
Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát? 

A cél az, hogy elmélyülünk a prófécia üzeneteiben és mai 

alkalmazásában, miközben a történelmi, politikai és lelki hátterét 

tanulmányozzuk az adott szakaszoknak. Továbbá, hogy könnyen 

tudjuk használni ezen Igéket a személyes missziómunkáink, 

beszélgetéseink alkalmával. 

Egy dolog kijelenteni, hogy tanulmányozzuk a Bibliát, és más dolog 

kideríteni, hogy milyen hatékony módon tehetjük azt meg. Mindkettő 

egyformán fontos. 

Egyéni tanulmányozás – Jézus követőjeként ő elvezet téged arra, hogy 

megnyisd az Igéjét. Ne feledd, hogy Ő számunkra a hit szerzője és 

beteljesítője és Ő áll a teljes Szentírás ihletettsége mögött is. A Biblia fontos 

volt Jézus számára, és azáltal, hogy Ő benned él, számodra is fontos lesz. 

Mivel Isten tiszteletben tartja a szabad akaratodat, ezért fontos átadnod 

magadat Neki és megengedni számára azt, hogy irányítsa gondolataidat 

tanulmányozás közben. A Biblia olvasása előtt imádkozz és kérd őt, hogy 

irányítsa gondolataidat. 

Csoportos tanulmányozás – miközben nem kérdés, hogy fontos az egyéni 

és egyénre szabott időtöltés az Igével, az egyik legnagyobb ajándék az 

ember számára az, hogy másokkal együtt tanulmányozhatja a Bibliát. 

Ahhoz, hogy gyakorlativá és hasznossá is tegyük a tanulmányozási időnket, 

szükséges feltennünk egyszerű kérdéseket: „Mit tanít számomra ez a 

szakasz Isten jelleméről?”, „Hogyan alkalmazhatom a tanultakat az 

életemre?” „Hogyan tehetek Jézusról bizonyságot másoknak, ezeknek az 

igeszakaszoknak a segítségével?” Ha nem kérdezzük meg ezeket, akkor a 

tanulmányozás elméleti lesz csupán. Alkalmazás nélkül pedig értelmetlen 

tanulmányozni. 

Áldott tanulmányozást! 

Terézvárosi Gyülekezet Misszió osztály 

 

Meghívó 

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt kéthetenként szerdai 

napokon 18 órától a Terézvárosi Adventista Gyülekezetbe    

(1062 Budapest, Székely B. u. 13.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogyan tanulmányozzuk az Bibliát? 

című 

Igekutató alkalmainkra 



 

A Biblia 10 nagy vázlatpróféciáját fogjuk tanulmányozni 

A tanulmányozás témája 

1. Dániel könyve 2. fejezet – Imádat a korszakokon át Krisztus országa 

valóságáig (Kovács Bíró János) 

2. Dániel könyve 7. fejezet – A világbirodalmak fölött Isten 

rendelkezik – a vádlottak padján  (Stramszki István) 

3. Dániel könyve 8-9 fejezetek – A Krisztusban való megváltás és a 

bűn kérdésének rendezése (Cserbik János) 

4. Dániel könyve 10-12 fejezetek – A nagy küzdelem kiteljesedése és a 

feltámadás reménysége (Végh József) 

5. Máté 24 – Márk 13 – Lukács 21 – Krisztus jövetelére és a végre való 

felkészítő üzenet (Kovács Bíró János) 

6. 2Thesszalonika 2:1-12 – A törvénytipró Isten terve kereteiben 

cselekszik és lelepleződik (Zarka Péter) 

7. Jelenések 1:9-3:22 – Jézus jelenlétének biztosítéka a korszakokon át 

(Szabó János) 

8. Jelenések 4:1-8:1 – Krisztus a világmindenség kormányánál – a 7 

pecsétes tekercs felbontása (Stramszki István) 

9. Jelenések 8:2-11:19 – Krisztus helyreállítja a szentélyszolgálatot és 

igazolja Isten jellemét (Cserbik János) 

10. Jelenések 12:1-20:15 – A nagy küzdelem végkifejlete, végleges 

megoldás a bűn kérdésére (Kovács Bíró János) 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum Téma Beszélgetésvezető 

2019. február 6.  Dániel könyve 2. fejezet Kovács-Bíró János     

február 20.  Dániel könyve 7. fejezet Stramszki István        

március 6.  Dániel könyve 8-9 fejezetek Cserbik János             

március 20.  Dániel könyve 10-12 fejezetek Végh József        

április 3. Máté 24 – Márk 13 – Lukács 21 Kovács-Bíró János    

április 17.  2Thesszalonika 2:1-12 Zarka Péter                

május 8.  Jelenések 1:9-3:22 Szabó János               

május 22. Jelenések 4:1-8:1 Végh József        

június 5.  Jelenések 8:2-11:19 Cserbik János             

június 19.  Jelenések 12:1-20:15 Kovács-Bíró János     

 


