
„Hiszek” – „Hiszünk” 
 

3.Az isteni kinyilatkoztatás- A szentírás 
-tanári változat - 

 

1.A leírt kinyilatkoztatás  YouCat 14-19 

„Aki semmibe veszi a szent iratokat semmibe veszi Krisztust”(Szt. Jeromos) 

 

YouCat 16: A Biblia Isten szava és sarkalatos útmutatása az ember számára. 

 

 

-A Szentírás görög neve Biblia, jelentése: könyvek, írások.  

-A Szentírás könyvek gyűjteménye, amely eltér azonban más könyvektől mivel sugalmazott mű. A Szentírás 

sugalmazott könyv, mivel Isten és az ember közös műve. 

-A Biblia szerzője Isten, mivel általa Isten oktatja az embereket. 

-A Biblia szerzője az ember, mivel Isten üzenetét a szerzők saját koruk, saját 

ismereteik által, saját nyelvezetük és nyelvük által közölték az emberiséggel. 

-A Biblia a Szenthagyomány leírt része és azok a könyvek tartoznak hozzá, 

amelyeket a Római Birodalom minden közösségében vagy legnagyobb 

részében használtak a keresztények Krisztus örömhírének továbbadására.  

A Szentírás megszerkesztésének fő lépései a következőek tehát: 

-Krisztus üzenetének szóbeli továbbadása 

-Krisztus üzenetének írásba foglalása 

-Krisztus üzenetének írásba foglalt tanításának osszegyűjtése 

 

2.Alapszabály 

-A Bibliát az érti meg helyesen, aki arra törekszik, hogy kikutassa mi Isten 

üzenete az egyes könyvekben és mit jelentettek a szavak, kifejezések a szent 

szerzők idejében. 

-Ahhoz, hogy a Bibliát minél jobban megértsük főleg két elvet kell szem 

előtt tartanunk: 

a)A könyveket és az idézeteket ne külön-külön vizsgáljuk, hanem az 

egész Biblia üzenetét figyelembe véve. 

b)törekedjünk arra, hogy ismereteket szerezzünk a korról történelmi, 

régészeti vagy más könyvekből, melyek segítenek, hogy megérthessük azt a 

kort és a Biblia üzenetét. 

YouCat 16: A Szentírást akkor olvassuk helyesen, ha imádkozva, azaz a Szentlélek segítségével olvassuk, 

akinek sugalmazására az létrejött. 

 

3.A Biblia könyvei  YouCat 16 alapján  

 

Az ószövetségi írások gyűjteménye 46(39) könyvből áll. Ezeket azonban nem 

úgy kell tekinteni, mint a mai könyveket, hanem mint tekercseket. Ezen 

tekercsek egy részét, 39-et héber nyelven írtak, 7-et pedig görögül. A 7 görög 

nyelven írt könyv a következő: Tóbiás, Judit, Sirák Fiának könyve, 

Bölcsesség könyve, Báruk, 1.és 2.Makkebeusok.  

 

Az Újszövetség 27 görög nyelven írt könyvet foglal magába.  

A katolikus egyház a Szentíráshoz tartozónak tekinti az Ószövetség görögül írt könyveit is, 

míg a nem-katolikus testvérek a héber szent iratok alapján csak a héber nyelven írt könyveket 

fogadják el  Ószövetségnek. Az Újszövetség ugyanaz minden keresztény egyházban. 

 



 

4.Hogyan gyűjtötték össze a könyveket?  

 

a)Az Ószövetség  

-Az első gyűjteményt a babiloni fogság idején állították össze(Kr.e. 598-538). Szükséges volt ennek a tanításnak az 

összegyűjtése, mert ezáltal a zsidók továbbadhatták Isten üzenetét, legfőképpen a mózesi törvényeket, amely egész 

életmódjuk alapja volt. A gyűjtemény olyan lett, mint egy hordozható templom miután a babiloniak lerombolták a 

jeruzsálemi salamoni templomot. Az idők folyamán ez új tekercsekkel bővült, míg kialakult a végleges formája a 

gyűjteménynek. Ezt a végleges gyűjteményt Kánon-nak nevezzük. 

Az Ószövetség végleges kánonja a Kr.e. I. században alakult ki. 

