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A szöveg megértéshez leginkább szükséges 
kérdések a következők:

● Mikor jött létre?Mikor jött létre?
● Hol?Hol?
● Milyen célból íródott?Milyen célból íródott?
● Ki írta?Ki írta?
● Kinek szólt?Kinek szólt?
● Milyen helyzetben? (Mire akart válaszként Milyen helyzetben? (Mire akart válaszként 

szolgálni?)szolgálni?)
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● A Biblia által elmesélt történelem kb. 1500 évA Biblia által elmesélt történelem kb. 1500 év
● Ebből az Ószövetség 1400, az Újszövetség kb. Ebből az Ószövetség 1400, az Újszövetség kb. 

100 évet ölel fel.100 évet ölel fel.
● A Biblia legrégibb szakaszait a Kr. e. 10. sz-ra A Biblia legrégibb szakaszait a Kr. e. 10. sz-ra 

datáljákdatálják
● Az Ószövetség első gyűjteménye a Kr. e. 5. sz-Az Ószövetség első gyűjteménye a Kr. e. 5. sz-

ban állt összeban állt össze
● Az Újszövetség első gyűjteménye a Kr. u. 2. sz-Az Újszövetség első gyűjteménye a Kr. u. 2. sz-

ban állt összeban állt össze
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A Biblia keletkezési helye az ún. „termékeny A Biblia keletkezési helye az ún. „termékeny 
félhold” területének egy részefélhold” területének egy része

● közepesen jó mezőgazdasági területközepesen jó mezőgazdasági terület
● nagy átmenő forgalom (kulturális változatosság)nagy átmenő forgalom (kulturális változatosság)
● kereskedelmi útvonalak (nemzetközi javak, kereskedelmi útvonalak (nemzetközi javak, 

vámok!)vámok!)
● nagyhatalmak közötti ütközési zónanagyhatalmak közötti ütközési zóna



  

Bibliaiskola

Biblia – jelentése: könyvekBiblia – jelentése: könyvek
● nem egy könyv, hanem 66 – könyvtár!nem egy könyv, hanem 66 – könyvtár!
● két nagy, elkülönülő rész:két nagy, elkülönülő rész:

● Ószövetség: 39 könyv, héber és arám eredeti Ószövetség: 39 könyv, héber és arám eredeti 
nyelv, a zsidó nép „szellemi terméke”nyelv, a zsidó nép „szellemi terméke”

● Újszövetség: 27 könyv, görög nyelvű, jórészt Újszövetség: 27 könyv, görög nyelvű, jórészt 
zsidó szerzők, egy görögzsidó szerzők, egy görög
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Az Ószövetség megírásának ideje a babiloni Az Ószövetség megírásának ideje a babiloni 
fogság – miért?fogság – miért?

● a pusztulás traumája → miért történt?a pusztulás traumája → miért történt?
● a túlélés kérdésessége → mi lesz ezután?a túlélés kérdésessége → mi lesz ezután?
● a magyarázat szükségessége → hogyan a magyarázat szükségessége → hogyan 

kerülhetjük el, hogy újra bekövetkezzék?kerülhetjük el, hogy újra bekövetkezzék?
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→ → Az Ószövetség soha nem is akart történeti Az Ószövetség soha nem is akart történeti 
beszámoló lenni! Fő kérdései sosem a beszámoló lenni! Fő kérdései sosem a 
„hogyan” vagy a „mi”, hanem a „mi okból”, „hogyan” vagy a „mi”, hanem a „mi okból”, 
és megírásának célja a tanulás, az Isten útján és megírásának célja a tanulás, az Isten útján 
járás.járás.
→ → A Biblia egy Istentől ihletett válaszkeresés A Biblia egy Istentől ihletett válaszkeresés 
és válaszadás az élet értelmére.és válaszadás az élet értelmére.
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Az Újszövetség megírásának szükségessége:Az Újszövetség megírásának szükségessége:
● bizonyságtétel Krisztusról és feltámadásárólbizonyságtétel Krisztusról és feltámadásáról
● bizonyságtétel az egyházrólbizonyságtétel az egyházról
● az Ószövetség „újfajta” magyarázataaz Ószövetség „újfajta” magyarázata
● gyakorlati útmutatás a keresztyén életregyakorlati útmutatás a keresztyén életre
● erősítés az üldözésekbenerősítés az üldözésekben
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Sokféle hagyomány összegyűjtve, sokféle műfaj, Sokféle hagyomány összegyűjtve, sokféle műfaj, 
sokféle keletkezési idő.sokféle keletkezési idő.
Fő műfajok:Fő műfajok:

● elbeszélések (1-5Mózes, Józsué, Bírák, Ruth, 1-elbeszélések (1-5Mózes, Józsué, Bírák, Ruth, 1-
2Sámuel, 1-2Királyok, 1-2Krónikák, Ezsdrás, 2Sámuel, 1-2Királyok, 1-2Krónikák, Ezsdrás, 
Nehémiás, Eszter. Ezek az ún. „történeti” könyvek, Nehémiás, Eszter. Ezek az ún. „történeti” könyvek, 
de mindegyikben találhatók más jellegű írások is.)de mindegyikben találhatók más jellegű írások is.)

● példázatok (1Móz 1-12 „őstörténetek”,de nagyon példázatok (1Móz 1-12 „őstörténetek”,de nagyon 
sok a történeti és a prófétai szövegekben is)sok a történeti és a prófétai szövegekben is)
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● papi szövegek (3Móz, 4 Móz jó része, 1-papi szövegek (3Móz, 4 Móz jó része, 1-
2Krónika sok része, töredék szövegek)2Krónika sok része, töredék szövegek)

● bölcsességirodalmi szövegek (Példabeszédek, bölcsességirodalmi szövegek (Példabeszédek, 
Prédikátor, sok zsoltár, Jób, sok prófétai szöveg)Prédikátor, sok zsoltár, Jób, sok prófétai szöveg)

● prófétai szövegek (kis- és nagypróféták, de prófétai szövegek (kis- és nagypróféták, de 
történeti könyvekben is sok rész, pl. Illésék)történeti könyvekben is sok rész, pl. Illésék)

● egyéb költői szövegek (Zsoltárok könyve, egyéb költői szövegek (Zsoltárok könyve, 
Énekek éneke, Siralmak, de nagyon sok a Énekek éneke, Siralmak, de nagyon sok a 
prófétai szövegekben)prófétai szövegekben)
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Újszövetség – kissé más helyzetÚjszövetség – kissé más helyzet
● az egyház „Bibliája” az Ószövetség, amelynek az egyház „Bibliája” az Ószövetség, amelynek 

az értelmezésén is változtat! → erre majd a az értelmezésén is változtat! → erre majd a 
magyarázatoknál külön is kitérünkmagyarázatoknál külön is kitérünk

●   evangéliumok (Máté, Márk, Lukács, János)evangéliumok (Máté, Márk, Lukács, János)
● történeti könyv (Apostolok Cselekedetei)történeti könyv (Apostolok Cselekedetei)
● levelek (Pál, Jakab, Péter, János Júdás)levelek (Pál, Jakab, Péter, János Júdás)
● apokaliptika (Jelenések)apokaliptika (Jelenések)
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