Isten Igéje
Beszélgetés útközben

E heti kirándulás

Az egyik legfontosabb útravaló, amit tanítványodnak adhatsz: ha megszeretteted vele a Bibliát. Egész élete megváltozhat, ha ráérez az ízére és egyre jobban falja Isten Igéjét. A hívők általában akkor kezdenek el igazán növekedni
lelkileg, amikor elkezdik olvasni a Bibliát. Tehát rajta: segíts tanítványodnak,
hogy ő is elinduljon a növekedés útján!

A 138. zsoltár szerint Isten
mindennél magasztosabbá tette beszédét. Ha ő így gondolja,
nekünk is így kell tekintenünk
Igéjére. A lecke két fő célja: felvázolni a Biblia szerkezetét,
hogy ezáltal könnyebben átláthatóvá váljék, valamint kedvet
csinálni a tanítványodnak ahhoz, hogy egyedül is olvassa az
Igét.

Igen ám, de a Biblia első ránézésre meglehetősen nagy falatnak tűnhet, s ez el
is veszi az ember bátorságát. A frissen megtért hívő csak kapkodja a fejét: itt
Jánostól, amott az Efézusból, az 1Mózesből vagy a Dánielből hall idézetet. Valószínűleg sejtelme sincs arról, mit is jelentenek ezek a címek. Ám ha segítesz
tanítványodnak átlátni az egész Szentírást, akkor majd az itt-ott hallott tanításokat is megtanulja hova tenni, s egyre jobban érteni fogja, amit tanul. Nyissátok ki tehát együtt a Bibliát, vezesd végig a tartalomjegyzéken és lapozgassátok át ezt a nagy könyvet, miközben az alábbiakat felfeded előtte!
A Biblia szerkezete
A Biblia két fő részre, az Ószövetségre és az Újszövetségre tagolódik. A szövetség más szóval ígéretet is jelent, tehát a Biblia nem más, mint Isten ígérete
az ember számára. Az Ószövetség javarészt a Kr. e. 2500 és 400 közötti időszakot öleli fel, és elsősorban a zsidó nép és Isten kapcsolatát mutatja be. 39
könyvből vagy részből áll, ezeket különböző szerzők írták. Az Újszövetségnek
27 könyve van, ezek Kr. u. 40 és 90 között születtek, és Jézus Krisztus életéről,
szolgálatáról és hatásáról adnak képet.
Az Ószövetséget legalább három fő részre tagolhatjuk. Az első (Mózes 1.
könyvétől Eszter könyvéig) a zsidó nép történelmét tartalmazza, nagyjából
kronológiai sorrendben. Az ezt követő részek is többnyire beilleszthetők ebbe
az időszakba. A következő rész (Jób könyvétől az Énekek énekéig) lírai könyvekből áll, és nagyrészt Dávid, illetve Salamon király uralma alatt született (Kr.
e. 1000 körül). A harmadik rész (Ézsaiástól Malakiásig) a próféták írásait tartalmazza, akik ugyan számtalan témát érintenek, elsősorban két katasztrófát
emelnek ki Izrael történetéből. Az egyik: Asszíria 722-ben lerombolta Izraelt,
a másik: 586-ban Babilon megtámadta és leigázta Jeruzsálemet. Mindkét
esemény rendkívüli jelentőséggel bírt Izrael történelmében. A próféták alapvetően e két eseményre figyelmeztettek, ezeket magyarázták meg írásaikban.
Malakiás, az utolsó próféta Kr. e. 400 körül írta könyvét, amely után – egészen Jézus megérkezéséig – 400 évnyi csönd következett.
Az Újszövetség szintén három fő részre tagolható. Történelmi része, vagyis
Máté, Márk, Lukács és János négy evangéliuma négy beszámoló Jézus életéről. Ide soroljuk még az Apostolok cselekedeteit, amely a Jézus feltámadását
követő néhány évtized története. Ami ez után következik, az az Ószövetséghez hasonlóan majdnem teljes egészében kapcsolható valamiképp ezekhez a
történelmi leírásokhoz. A következő szakasz (a Római levéltől Júdás leveléig)
apostoli levelekből, illetve olyan egyéb levelekből áll, amelyeket a korai egy-
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ház vezetői írtak különböző gyülekezeteknek, illetve személyeknek. Ezekből
kiderül, hogy ezek az emberek is hasonló okok miatt szenvedtek vagy örvendeztek, mint mi. Az Újszövetség harmadik része (a Jelenések könyve) szintén
prófécia, amely elsősorban Jézus második eljöveteléről és a két eljövetele
közti időszakról szól.
Miközben a Biblia szerkezetét magyarázod, érdemes mindegyik fő részből kiemelned valamit, ami neked sokat jelent. Nem fontos minden részből tanítanod valamit, csak az a lényeg, hogy kialakuljon egyfajta váz a tanítványod fejében, amelynek a megfelelő rekeszébe ezentúl majd elraktározhatja mindazt, amit tanul.
Kedvcsináló
A második cél az lenne, hogy kedvet csinálj a bibliaolvasáshoz. Ehhez két jó
ötletet is bevethetsz. Először is, mutasd meg, mit mond magáról a Biblia:
többek között azt, hogy szó szerint Isten szava, valamint igaz, megbízható,
tökéletes, élő. Ezzel kapcsolatban elolvashatjátok együtt az alábbi igeverseket: Józsué 23,14; Zsoltárok 19:8-11; 119:160; 2Tim
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További lépések
Adj felhívást tanítványodnak:
kezdje el naponta olvasni a Bibliát! Érdemes János evangéliumával kezdenie. Mivel ez 21
fejezetből áll, három hét alatt
el is olvashatja, majd folytathatja például Lukács evangéliumával, ezután pedig az Apostolok cselekedeteivel és a Római levéllel. Érdemes egyszerre
csak egy bibliai könyvet olvasnia, nehogy hirtelen túl sok legyen a jóból!

