezek közül néhányat az 

irodalomjegyzékben én is ajánlok). Ezzel a jegyzettel az a célunk, hogy viszonylag röviden 

összefoglaljunk néhány kulcsot, mely segít abban, hogy helyes hozzáállással közeledjünk az 

Igéhez, helyesen olvassuk és tanulmányozzuk, és helyesen tudjuk alkalmazni is a belőle 

megértett igazságokat.  

 

Amennyire csak lehetőség van rá, ezen kulcsokat magából a Szentírásból próbáljuk majd 

megtalálni. Hiszen a Biblia magyarázza a Bibliát, és tartalmaz arra vonatkozóan is 

információkat, hogy hogyan tudjuk az üzenetét valóban megérteni.  

 

 

                                                           
1
 Ld.: http://www.biblica.com/bibles/faq/19/, http://www.wycliffe.org/about/statistics.aspx, 

http://www.statisticbrain.com/bibles-printed/  
2
 A bibliai idézetek forrása a Magyar Bibliatársulat által kiadott, 1990-ben revideált Új fordítás. 
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Hogyan érthetjük meg?  

 

A következő szempontok előzetesen összefoglalják, mire érdemes odafigyelnünk. A 

későbbiekben pedig sorra vesszük őket, hogy megnézzük a bibliai alapjukat.  

 

1. Helyes indítékkal közelítsünk a Bibliához 

� Imádkozzunk a megértésért 

� Fogadjuk el, hogy a Biblia ihletett könyv 

� Ismerjük fel a központi üzenetét  

� Nyitott szívvel olvassuk 

� Legyünk taníthatók 

 

2. Szánjuk oda magunkat az olvasásra és tanulmányozásra  

� Szakítsunk időt a rendszeres olvasásra és tanulmányozásra 

� Engedjük, hogy a Biblia megmagyarázza önmagát 

� Kezdjük el rendszerezetten tanulmányozni 

� Olvassuk el a teljes Bibliát 

� Használjunk különféle bibliafordításokat 

� Használjunk tanulmányozási segédeszközöket 

� Vegyük figyelembe mások véleményét 

� Jegyzeteljünk 

� Ismételjünk és elmélkedjünk 

 

3. A tanultakat alkalmazzuk a gyakorlatban  

� Engedelmeskedjünk Isten Igéjének 

� Ragaszkodjunk ahhoz, amit megértettünk 
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1. Helyes indítékkal közelítsünk a Bibliához  
 

 

„Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt,  

hogy felmagasztaljon titeket annak idején” (1Pt 5:6).  

 

 

A Biblia nem olyan, mint bármely más könyv, melyet addig olvastunk. Így ha szeretnénk 

valóban megérteni, akkor nem állhatunk hozzá ugyanúgy, mint a többi könyvhöz. Az Ige 

feltárja előttünk, hogy milyen a helyénvaló hozzáállás és lelkület, melyet Isten jó szemmel 

néz:  

 

Ézs 66:2 – „Hiszen mindent az én kezem alkotott, így keletkezett minden – így szól az 

ÚR. Mert én arra tekintek, aki nyomorult és megtört szívű, és aki igéimet tiszteli.” 

(EFO: „…szelíd, megtört szívű, alázatos, szavaimat féli, és szívből tiszteli.”) 

 

ApCsel 10:34-35 – „Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: ’Most kezdem igazán 

megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves 

előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik.’” 

 

1Kor 2:13-14 – „Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, 

hanem a Lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A 

nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket 

bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak lelki módon lehet azokat 

megítélni.” 

 

Ahhoz, hogy valóban megérthessük a Bibliát, a saját szívünket és lelkületünket kell először 

megvizsgálnunk, és a fenti igeversekhez igazítani. Ismerjük el, hogy nyomorult emberek 

vagyunk, és tisztelettel közeledjünk a Bibliához. Amikor Isten szólt hozzá, Mózes levette 

lábáról a sarut (2Móz 3:4-6). Lelki értelemben ugyanígy kellene nekünk is leoldani a sarunkat, 

és elismerni, hogy szent föld az, melyre tévedtünk, hiszen ott Isten szól hozzánk. Fontos, 

hogy legyen bennünk istenfélelem és elkötelezettség az igazság cselekvése iránt. Ezen kívül 

pedig legyünk „lelki emberek”, vagyis figyeljünk Istenre, amint a Bibliát a Szentlélek által 

megmagyarázza nekünk. Ez azért is lényeges, mert a megértésünk nem saját intellektuális 

képességünktől függ, hanem attól, hogy Isten kijelenti-e nekünk szavának értelmét. Az alábbi 

igehelyek erre hívják fel a figyelmünket:  

 

Lk 10:21-22 – „Abban az órában így ujjongott Jézus a Szentlélek által: ’Magasztallak, 

Atyám, menny és föld Ura azért, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, 

és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, így láttad jónak.  Mindent nekem adott át 
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az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, csak a 

Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni.’” 

 

Lk 24:27, 45 – „És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik 

mindazt, ami az Írásokban róla szólt… Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az 

Írásokat.” 

