
Biblia 

Készítette: Tulok Laura és Baráth Blanka 



Biblia jelentése 

• a Biblia egy görög szó, melynek jelentése „könyvek” 
• azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket a zsidóság és 

a kereszténység Istentől sugalmazottnak és ennek okán szentnek fogad el 
• Szentírásnak is nevezik 



Könyvei 

• 66 könyvből áll 
• 2 része van: Ószövetség és Újszövetség 

 
 

 
  39 könyv  27 könyv 



Ószövetség 

• Arról szól, hogy Isten megteremti a világot és kiválasztja a zsidó 
népet, akiknek megígéri, hogy elküldi a Megváltót a bűnbe esett ember 
számára. 

• héber nyelven íródott (Tanakh) 
• a zsidóság szent könyve 
• Kr.e. 2. évezred – 5. század között íródott 
 



Újszövetség 

• Arról szól, hogy a megígért Megváltó eljön Jézus Krisztus 
személyében. Az ő életéről, haláláról és feltámadásáról, valamint az 
egyház születéséről szól. 

• ógörög nyelven íródott 
• evangélisták: Máté, Márk, Lukács, János 
• levélíró apostolai: Pál, Péter, János, Jakab, Júdás 
• Kr.u. 1. században íródott 



Tízparancsolat 

• a törvény rövid összefoglalása 
• A Tízparancsolat örök érvényű parancsolatokat, törvényeket fogalmaz 

meg, amelyeket Isten és embertásaink iránt kötelességünk betartani. 
Ezek a szabályok útmutatást adnak, hogy hogyan kell élnünk, hogy 
Istennek megfelelő magatartást tanúsítsunk. 



Evangélium 

• Rövid összefoglalása a János 3,16: 
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 

• jelentése: jó hír, örömhír 
• görög eredetű szó 
• szerzői: az evangélisták 



Fordítások 

• Latinra: Szent Jeromos 
• Németre: Luther Márton 
• Angolra: King James 
• Magyarra: Károli Gáspár 

 
1590-ben adták ki  az eredeti óhéber és ógörög nyelvről fordította 
(Előtte az Újszövetség fordítása Sárváron 1541-ben – Sylvester János) 



Kanonizáció 

• A hit szabályát tartalmazó, az Istentől ihletett iratok együttesét, 
gyűjteményét jelenti. 

• Azt jelenti, hogy az egyház elismerte az egyes iratok isteni 
ihletettségét és ezzel a kánonhoz való tartozását. 

• A Biblia kanonizációja a 397-es Kárthágói Zsinaton zárult le. 



Köszönjük a figyelmet! 
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