3:16-17; Zsidók 4:12; 1Péter 1:23-25; 2Péter 1:20-21. Válassz ki ezek közül
(vagy tetszésed szerint máshonnan) néhányat, és így győzd meg tanítványod
a Biblia rendkívüliségéről!
Másodszor, beszélj lelkesen a Bibliáról! Mutass meg neki egy (vagy két) olyan
igerészt, amely sokat jelent neked. Érdemes kicsit csemegézni és megnézni
pár olyan szakaszt is, amely a Biblia következetességét támasztja alá, és bizonyítja, hogy Isten a szerzője. Ha tanítványod látja rajtad, mennyire szereted
Isten Igéjét, ő is szeretni fogja.
Vizsga

Mellékutak

Ezt a leckét zárhatod egy kisebbfajta teszttel: milyen főbb részekre oszthatjuk
föl Ószövetséget, mindegyikből nevezzen meg egy könyvet stb.

Alan Scholes: What Christianity
is All About. Navpress

Hasznos lehet, ha megtanítasz egy-két trükköt, amelyek segítségével könynyebb megjegyezni az újszövetségi könyvek sorrendjét. Íme néhány:

John Stott: Hinni Jézusban.
[Ford.: Kmetty Anikó] Harmat,
Budapest, 2009

A Galata, Efézus, Filippi, Kolossé levelek sorrendjét talán könnyebb
megjegyezni, ha első két-három betűjüket összeolvassuk: Galeffikol
Az 1 és 2 Thesszalonika, az 1 és 2 Timóteus és a Titusz egyaránt T betűvel kezdődik és ábécésorrendben követi egymást.
A Zsidók, Jakab, 1 és 2 Péter és 1, 2 és 3 János kezdőbetűiből ZS J P J
A különböző szójátékok és fejtörők kiválóan segítik a memóriát, a tanulást,
használd őket bátran!

Beth Moore: Praying God’s
Word. Holman
Lee Strobel: A Jézus-dosszié.
[Ford.: Székely György] Harmat,
Budapest, 2007
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