 

2Tim 2:7 – „Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy 

mindent megérts.” 

 

Ugyanezt megteszi Jézus velünk is: kijelenti önmagát nekünk, elmagyarázza nekünk mindazt, 

ami a Szentírásban róla szól, és megnyitja az értelmünket, hogy értsük is azt meg. A 

következő öt kulcs segíthet, hogy megfelelő lelkülettel közeledjünk a Bibliához annak 

megértése érdekében.  

 

 

1.1. Imádkozzunk a megértésért 

 

Amikor a Bibliát olvassuk, nem vagyunk magunkra hagyva annak értelmezése során. Isten 

ihlette (vö. 2Tim 3:16-17, 2Pt 1:20-21), és imádkozhatunk hozzá, hogy segítsen nekünk 

megérteni mindazt, amit leíratott benne. Ahogyan ő ihlette az írókat, hogy pontosan 

lejegyezzék a gondolatait, ugyanúgy „ihleti” Szentlelke által az olvasót is, hogy megértse a 

leírtak üzenetét.  

 

Olvasás közben elsősorban ne a magunk értelmére, tanulmányainkra támaszkodjunk, hanem 

hagyatkozzunk Istenre, és kérjük őt, hogy megvilágosítson minket: „Bízzál az Úrban teljes 

szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja 

ösvényeidet” (Péld 3:5-6). 

 

Ha nincs elég bölcsességünk, akkor kérhetjük Istent, aki megadja nekünk, hogy értsük a 

szándékait: „Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki 

készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja” (Jak 1:5). Ha így 

teszünk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy Isten teljesíti ígéretét: „Megtaláltok engem, ha 

kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám” (Jer 29:13).  

 

Mielőtt leülnénk olvasni, imádkozzunk úgy, ahogyan tette azt a zsoltáríró: „Taníts, URam, 

rendelkezéseid céljára, hogy megfogadjam azokat mindvégig! Tégy értelmessé, hogy 

megfogadjam törvényedet, és megtartsam teljes szívvel. Vezess parancsolataid útján, mert 

abban gyönyörködöm. Add, hogy szívem intelmeidre hajoljon, ne a haszonlesésre! Fordítsd 

el tekintetemet, hogy ne nézzek hiábavalóságra, a te utadon éltess engem! Teljesítsd be 

szolgádon ígéretedet, amelyet az istenfélőknek adtál! Fordítsd el tőlem a gyalázatot, 
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amelytől borzadok, mert jók a te döntéseid! Eleveníts meg igazságoddal, mert vágyódom 

utasításaidra” (Zsolt 119:33-40).  

 

 

1.2. Fogadjuk el, hogy a Biblia ihletett könyv  

 

A megértés második kulcsa a Szentírás természetének megértésében és elfogadásában rejlik. 

Az ugyanis nem más, mint Bibliotheca divina, azaz isteni könyvtár, melynek megírása és 

összeállítása Isten ihletése alatt történt. Bár a Bibliát eredetileg mintegy negyven különböző 

férfi írta le egy kb. 1600 éves időszak alatt, az igazi Szerző azonban nem valamelyik ember, 

hanem maga Isten. 

 

Az ihletettségre utaló eredeti kifejezés a görög θεόπνευστος (theopneusztosz), melynek 

jelentése: Istentől kilehelt. Arra utal, hogy az Írás gondolatai eredeti formájukban Istentől 

származnak, és ő az, aki kilehelte, kigondolta, kimondta azokat, az emberi szerzők pedig 

feljegyezték az ő sajátos stílusukban, figyelembe véve az adott kor sajátosságait, melyben 

éltek. Ettől függetlenül azonban a Biblia valódi szerzője Isten. A következő versek feltárják 

előttünk az Ige valódi természetét:  

 

2Tim 3:16-17 – „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a 

megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, 

minden jó cselekedetre felkészített.” 

 

2Pt 1:19-21 – „Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól 

teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és 

felkel a hajnalcsillag szívetekben. Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen 

próféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából 

származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől 

küldött emberek.” 

 

2Pt 3:14-16 – „Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő 

tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket békességben. A mi Urunk hosszú 

tűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek 

– a neki adott bölcsesség szerint –, szinte minden levélben, amikor ezekről szól. 

Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az 

állhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére.”  

 

Mt 4:4 – „Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely 

Isten szájából származik.” 
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E versek egyrészt kiemelik, hogy a Biblia valódi szerzője Isten, hiszen a könyv „Istentől 

ihletett”, és a szerzői „a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg”. A 2Pt 3:14-16 bizonyítja, 

hogy az első keresztények Pál apostol írásait, ill. az Újszövetség iratait is ihletett 

Szentírásként fogadták el (vö. 1Tim 5:18, mely „az Írás” kifejezéssel utal Lukács 

evangéliumára: Lk 10:7). Azt sem tehetjük meg, hogy válogatunk abban, hogy mit fogadunk 

el, és mit nem, mert „a teljes Írás” az, ami ihletett, és „minden igét” el kell fogadnunk, mely 

abban található.  