 

-Az ószövetség első részében található Mózes öt könyve, amely magába foglalja a választott 

nép történetét a világ teremtésétől Mózes haláláig. Itt található a teretmés leírása, a 

pátriárkák: Ábrahám, Izsák, Jákob és József története), de az egyiptomi szolgaságból való 

kiszabadulás is.  

-Az ószövetség második csoportjában a történeti könyvek 

találhatóak, amelyek a zsidó nép további történetét beszélik el Jézus 

eljöveteléig a honfoglalástól a bírákon keresztül a királyságig. Itt 

található meg a három nagy király (Saul, Dávid, Salamon)  

korszakának leírása, majd a fogságba való vonulás, de a fogságot követő időszak is. 

 

-Az ószövetség különösen szép könyvei a bölcsesség 

könyvei, amelyek tanácsokat tartalmaznak arra vonatkozóan,  

hogy milyen módon él az, aki közel van Istenhez. Ugyancsak ezen a „polcon” 

találhatóak az ószövetség költői könyvei is, vagyis azok, amelyek tartalmazták az 

énekeket, amelyeket az áldozatbemutatáskor használtak a zsidók, de amelyeket mi is 

használunk a szentmisében vagy az istentiszteleteken(legfőképpen a Zsoltárokat)  

 

 

-Az ószövetség különleges könyvei a prófétai könyvek, vagyis azon 

szentírók írásai, akiket Isten külön kiválasztott, hogy felkészítsék a zsidókat a 

Messiást eljövetelére és hogy felszólítsák őket a megtérésre. 

 

b)Az Újszövetség  

 

-Az Újszövetség első könyve Szt. Pálnak a tesszaloniki hívekhez írt első 

levele(49-50-ben). 

-Az Újszövetség legfontosabb 

könyvei az evangéliumok, 

amelyek Jézus földi 

tevékenységét foglalják össze. 

- Az első három evangélium 

Jeruzsálem pusztulásakor(70-

ben) már készen volt: sorrendben 

Márk volt az első, majd Máté és 

Lukács). Az első három 

evangélium a szinoptikus nevet 

viseli, vagyis felépítése 

legnagyobb részt ugyanaz. Szt. 

János evangéliuma 90 körül 

íródott. 

 
 
 



 
5.Hogyan keressünk ki egy szentírási idézetet? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



„Hiszek” – „Hiszünk” 
 

3.Az isteni kinyilatkoztatás- A szentírás 
-tanulói változat - 

 

1.A leírt kinyilatkoztatás  YouCat 14-19 

„Aki semmibe veszi a szent iratokat semmibe veszi Krisztust”(Szt. Jeromos) 

 

YouCat 16: A Biblia Isten szava és sarkalatos útmutatása az ember számára. 

 

 

-A Szentírás görög neve   , jelentése:    .  

-A Szentírás könyvek gyűjteménye, amely eltér azonban más könyvektől mivel    mű. A 

Szentírás sugalmazott könyv, mivel Isten és az ember közös műve. 

-A Biblia szerzője   , mivel általa Isten oktatja az embereket. 

-A Biblia szerzője az    , mivel Isten üzenetét a szerzők 

saját koruk, saját ismereteik által, saját nyelvezetük és nyelvük által közölték 

az emberiséggel. 

-A Biblia a Szenthagyomány leírt része és azok a könyvek tartoznak hozzá, 

amelyeket a Római Birodalom minden közösségében vagy legnagyobb 

részében használtak a keresztények Krisztus örömhírének továbbadására.  

A Szentírás megszerkesztésének fő lépései a következőek tehát: 

-Krisztus üzenetének     továbbadása 

-Krisztus üzenetének     foglalása 

-Krisztus üzenetének írásba foglalt tanításának      

 

2.Alapszabály 

-A Bibliát az érti meg helyesen, aki arra törekszik, hogy kikutassa mi Isten 

üzenete az egyes könyvekben és mit jelentettek a szavak, kifejezések a 

      . 

-Ahhoz, hogy a Bibliát minél jobban megértsük főleg két elvet kell szem 

előtt tartanunk: 

a)A könyveket és az         

vizsgáljuk, hanem az egész Biblia üzenetét figyelembe véve. 

b)törekedjünk arra, hogy ismereteket szerezzünk a korról történelmi,  

régészeti vagy más könyvekből, melyek segítenek, hogy megérthessük            és a Biblia üzenetét. 

