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12. Vedd figyelembe mások 
véleményét!

Figyeljünk oda mások (kortársak és hit-

tudós elődök) véleményére. Ha ellentét-

ben vannak következtetéseink az egyház

egészével, akkor valószínű, hogy tévedés-

be estünk.

13. Jegyzetelj!

A leghalványabb tinta is maradandóbb,

mint a legerősebb emlékezet. Mindazt,

amire eljutottál (egyéni csendesség vagy

tanulmányozás során), írd le, hogy

később is el tudd olvasni, amikor az

emlékek elhalványulnak.

14. Ismételj és elmélkedj!

Szakítsunk időt arra, hogy a már megér-

tett igazságokat átismételjük. Gondolkod-

junk azok jelentőségén, a gyakorlati

alkalmazás lehetőségein. Az elmélkedés

segítségünkre van abban, hogy a bibliai

igazságok mélyre hatoljanak a szívünk-

ben (Zsolt 1:1-3, 119:97-99, 2Tim 2:7).

15. Engedelmeskedj az Igének!

Ne elégedj meg azzal, hogy olvasod a Bibliát.

Cselekdj is azzal összhangban, amit Isten

tanított neked ((Mt 7:24-27, Jak 1:22-25,)

+1. Ragaszkodj ahhoz, amit 
megértettél!

Ha eljutottunk az aktuális bibliaolvasás vagy

tanulmányozás végére, akkor kezdjünk el

ragaszkodni mindazokhoz a bibliai igazsá-

gokhoz, melyeket megértettünk. Ha Isten

felnyitja valamire a szemünket, akkor

tegyünk meg minden tőlünk telhetőt annak

érdekében, hogy azt ne felejtsük el. Ami

rajtunk múlik, azt tegyük meg, hogy az

igazság magvait ki ne ragadhassa a szí-

vünkből. Inkább vigyázzunk rá, és engedjük,

hogy termést hozzon az életünkben (Mt

13:8, 23).
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1. Helyes indítékkal 
közelíts a Bibliához!

1. Imádkozz a megértésért! 

Amikor a Bibliát olvassuk, nem vagyunk ma-

gunkra hagyva annak értelmezése során.

Isten ihlette (2Tim 3:16-17, 2Pt 1:20-21), és

imádkozhatunk hozzá, hogy segítsen nekünk

megérteni mindazt, amit leíratott benne.

2. Fogadd el, hogy a Biblia ihletett!

A megértés második kulcsa a Szentírás

természetének megértésében és elfogadásá-

ban rejlik. Fogadd el, hogy ihletett könyv, és

ne úgy próbáld értelmezni, mint emberek

írását, hanem úgy, mint Isten neked szóló

személyes üzenetét.

3. Ismerd fel a központi üzenetet!

Bár a Biblia egy vastag könyv, mégis van egy

központi üzenete: Jézus személye, és aho-

gyan Általa Isten megvált minket. Ha ezt az

üzenetet felismered, úgy tudsz mindent

értelmezni, hogy illeszkedjen a nagy képbe.

4. Olvasd nyitott szívvel!

Ne legyen benned ellenállás Isten Igéjével

szemben, hanem fogadd nyitottan, bármit is

írjon. Engedd, hogy felülírja az Istenről, ma-

gadról és a világról alkotott elképzeléseidet.

5. Légy tanítható!

Jézus arra hívott minket, hogy a tanítványai

legyünk. Ő a Mesterünk, azaz Tanítónk, mi

pedig akkor követjük őt az akarata szerint,

ha készek vagyunk tőle tanulni.

“Lábam előtt mécses a te igéd, 

ösvényem világossága… Igéd 

kijelentése világosságot gyújt.” 

(Zsolt 119:105, 130)

2. Szánd oda magad az 
olvasásra és tanulmá-
nyozásra!

6. Olvasd és tanulmányozd 

rendszeresen!

A bibliaolvasás ne elvétve végzett tevékeny-

séged legyen, hanem tedd azt rendszeres,

mindennapi szokásoddá.

7. Figyeld, amint az Ige megmagyarázza 

önmagát!

Hha szeretnéd, hogy a Biblia önmaga értel-

mét feltárja előtted, figyeld meg a közvetlen

szövegkörnyezetet, és minden olyan igét,

ami az adott témáddal foglalkozik.

8. Tanulmányozd rendszerezetten!

Időnként nem elegendő a Biblia felületes

olvasása ahhoz, hogy a maga teljességében

megérthessük üzenetét. Rendszerezetten és

módszeresen kutatnunk kell, mintha kin-

cseket próbálnánk kiásni egy bányában

(Péld 2:1-5).

9. Olvasd el a teljes Bibliát

Legyen egy számodra követhető bibliaolva-

sási terved, mely segítségével a teljes Bibliát

el tudod olvasni. Ismerd meg a könyv egé-

szét, és ne elégedj meg egyes, népszerűbb

részletekkel.

10. Használj többféle fordítást!

Minden egyes bibliafordítás értelmezés is.

Ha nem ismered az eredeti nyelveket, akkor

legyen többféle fordításod, hogy össze tudd

hasonlítani őket. Időnként az egyik fordítás

nehezen érthet megfogalmazását világossá

és érthetővé teheti egy másikkal való ösz-

szevetés.

11. Használj tanulmányozási 

segédeszközöket!

A Biblia megértésében segíthetnek az olyan

segédkönyvek, mint a lexikonok, térképek,

szótárak, konkordanciák, kommentárok,

egyháztörténeti jellegű források, rendszeres

teológiai könyvek,. Ismerkedj meg velük, és

használd őket!