 

Akkor helyes a hozzáállásunk, ha elfogadjuk a Szentírást annak, ami valójában: Isten ihletett 

szavának. 

 

 

1.3. Ismerjük fel a központi üzenetét  

 

A Bibliának van egy központi üzenete, mely alapján a teljes könyvet értelmezhetjük. Már 

említettük, hogy kb. 1600 év alatt írta meg a jelenleg kezünkben tartott Szentírás egyes 

könyveit mintegy negyven férfi. Az emberi írók közül csak néhányan ismerték egymást, és 

nem sokan voltak egymás kortársai sem.  

 

Ennek a – keletkezését tekintve – különleges könyvnek mégis van egy központi témája, mely 

végigvonul az elejétől a végéig. Ez a fő téma pedig nem más, mint Jézus Krisztus személye, és 

az a mód, ahogyan rajta keresztül Isten a bűnbe esett emberiséget megváltja és újra a 

családjába fogadja. Jézus így hívja fel a figyelmünket a Szentírás szívére, magvára:  

 

Jn 5:39-40 – „Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az 

örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám 

jönni, hogy életetek legyen.” 

 

Mások így nyilatkoztak a Szentírás központi üzenetéről: „A Szentírás valójában Krisztusról 

szól: azért íródott, hogy bizonyságot tegyen róla” (J. I. Packer). „[Jézus a] summája a 

Bibliának, minden lapján, csaknem minden sorában őróla való próféciát, jelet, bizonyságot, 

az ő típusát, előképét találjuk” (Thomas Adams). „Midőn a Szentírást vizsgálod, mindig tartsd 

Jézus Krisztust szemed előtt mint annak célját, tartalmát és állagát” (Isaac Ambrose).  

 

Ha elfogadjuk, hogy a teljes Biblia központi üzenete Jézusról és az ő megváltó munkájáról 

szól, akkor ez a segítségünkre lehet, hogy ne jussunk olyan értelmezésre, mely ezzel a fő 

gondolattal ellentétes. 
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1.4. Nyitott szívvel olvassuk 

 

Lehetséges, hogy mielőtt elkezdjük olvasni a Bibliát, imádkozunk Isten Lelkének 

megvilágosító munkájáért. Lehet, hogy már eleve azért vesszük kézbe, és azért imádkozunk, 

mert hisszük, hogy Istentől ihletett. És az is lehet, hogy elfogadjuk és megértjük, hogy a Biblia 

középpontjában Jézus Krisztus áll. Ám ha nem nyitott az elménk, hogy készségesen 

befogadja Isten szavát, akkor csupán az előző három pont még nem fog segíteni nekünk az 

üzenet megértésében. 

 

ApCsel 17:11-12 – „Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, teljes 

készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így 

vannak-e ezek a dolgok. Sokan hittek tehát közülük, sőt még a tekintélyes görög 

asszonyok és férfiak közül sem kevesen.” 

 

1Thessz 5:21 – „…mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg…” 

 

Ézs 8:20 – „A törvényre és intelemre figyeljetek!” 

 

Bibliaolvasás során akkor nyitott az elménk, ha készségesen odafigyelünk arra, amit 

olvasunk, és nem engedjük, hogy gondolataink elkalandozzanak. Akkor is fontos, hogy 

nyitottan fogadjuk az Igét, ha olyan dolgokat állít (vagy parancsol), melyek eddigi 

gondolkodásmódunkkal ellentétesek voltak, vagy épp olyan döntések meghozatalára sarkall, 

melyek nem a saját kényelmünket, hanem Isten dicsőségét és a neki való 

engedelmességünket szolgálják. Sokan, akik elkezdik olvasni a Bibliát, nem rendelkeznek 

ezzel a nyitottsággal, így az olvasottakat nem értik meg, és azok semmilyen hatást nem 

gyakorolnak az életükre. Ha viszont nyitottan fogadjuk a Szentírás gondolatait, akkor egy 

nagy lépést tettünk előre annak megértésében. 

 

 

1.5. Legyünk taníthatók 

 

A bibliaolvasás során a tanítható hozzáállás azért fontos, mert e nélkül Isten nem tudna új 

igazságokat közölni velünk. Lehet, hogy olvassuk, de azokat a tanácsokat (és parancsokat) 

nem értjük meg belőle, melyeket Isten tanítani akar nekünk, és melyek által világosságot 

akar gyújtani az életünkben.  

 

A Biblia képes arra, hogy a bensőnkbe hatoljon, és feltárja legtitkosabb vágyainkat, 

gondolatainkat, bűneinket (Zsid 4:12). Ezért minden más könyvhöz képest még jobban oda 

kell figyelnünk a tanítására, hisz amit mond, azt a lelkünkbe látva mondja. Nem csupán mi 

olvassuk a Bibliát, hanem az olvas bennünket, és olyan, mintha a lapjain keresztül egy 
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tükörbe néznénk, mely megmutatja, milyenek vagyunk, és hogyan formálódhatunk ebből az 

állapotból (Jak 1:22-25).  