YouCat 16: A Szentírást akkor olvassuk helyesen, ha imádkozva, azaz a Szentlélek segítségével olvassuk, 

akinek sugalmazására az létrejött. 

 

3.A Biblia könyvei  YouCat 16 alapján  

 

Az ószövetségi írások gyűjteménye            könyvből áll. Ezeket azonban 

nem úgy kell tekinteni, mint a mai könyveket, hanem mint tekercseket. Ezen 

tekercsek egy részét,        -et héber nyelven írtak,     -et pedig görögül. A 7 

görög nyelven írt könyv a következő:      

          .  

 

Az Újszövetség       görög nyelven írt könyvet foglal magába.  

A katolikus egyház a Szentíráshoz tartozónak tekinti az Ószövetség görögül írt könyveit is, 

míg a nem-katolikus testvérek a héber szent iratok alapján csak a héber nyelven írt könyveket 

fogadják el  Ószövetségnek. Az Újszövetség ugyanaz minden keresztény egyházban. 

 



 

4.Hogyan gyűjtötték össze a könyveket?  

 

a)Az Ószövetség  

-Az első gyűjteményt a babiloni fogság idején állították össze(     ). Szükséges volt 

ennek a tanításnak az összegyűjtése, mert ezáltal a zsidók továbbadhatták Isten üzenetét, legfőképpen a mózesi 

törvényeket, amely egész életmódjuk alapja volt. A gyűjtemény olyan lett, mint egy hordozható templom miután a 

babiloniak lerombolták a jeruzsálemi salamoni templomot. Az idők folyamán ez új tekercsekkel bővült, míg 

kialakult a végleges formája a gyűjteménynek. Ezt a végleges gyűjteményt    -nak nevezzük. 

Az Ószövetség végleges kánonja a Kr.e. I. században alakult ki. 

 

-Az ószövetség első részében található     , amely magába 

foglalja a választott nép történetét a világ teremtésétől Mózes haláláig. Itt található a teretmés 

leírása, a pátriárkák: Ábrahám, Izsák, Jákob és József története), de az egyiptomi 

szolgaságból való kiszabadulás is.  

-Az ószövetség második csoportjában a     

  találhatóak, amelyek a zsidó nép további történetét 

beszélik el Jézus eljöveteléig a honfoglalástól a bírákon keresztül a 

királyságig. Itt található meg a három nagy király (Saul, Dávid, 

Salamon)  

korszakának leírása, majd a fogságba való vonulás, de a fogságot követő időszak is. 

 

-Az ószövetség különösen szép könyvei a    

    , amelyek tanácsokat tartalmaznak arra vonatkozóan,  

hogy milyen módon él az, aki közel van Istenhez. Ugyancsak ezen a „polcon” 

találhatóak az ószövetség költői könyvei is, vagyis azok, amelyek tartalmazták az 

énekeket, amelyeket az áldozatbemutatáskor használtak a zsidók, de amelyeket mi is 

használunk a szentmisében vagy az istentiszteleteken(legfőképpen a Zsoltárokat)  

 

 

-Az ószövetség különleges könyvei a     , 

vagyis azon szentírók írásai, akiket Isten külön kiválasztott, hogy felkészítsék 

a zsidókat a Messiást eljövetelére és hogy felszólítsák őket a megtérésre. 

 

b)Az Újszövetség  

 

-Az Újszövetség első könyve Szt. Pálnak a      

hívekhez írt első levele(  -ben). 

-Az Újszövetség legfontosabb 

könyvei az evangéliumok, 

amelyek Jézus földi 

tevékenységét foglalják össze. 

- Az első három evangélium 

Jeruzsálem pusztulásakor(70-

ben) már készen volt: sorrendben 

  volt az első, majd  

  és          ). 

Az első három evangélium a 

    nevet 

viseli, vagyis felépítése 

legnagyobb részt ugyanaz. Szt. 

   evangéliuma 

90 körül íródott. 

 



 
5.Hogyan keressünk ki egy szentírási idézetet? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


