Bibliaolvasás és imádsági
A hívő keresztény élet gyakorlatához hozzátartozik a
bibliaolvasás és imádság. Káténk első részében ehhez kívánunk
segítséget nyújtani.
Amikor beszélgetünk valakivel, nyilván az a célunk, hogy
mások is ugyanazt értsék szavunkon, mint mi. De ez sokszor nem
is olyan egyszerű. A kimondott szón kívül üzenünk a másiknak
mimikánkkal, testtartásunkkal, gesztusainkkal, hanglejtésünkkel is.
Igazán jól azokkal értjük meg egymást akikkel „egy húron
pendülünk”, akikkel összhang van közöttünk. Nem könnyű
megtalálni a helyes kulcsot a másikhoz, ha nem értjük a különböző csatornákon érkezett
üzenetét.
Hasonlóképpen a Szentírás tartalmát sem lehet egy síkon értelmezni, hanem ott is
meg kell találni a helyes kulcsot. Sok módon (szinten) lehet értelmezni a Szentírást, sőt kell
is annak érdekében, hogy a legteljesebb értelmét magunkévá tehessük, és azok
bölcsességéből jobban, tisztábban és egészségesebben élhessünk. Gyakran a szentírók
nem tudhatták, hogy Istennek más szándéka volt az üzenettel, mint amit ők értettek.

Hogyan értsük a Szentírás tanítását? Minden „szó szerint” értendő, vagy az egész
csupán „szimbolikus” nyelvezet?
Nagy baj lenne, ha mindent szó szerint értenénk, mivel
sok minden nem csak hogy értelmetlenné válna, hanem
lehetetlenné is.
Pl. Mt 7,4-5: „Hogy mondhatod
embertársadnak, hogy hadd vegyem ki a szemedből a
szálkát, amikor a magad szemében gerenda van?” vagy
Mt 5,13: „Ti vagytok a föld sója…” Ezt nyilván nem lehet
szó szerint értelmezni, mivel az ember nem sóból van.
Ha egy tudományos könyvet olvasunk, akkor elvárjuk,
hogy pontos leírást adjon nekünk arról a dologról, amit
tanulmányoz. A tudomány precíz fogalmakban tárja elénk
tartalmát.
Ha a jéghegy képére nézünk, megláthatjuk a víz alatti
részét is, amit normális körülmények között nem
láthatunk, s ami sokkal hatalmasabb, mint a látható rész...
A Szentírásban is vannak bizonyos dolgok, amelyeknek
mélyebb, illetve teljesebb értelme van, mit a szavak,
amiket olvasunk. Nézzük meg röviden, hány módon lehet
értelmezni a Szentírást.

Hogyan értelmezzük a Szentírást?
Két szintet kell szem előtt tartani:
1. Az első szint a szó szerint értelmezés
Ebből indulhatunk ki, főleg, ha történelmi eseményekre, helyekre utal. Pl. Ábrahám és
Sára valóban éltek. Földrajzilag meg lehet vizsgálni, honnan származtak, és hol telepedtek
le. Ha ezeket nem értenénk, akkor a szöveg mélyebb értelmét sem értenénk. Fontos, hogy
a természetes szintből induljunk ki. Vizsgáljuk meg, mi áll a szövegben. Vannak
szövegek, amelyek csak ezen a szinten érthetők, és nincs „mélyebb” tartalmuk..
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2. A „lelki” szint, ami egy tanítás mélyebb szintjére mutat, illetve egy mélyebb
igazságra.
Fontos, hogy amikor a Biblia mélyebb értelmét keressük, az összhangban legyen a
Szentírás egészének üzenetével

Szentírási fogalmak
Nem kell megijednünk attól, hogy a Szentírásnak sajátos nyelvezete van. Vannak
azonban fogalmak, amelyekkel gyakrabban találkozhatunk a Szentírás olvasásakor.
Ilyenek: engedelmesség, bűn, bűnbánat, élet –
örök élet, megtérés, üdvösség, áldozat,
újjászületés,
megváltás,
Isten
terve,
kiengesztelődés,
istengyermekség,
Isten
országa, szövetség, „Úr”, hit, istenfélelem,
megszentelődés,
megigazulás,
kegyelem,
törvény, kinyilatkoztatás, közösség, egyház

Ezek a fogalmak vagy gyakran szerepelnek a
Szentírásban, vagy alapfogalmak, amelyek kifejtésre
kerültek a Szentírásban.

Hasznos tanácsok a Biblia naponkénti olvasásához
 Határozd el, hogy naponként a legjobb idődet (amikor friss

vagy és jól működik az agyad) az Úr jelenlétében való
egyedüllétre szánod. (Ez többnyire kora reggel van.)
Ebben a döntésedben légy következetes!
 Mielőtt kinyitod a Bibliát, kérd Istent, hogy nyissa ki a

szívedet!
 Olvasd el a soron következő bibliai szakaszt lassan.

(Érdemes valamilyen útmutatót, bibliaolvasó kalauzt használni, hogy egy rendhez
igazodhasson az igeolvasásunk.)
 Igeolvasásodat az alábbi kérdések segíthetik:
Mit tanít ez a rész Istenről (az Atyáról, Jézusról, és a Szentlélekről)?
Milyen jó vagy rossz példával találkozom a felolvasott igeszakaszban?
Milyennek mutat engem?
Rámutat-e valamilyen bűnre, amit meg kell vallanom, és el kell kerülnöm?
Paranccsal, felszólítással találkozom-e az igeszakaszban?
Milyen figyelmeztetés található benne, mire szólít fel?
Milyen ígéreteteket tartalmaz?
Milyen imádságra indít?
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 Jegyezd fel a kérdésekre adott válaszaidat, illetve Isten számodra adott
személyes üzenetét!
 Jegyezd fel azt is, amit nem értesz. Testvéri közösségben, gyülekezetben
kérdezd ezt meg másoktól!
 Jelölj ki egy mondatot a napi bibliai részből, amit kívülről megtanulsz! Jó, ha
ezt az igehellyel együtt teszed. Napközben emlékezz vissza, miről olvastál
reggel.
 Az imádság szője át egész csendesórádat, a bibliaolvasás és az elmélkedés
idejét is!
 Próbálj válaszolni Isten szavára!
Imádságod tartalmazzon
imádást,
hálaadást,
bűnvallást,
másokért és magadért való kérést,
könyörgést.
Este gondold át, hogyan alkalmazhattad a gyakorlatban aznap, azt, amiről
reggel olvastál!
i

Az összeállításban felhasználtuk a http://www.wekerleplebania.hu/upload/anyagok/121Szentirasolvasas_2.doc, és a
http://www.mbb.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=57 honlapok
néhány anyagát.
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