 

Ézs 48:17 – „Ezt mondja az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje: Én, az ÚR, vagyok a te 

Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell.” 

2Tim 3:16-17 – „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a 

megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, 

minden jó cselekedetre felkészített.” 

 

Mt 11:28-30 – „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok 

terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és 

tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok 

lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.” 

 

Jn 14:26 – „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít 

majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” 

 

1Jn 2:27 – „…de bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs 

szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; sőt amire az ő kenete tanít meg titeket, 

az igaz, és nem hazugság; és ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg 

őbenne.”  

 

A Biblián keresztül Isten olyan dolgokra akar megtanítani, mely a javunkat szolgálja. Akkor 

vagyunk taníthatók, ha elfogadjuk a Szentírás üzenetét, még akkor is, ha felül kell írnia a mi 

korábbi téves vagy világias elképzeléseinket, és készek vagyunk alkalmazni a magtanult 

igazságokat.  

 

Jézus arra hívott minket, hogy a tanítványai legyünk. Ő a Mesterünk, azaz Tanítónk, mi pedig 

akkor követjük őt az akarata szerint, ha készek vagyunk tőle tanulni.  
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2. Szánjuk oda magunkat az olvasásra és tanulmányozásra 
 

 

„Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják 

azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van” (Jel 1:3). 

 

 

Az eddigi öt kulcs azzal foglalkozott, hogy milyen legyen a hozzáállásunk a Szentíráshoz, és 

melyek azok az isteni tényezők, melyekre figyelnünk kell: a Biblia ihletett volta, a tanításai, az 

imádság stb. A következő kulcsok pedig az emberi tényezővel foglalkoznak – azokkal a 

gyakorlatias dolgokkal, melyeket meg kell tennünk, hogy előre haladjunk a Biblia 

megértésében.  

 

 

2.1. Szakítsunk időt a rendszeres olvasásra és tanulmányozásra 

 

A Bibliát megérteni csak akkor lehet, ha ténylegesen elkezdjük azt olvasni is. Nem elegendő 

egy áhítatos könyvből naponta egy rövidebb szakaszt elolvasni, majd a kommentárra 

hagyatkozni, hogy megértesse velünk az olvasottak értelmét. Az sem elegendő, ha 

keresztény lelkiségi irodalmat olvasunk, melyek a Biblián alapulnak – ha mi magunk nem 

olvassuk a Szentírást.  

 

A mindennapi életünk tennivalói könnyen elvehetik az időnket, hogy a Bibliát olvassuk. Ezért 

fontos, hogy különítsünk el időt arra, hogy az Igét olvassuk és tanulmányozzuk.  

 

Ef 5:15-17 – „Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, 

kihasználva az alkalmas időt [Károli: „Áron is megvegyétek az alkalmatosságot”], 

mert az idők gonoszak. Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek 

meg, mi az Úr akarata.” 

 

Bibliaolvasásunk csak akkor lesz hatékony és sikeres, ha készek vagyunk az időt megvásárolni 

– és szükség esetén más tevékenységektől elvenni azt, melyek nem olyan fontosak. Bölcsen 

kell beosztanunk az időnket, és elkészítenünk saját időbeosztásunkat, hogy minden nap 

tudjunk időt szánni a bibliaolvasásra és elmélkedésre.  

 

Mt 6:11 – „…mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma…” (vö. „Meg van írva: Nem 

csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik”; Mt 

4:4) 
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ApCsel 17:11 – „Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, teljes 

készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így 

vannak-e ezek a dolgok.” 

 

Ne csak akkor olvassuk, amikor épp kedvünk van hozzá, vagy időnk van rá. Tegyük napi 

rutinunk részévé a bibliaolvasást, és lehetőség szerint minden nap ugyanabban az időben 

olvassuk, hogy valóban szokásunkká váljon.3 

 

 

2.2. Engedjük, hogy a Biblia megmagyarázza önmagát 

 

Törekedjünk arra, hogy ne vigyük bele a Bibliába a saját értelmezésünket, hanem engedjük, 

hogy az Ige önmagát megmagyarázza. Erre sok példát találhatunk benne. Jézus sok esetben 

elmagyarázta a tanítványainak a példázatok jelentését, amikor ők nem értették. Ilyenkor ne 

a saját magyarázatunkra hagyatkozzunk, hanem arra, ahogyan Jézus feltárja az elmondottak 

értelmét. Ehhez hasonlóan a Jelenések könyve sok képét megmagyarázza az Ószövetség. 

Más esetekben bizonyos témák az egyik igehelyen úgy tűnnek fel, melyet nehéz 

megértenünk. Ilyenkor fordulhatunk a Bibliához, hogy lássuk, más helyeken mit tanít róla a 

Szentírás.  

 

Két dologra kell odafigyelnünk, ha szeretnénk, hogy a Biblia önmaga értelmét feltárja 

előttünk: (1) figyeljük meg a szövegkörnyezetet, és (2) vegyünk szemügyre minden olyan 

szakaszt, amely az általunk tanulmányozott kérdéssel foglalkozik.  

