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A KÖNYVE KÖNYVE | Keresztyén hitünk szerint a Biblia Isten. Valljuk, hogy nem 
egy a sok emberek által megírt könyv közül, hanem a Könyvek Könyve. Szavait em-
berek írták ugyan, de Isten Lelke által ihletve, ahogyan azt Péter apostol írta: 
…mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől 
indíttatva szóltak az Istentől küldött emberek. 1Pt. 1,21. Mit jelent ez? Egyrészt azt, 
hogy a Szentlélek nem hagyta Isten üzenetét megrekedni azokban, akikre rábízta 
annak továbbadását, hanem szólásra, illetve írásra késztette őket. Másrészt azt, 
hogy a Szentlélek felügyelte szavaikat, hogy azok ne körülbelül, hanem pontosan 
azt fejezzék ki, amit az Úr átadott nekik.1  

Az évszázadok során sokféleképpen támadták a Szentírást, és sajnos mindig lesz-
nek olyanok, akik nem úgy tekintenek rá, mint Isten szavára. Ők azt vallják, hogy 
a Biblia nem több emberi kitalációnál.  Minket pedig bolondnak tartanak, mert ra-
gaszkodunk ahhoz, hogy a Biblia Isten életformáló szava és személyes üzenete.  

Ma bátorítani szeretnélek benneteket, hogy bármit is mond a világ, mi továbbra se 
szégyelljük Isten szavának tartani a Bibliát, mert ahogyan arról gondolkodunk, az 
egész életünkre hatással van. Nemcsak a jövőnkre, hanem a jelenünkre is.  

KINEK AZ ÍGÉRETEI? | A Biblia tele van ígéretekkel. Csak néhányat idézek: Én 
megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat 
leverem. Ézs. 45,2.; Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gaz-
dagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. Fil. 4,19.; Nem maradok el tőled, sem el 
nem hagylak téged. Zsid. 13,5.  

Ha ezek a szavak Isten szavai hozzánk, akkor olyan ígéretek ezek, amelyekre min-
den körülmények között építhetünk, és bízhatunk bennünk. De ha ezek az ígéretek 
csupán emberi vágyakat fejeznek ki, amit nehéz helyzetben lévő emberek biztat-
gatták egymást, minden alap nélkül, akkor ezek nem ígéretek. Akkor miben re-
ménykedhetünk? Mert az Isten ígéretén álló reménység és az emberi reménykedés kö-
zött óriási a különbség!  

 
1 Szabó László: A Biblia ihletettsége, tekintélye és tévedhetetlensége, Forrás: református.hu 
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KI AZ, AKI HÍV? | A Biblia tele van olyan meghívókkal, mint ezek: Figyeljetek rám, 
jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok! Ézs. 55,3.; Jöjjetek énhozzám mind-
nyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok 
nektek. Mt. 11,28.  

Ha Isten hív magához általuk, akkor azért hív, mert nélküle csak céltalanul és elve-
szetten bolyongunk a világban. De ha ezek az igék csak emberi szavak, akkor segély-
kiáltásainkra csak a süket csönd a válasz, magunkra maradtunk, és nincsen segít-
ség. 

KI AZ, AKI MEGBOCSÁT? | A Biblia azt hirdeti, hogy minden megtérő bűnös em-
bernek megbocsát az Isten. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan 
messzire veti el vétkeinket. Zsolt. 103,12.; …irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, 
minden vétkünket a tenger mélyére dobja! Mik. 7,19.; (Krisztusban) van – az ő vére által 
– a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is… Ef. 1,7.  

Ha Isten szavai ezek, akkor van kiút a bűn szorításából! Akkor nem kell örökké ci-
pelnünk tévedéseink, rossz döntéseink, hitetlenségünk következményeit!  De ha 
ezek is emberi vágyálmok, és nincsen, aki megbocsásson, akkor csak egy kibeszél-
hetetlen nagy vágyunk marad valaki után, aki megbocsát, mert nincsen feloldo-
zást. 

KI AZ, AKI UTAT MUTAT? | A Biblia olyan, mint egy útjelzőtábla, utat mutat a 
döntéseinkben. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válasz-
sza. Zsolt. 25,12.; Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Zsolt. 119,105.; Az iga-
zak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig. 
Péld. 4,18. A Szentlélek pedig megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat min-
dent, amit én mondtam nektek. Jn. 14,26.  

Ha Isten szavai szólnak hozzánk ezekben a versekben, akkor az Ő minden időben 
helytálló bölcsességére figyelve járhatunk, és nem fogunk eltévedni. De ha csak egy 
nagy emberi vágy szólal meg ezekben a versekben egy bölcs, erős és megbízható ve-
zető után, és valójában nincsen, aki utat mutasson, akkor csak emberi bölcsessé-
günkre vagyunk utalva, és döntéseink és választásaink kimenetele csak a szeren-
csén, vagy emberek jóindulatán múlik. 

MI A JÓ ÉS MI A ROSSZ? | A Biblia arra tanít, hogy Isten segít eligazodni a világ 
zűrzavarában. Segít jól választani a valódi jó és a valódi rossz között. Ember, meg-
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mondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj tör-
vény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Mik. 6,8.; Akkor 
ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelői 
és az őt nem tisztelők között. Mal. 3,18.; … ne igazodjatok e világhoz, hanem változza-
tok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi 
az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Róm. 12,2. 

Napjainkban nagyon is szükségünk van fentről kapott bölcsességre, egyértelmű és 
józan eligazításra, mert hajlamosak vagyunk a jót a rosszal összekeverni, felcse-
rélni. Szükségünk van egy állandó és változatlan viszonyítási pontra, amihez iga-
zodhatunk, hogy az igazságot ne cseréljük fel a hazugságra, az értékest az értékte-
lenre. De ha nincsen abszolút igazság, ha mindenki azt teheti, amit jónak tart, ak-
kor a káosz és a zűrzavar minden normalitást felzabál. 

ÓRIÁSI A TÉT! | Ma bátorítani szerettelek volna benneteket, hogy bármit is mond 
a világ, mi továbbra se szégyelljük Isten szavának tartani a Bibliát, mert ahogyan 
arról gondolkodunk, az egész életünkre hatással van. Nemcsak a jövőnkre, hanem 
a jelenünkre is. Csak néhány példát hoztam elétek, a teljesség igénye nélkül, hogy 
lássuk, miét fontos ragaszkodnunk ehhez az igazsághoz. 

Reinhard Bonnke 2019-ben elhunyt német evangélista Szentírásról vallott gondola-
taival fejezem be: A Biblia nem egy múltból megőrzött relikvia, hanem Isten élő be-
széde. Ami él, annak nincs szüksége megőrzésre. A benne levő gondolatok kétség nélkül 
minden emberi gondolatot felülmúlnak. Milliók szívét ejtette rabul - szerették és gyű-
lölték. Királyok rettegték és tették tiltólistára. E nélkül a könyv nélkül az élet értelméről 
senki sem tud semmi bizonyosat mondani. Biblia nélkül sötétben tapogatnánk, mint a 
vakok, nem lennének kiindulási pontjaink, és végzetesen magunkra lennénk utalva. A 
Biblia vet fényt az életre; nincsen és soha nem is volt még egyik ilyen könyv, és még egy 
ilyen személy. A Biblia nélkül az élet egy rejtély. Ez a könyv az emberi civilizációs folya-
mat leghatalmasabb elősegítője és ösztönzője.2 

 

 
2 Forrás: Hitrehangolva.blogspot.com 