 

(1) Figyeljük meg a szövegkörnyezetet  

 

A Biblia olvasása során a legtöbb félreértés abból adódik, ha az egyes verseket kiragadjuk a 

szövegkörnyezetükből.  

 

Jó példa erre az, ahogyan Jehova Tanúi a Bibliából igyekeznek igazolni saját végidei 

számítgatásukat. Kiragadják a kontextusból a 4Móz 14:33-34 és Ez 4:4-6 verseket, melyek 

arról szólnak, hogy Isten egy-egy napot egy-egy évként számol el a zsidók pusztai vándorlása, 

illetve Jeruzsálem megbüntetése esetében. E kiragadott verseket használva próbálják meg 

értelmezni Dániel könyvének próféciáit – így azonban téves végkövetkeztetésre jutnak.  

 

Hasonló hibába eshetünk, ha egyes igeverseket úgy olvasunk el és próbálunk alkalmazni, 

hogy nem vesszük figyelembe, miről is szólnak a közvetlenül előtte és utána lévő versek, 

miről szól a fejezet vagy az adott könyv, melyben található, hogyan illeszkedik bele a bibliai 

tanítás fő sodrába, és milyen kapcsolatban áll a Szentírás központi témájával.  

                                                           
3
 A napi csendességtartással kapcsolatban lásd: Rick Warren: A lelki növekedés első lépései, letölthető innen: 

http://infaustus.files.wordpress.com/2012/07/lelki-novekedes.pdf  
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(2) Vegyünk szemügyre minden fontos igehelyet 

 

Következtetéseinket ne csupán elszigetelt igeversekre alapozzuk. Ha egy témát 

tanulmányozunk, akkor figyeljük meg az összes fontos igehely tanítását, mely nyilatkozik 

róla, és a világosabb igehelyek fényében értelmezzük a nehezen érthetőket is. A tanulságot 

pedig az összes hely vizsgálata alapján vonjuk le és alkalmazzuk magunkra.  

 

Lk 24:27 – „És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik 

mindazt, ami az Írásokban róla szólt.” 

 

ApCsel 28:23 – „Kitűztek tehát neki egy napot, és akkor sokan eljöttek hozzá a 

szállására. Pál bizonyságot tett előttük az Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett 

őket meggyőzni Jézusról Mózes törvénye és a próféták alapján.” 

 

Ha egy bizonyos témát szeretnénk megérteni, akkor a tanulmányozott verseket mindig 

értelmezzük a szövegkörnyezet figyelembevételével, ill. hasonlítsuk azokat össze más, a 

témába vágó versekkel. Így azt fogjuk látni, hogy a különféle versek egy-egy darabot adnak 

hozzá a megértésünkhöz, és tisztulni fog a kép. 

 

 

2.3. Kezdjük el rendszerezetten tanulmányozni  

 

Időnként nem elegendő a Biblia felületes olvasása ahhoz, hogy a maga teljességében 

megérthessük üzenetét. Kutatnunk kell, mintha kincseket próbálnánk kiásni egy bányában:  

 

Péld 2:1-5 – „Fiam, ha megfogadod mondásaimat, és parancsaimat magadba zárod, ha 

figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, bizony, ha 

bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az 

ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az ÚR félelme, 

és rájössz, mi az istenismeret.” 

 

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.” 

 

Többféle módon is tanulmányozhatjuk a Bibliát. Kiválaszthatunk egyes témákat (pl. szeretet, 

hit, egyház stb.), és kikereshetjük az összes bibliaverset, mely az adott témával foglalkozik. Ez 

egy internetes kereső4 vagy könyv formátumú konkordancia5 segítségével könnyen 

megoldható.  

                                                           
4
 Pl. biblegateway.com, blueletterbible.org, jezusert.com/biblia, scripture4all.org 
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De akár választhatunk egy bibliai könyvet is, melyet kevésbé ismerünk (pl. Jeremiás siralmai, 

kispróféták stb.), és különféle forrásokat (pl. történelmi témájú könyveket, 

szövegmagyarázatok, térképek stb.) használva tanulmányozhatjuk át, hogy megértsük fő 

üzenetét.  

 

 

2.4. Olvassuk el a teljes Bibliát  

 

Ne elégedjünk meg azzal, hogy csak részleteket és idézeteket olvasunk a Bibliából különféle 

keresztény könyvek, magyarázatok és áhítatos könyvek segítségével. Bár ezek is hasznosak 

lehetnek, de nem pótolják a Biblia olvasását. Az sem helyes, ha válogatunk, hogy mely részek 

tetszenek nekünk, és melyek nem. Vannak olyan keresztények, akik például soha nem 

olvassák az Ószövetséget (kivéve a Zsoltárok és Példabeszédek könyvét), és a Jelenések 

könyvét is szívesen kihagyják. Azonban a Biblia ezt mondja magáról:  

 

2Tim 3:16-17 – „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a 

megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, 

minden jó cselekedetre felkészített.” 

 

Mt 4:4 – „Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely 

Isten szájából származik.” 

 

Többféle módon is olvashatjuk a Bibliát. Haladhatunk az elejétől a végéig, de akár kezdhetjük 

az Újszövetséggel is. Olvashatjuk a könyvek megírásának sorrendjében, vagy a bennük lévő 

események történelmi sorrendjében is. Kiválaszthatunk különböző könyvcsoportokat (pl. 

történelmi könyvek, próféták, bölcsességi irodalom, levelek stb.), és ez alapján is 

haladhatunk. A lényeg az, hogy ne adjuk fel, hanem rendszeresen olvassuk, és igyekezzünk a 

vakfoltjainkat felszámolni – azokat a részeket, könyveket, melyeket még sosem olvastunk.  

 

Sokakat megrémít a Biblia vastagsága. Azonban naponta mindössze 20-30 perc olvasással 

egy év alatt el lehet olvasni a teljes Bibliát.  

 

 

2.5. Használjunk különféle bibliafordításokat  

 

A Szentírást eredetileg héber, arámi és görög nyelven írták. Minden egyes fordításnak 

megvannak a maga erősségei és gyengeségei, melyek időnként megnehezítik az egyes 

igeversek vagy szavak megértését. Épp ezért akkor, amikor valóban szeretnénk egy vers 

mondandóját megérteni, vagy a maga mélységében szeretnénk egyes témákat 

                                                                                                                                                                                     
5
 Pl. Baranyi József: Konkordancia a Károli Bibliához, Bartha Tibor – Vladár Gábor ed.: Bibliai fogalmi szókönyv, 

Dohányos István: Hol van megírva? 
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tanulmányozni, használjunk különféle bibliafordításokat. Magyar és idegen nyelven is 

rengeteg jó fordítás áll már rendelkezésünkre, melyek együttesen megvilágítják az Ige 

értelmét.  

 

Használhatunk olyan fordításokat, amelyek a szószerintiségre törekszenek (pl. Csia, 

Kecskeméthy), olyanokat, melyek a gondolati hűség elvét követik (pl. MBT, SzIT), és vannak 

olyanok is, amelyek igyekeznek megmagyarázni az adott gondolatok értelmét (pl. EFO).  

 

Az alábbi példa segíteni fog, mennyire fontos, hogy összevessük a rendelkezésünkre álló 

fordításokat, hogy egy verset jobban megérthessünk. Az igevers az Ef 4:12, mely Csia 

fordításában eléggé érthetetlen, sőt félrevezető módon lett visszaadva. Hasonlítsuk azonban 

össze a többi idézett fordítással is, hogy megértsük, miről is beszél benne Pál apostol, miért 

adta Isten a vezetőket: 

 

Csia: „…a szentek helyreigazítására, kiszolgálás munkájára, a Felkent testének 

építésére…” 

 

Károli: „A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének 

építésére…” 

 

MBT: „…hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének 

építésére…” 

 

EFO: „Azért adta őket, hogy felkészítsék és kiképezzék Isten szent népét a 

feladatukra: Krisztus ’Testének’ felépítésére.” 

 

A vers négy fordítását összehasonlítva láthatjuk, hogy a vezetőknek nem az a feladata, hogy 

minden szolgálatot maguk végezzenek („kiszolgálás munkájára”), hanem az, hogy 

felkészítsék a keresztényeket, hogy felismerjék saját szolgálatukat, és végezzék is azt.  

 

Ha találunk egy nehezen érthető igeverset, akkor hasonlítsuk azt össze más 

bibliafordításokkal is,6 és ha lehetőségünk van rá, akár még az eredeti nyelvű szavak 

jelentését is nézzük meg.7 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Online elérhető fordítások: jezusert.com/biblia, biblegateway.com  

7
 Héber és görög nyelvű sorközi bibliafordítás angol elemzéssel: scripture4all.org, görög nyelvű Újszövetség 

magyar nyelvtani elemzésekkel: ujszov.hu 
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2.6. Használjunk tanulmányozási segédeszközöket 

 

Hasznosak lehetnek a bibliaolvasás és tanulmányozás során azok a segédeszközök, melyek 

megvilágítják előtted a bibliai kor történelmét és kultúráját, bizonyos témák 

egyháztörténelmi fejlődését, a zsidó kultúrát és szokásokat, az egyes könyvek keletkezési 

körülményeit stb. Ezek olyan információkat tartalmaznak (hosszas történelmi kutatás 

eredményeként), melyeket magából a Bibliából ilyen átfogóan nem ismertél volna meg. 

 

A segédeszközök között elsődleges fontosságúak azok, melyek bepillantást engednek az 

eredeti nyelvű ó- és újszövetségi szövegek jelentésébe. Magyar nyelven néhány ilyen szótár 

és magyaráz megjelent az Újszövetséghez, angol nyelven pedig még többet lehet használni. 

Internetes tanulmányozáshoz az ujszov.hu és a scripture4all.org oldalak a leghasznosabbak.  

 

További segédeszközök a konkordanciák, szótárak, bevezetések, történelmi könyvek, 

atlaszok – melyeket mindig érdemes másodlagos forrásként kezelni. Az elsődleges 

természetesen a Biblia, melynek megértésében tudnak segíteni az egyéb könyvek és 

források. Használatuk során mindig legyünk bölcsek és kritikusak:  

 

ApCsel 17:11 – „Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, teljes 

készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így 

vannak-e ezek a dolgok.” 

 

1Thessz 5:21-22 – „…de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz 

minden fajtájától tartózkodjatok.” 

 

Ezek a segédeszközök emberi szerzők munkái, és bármilyen alaposan próbálták is 

összeállítani azokat, tévedések vagy hibák lehetnek bennük. Soha ne tulajdonítsunk nekik 

olyan megbízhatóságot és tévedhetetlenséget, mint magának a Szentírásnak, hisz az az 

egyetlen könyv, melynek Isten a szerzője.8  

 

 

2.7. Vegyük figyelembe mások véleményét 

 

A bevezetőben említett történet (ApCsel 8:26-40) kiemeli annak fontosságát, hogy 

eredményeinket összevessük más hívő keresztények következtetéseivel, illetve segítséget 

kérjünk tőlük a Szentírás helyes értelmezésében. Isten adott tanítókat, vezetőket, akik 

feladata, hogy őrködjenek a keresztény tanítás tisztasága fölött. Ezen kívül az 

egyháztörténelemben és napjainkban is sokan foglalkoztak és foglalkoznak a Biblia 

                                                           
8
 Ld. A Biblia tévedhetetlenségéről szóló chicagoi nyilatkozatot, mely innen letölthető: 

http://halado.hu/chicago.pdf  
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tanulmányozásával. Ne gondoljuk, hogy mi vagyunk az elsők, akik elkezdték a Bibliát olvasni, 

és megérteni annak üzenetét.  

 

Ebbe a csapdába estek sokan, akik az ortodox, biblikus, evangéliumi tanítást elhagyták, és 

olyan teológiát kezdtek képviselni, mely ellentétben áll az egyetemes keresztény 

doktrínákkal (pl. Jehova Tanúi, mormonok, krisztadelfiánusok stb.). Ők azt gondolták, hogy 

eddig mindenki tévedett, és csak ők értették meg a bibliai igazságot.  

 

Jézus azonban azt ígérte, hogy a Szentlélek minden engedelmes, istenfélő követőjét el fogja 

vezetni az igazságra (Jn14:26, 16:13, 1Jn 2:27). Ezért mindig legyünk kritikusak önmagunkkal 

szemben, és ellenőrizzük következtetéseinket más, megbízható értelmezők segítségével. Ha 

azt tapasztaljuk, hogy az egyháztörténelem során csak elszigetelt kevesek (pl. eretnek 

mozgalmak) értettek volna egyet velünk, akkor valószínűbb, hogy a mi értelmezésünkben 

van a hiba, mint az, hogy a Szentlélek megvilágosító munkája ellenére az eddigi két 

évezredben rajtunk kívül mindenki más tévedett.  

 

Neh 8:8 – „Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét, és úgy 

magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat.” 

 

Péld 11:14 – „Vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó.” 

 

 

2.8. Jegyzeteljünk 

 

A lelkipásztorom mindig ezt mondta: „A leghalványabb tinta is maradandóbb, mint a 

legerősebb emlékezet.” Az eddigiekben láthattuk, hogy a Biblia megértéséhez rengeteg 

munkát kell befektetnünk. Fel kell készítenünk a szívünket az Istennel való találkozásra, 

utána pedig módszeresen bele kell vetnünk magunkat az olvasásba és tanulmányozásba. E 

folyamat közben kincsekre fogunk bukkanni (Péld 2:1-5), melyeket érdemes leírni, hogy újra 

és újra át tudjuk azokat olvasni, megakadályozva a feledésbe merülésüket.  

 

Amit leírunk, annak többnyire nagyobb jelentőséget tulajdonítunk mint egy gyorsan 

tovaszálló gondolatnak, vagy egy kimondott szónak. A leírt szavak nyomot hagynak, és 

maradandóbbak.  

Alakítsuk ki saját szokásunkat a jegyzetelés tekintetében. Akár a Bibliában is jegyzetelhetünk, 

miközben olvassuk. Rövid jegyzeteket, szavakat, emlékeztetőket írhatunk a margóra, ill. a 

különböző fontos témákat különböző színnel kiemelhetjük vagy aláhúzhatjuk. Ettől a Biblia 

nem fog a szentségéből veszíteni. Valaki egyszer azt mondta, hogy akinek a Bibliája 

szétesőben van a gyakori használattól, annak az élete szilárdan egyben van.  
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Használjunk egy jegyzetfüzetet is, melybe azon gondolatainkat is leírhatjuk, mely a Biblia 

margójára nem férne oda. Idővel ezek a jegyzetek nagyon hasznosak lesznek, ha egy témával 

bizonyos idő elteltével ismét foglalkozni szeretnénk, vagy valamilyen szolgálatra kell 

felkészülnünk (pl. bibliaóra, igehirdetés).  

 

 

2.9. Ismételjünk és elmélkedjünk 

 

Repetitio est mater studiorum – azaz ismétlés a tudás anyja, tartja a latin közmondás. 

Szakítsunk időt arra, hogy a már megértett igazságokat átismételjük. Gondolkodjunk azok 

jelentőségén, a gyakorlati alkalmazás lehetőségein. 

 

Zsolt 1:1-3 – „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. Olyan lesz, mint a folyóvíz 

mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. 

Minden sikerül, amit tesz.” 

 

Zsolt 119:97-99 – „Mennyire szeretem törvényedet! Egész nap azon elmélkedem. 

Bölcsebbé tesz ellenségeimnél parancsolatod, és enyém marad az örökké. Minden 

tanítómnál okosabb lettem, mert intelmeiden elmélkedem.” 

 

Az ilyen elmélkedés és ismétlés eredménye az lesz, hogy még jobban megértjük a Szentírás 

tanítását, és bevésődik az elménkbe és szívünkbe mindaz, amire Isten megtanított minket.  

 

2Tim 2:7 – „Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy 

mindent megérts.” 

 

Elmélkedés és ismétlés során a segítségünkre lesz, ha elővesszük jegyzeteinket, és imádságos 

szívvel átolvassuk azokat (további megértést és bölcsességet kérve Istentől).  
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3. A tanultakat alkalmazzuk a gyakorlatban 
 

 

„De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette,  

úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója:  

azt boldoggá teszi cselekedete” (Jak 1:25). 

 

 

A bibliaolvasás és tanulmányozás célja nem az, hogy lexikális tudásra tegyünk szert. Jehova 

Tanúi kiképző módszere azon alapul, hogy minél több ismeretet halmoznak fel magukban 

Istenről, és azt gondolják – hasonlóan a farizeusokhoz –, hogy ettől lesz örök életük (vö. Jn 

5:39-40). Ezért a Jn 17:3 verse a saját bibliafordításukban9 így hangzik: „Az pedig az örök élet, 

hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenről, és arról, akit elküldtél, Jézus 

Krisztusról.” 

 

Nekünk azonban nem az a célunk, hogy „ismeretet szerezzünk Istenről”, hanem az, hogy 

megismerjük őt a vele való személyes kapcsolat által. Így a bibliaolvasás során arra kell 

törekednünk, hogy a szerzett ismeret ne csak az elménkre legyen hatással, hanem a 

szívünkre és a lelkünkre is.  

 

 

3.1. Engedelmeskedjünk Isten Igéjének 

 

Az Ézs 48:17 szerint Isten olyan dolgokra tanít bennünket Igéjén keresztül, melyek a javunkra 

válnak. Ezt a hatását azonban csak akkor fejti ki, ha nem csak olvassuk, hanem meg is 

cselekedjük azt, amit tanultunk. Lehet, hogy még részleges a megértésünk és töredékes az 

ismeretünk (1Kor 13:9), mégis engedelmeskednünk kell mindannak, amit már megértettünk.  

 

Mt 7:24-27 – „Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló 

lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az 

árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert 

kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, 

hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és 

jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; az összeomlott, 

és teljesen elpusztult.” 

 

Fil 3:16 – „…ellenben amire eljutottunk, aszerint járjunk.” 

 

                                                           
9
 A Szentírás új világ fordítása, Watchtower Bible and Tract Society, Brooklyn, 1950, 2003 



 
18 

Jak 1:22-25 – „Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok 

magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az 

ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és 

nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint 

bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny 

megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete.” 

 

Jel 1:3 – „Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, 

és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van.” 

 

 

3.2. Ragaszkodjunk ahhoz, amit megértettünk 

 

Ha eljutottunk az aktuális bibliaolvasás vagy tanulmányozás végére, akkor kezdjünk el 

ragaszkodni mindazokhoz a bibliai igazságokhoz, melyeket megértettünk. Ha Isten felnyitja 

valamire a szemünket, akkor tegyünk meg minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy 

azt ne felejtsük el.  

 

E világ, az idő és a körülmények ebben ellenünk dolgoznak. Sátán célja az, hogy kiragadja a 

szívünkből Isten igazságait (Mt 13:19). Épp ezért, ami rajtunk múlik, azt tegyük meg, hogy az 

igazság magvait ki ne ragadhassa a szívünkből. Inkább vigyázzunk rá, és engedjük, hogy 

termést hozzon az életünkben (Mt 13:8, 23). 

 

Ha a fenti szempontokat figyelembe vesszük, akkor számunkra nem lesz lepecsételt könyv a 

Biblia (Dán 12:4, Jel 10:4), mert maga Jézus lesz az, aki a pecséteket kinyitja számunkra, és 

megérteti velünk az üzenetet (Jel 5:9, 22:10).  

 

 

 

 

(cc) 2013. Tóth-Simon Károly 
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