
Mustármag Bibliai Akadémia 
 

A Mustármag Bibliai Akadémia felvételt hirdet a 2011/2012-es tanévre 
a Biblia-tanulmányozás módszertani képzésére 

Keresztényként az a meggyõzõdésünk, hogy lelki életünk szempontjából az egyik legfontosabb kérdés 

a Biblia tárgyilagos, pontos és mély megértése. Maga Jézus Krisztus biztatja erre a követõit: „Nemcsak 
kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.” (Máté 4,4) „A 
beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet.” (János 6,63) Ahhoz, hogy életet nyerhessünk 
az élet beszédébõl, komoly és rendszeres munkára van szükség. A képzés egyik célja a résztvevõk 
megismertetése többféle Bibliatanulmányozó módszerrel, hogy a szisztematikus tanulmányozás által 
feltárulhassanak az Ige mélységei, így mindenki rendszerezett, biztos tudásra és lelki látásra tehessen 
szert. 
 
Ugyanilyen fontos cél az is, hogy a Bibliát mint az élet beszédét úgy tudjuk forgatni, hogy életet nyerjünk 
belõle, a tanulmányozás során Istennel mint élõ Istennel találkozzunk. Az Igébõl nemcsak tudni 
szeretnénk valamit Krisztusról, hanem mint az életünket megváltoztató személlyel, mint élõ Megváltóval 
szeretnénk vele találkozni. 
 
 A tanfolyam során mind a tanulmányozó emberrel, mind a tanulmányozás tárgyával foglalkoznunk kell. A 
helyes hozzáálláson túl szükséges, hogy feltérképezzük az eredményes és tárgyilagos tanulmányozás 
alapelveit. Szólunk azokról az eszközökrõl, amelyek segítséget jelentenek a tanulmányozás során. 
Szükség van arra is, hogy készségszintre fejlesszük a szövegértési képességet:  gyakorlatot szerezzünk 
abban, hogy pontosan azt és úgy értsük, ahogyan az Igében szerepel. Noha csaknem mindenki úgy 
vélekedik magáról, hogy ebben járatos, a gyakorlatban a vártnál nehezebb feladatnak bizonyul egy ige 
visszaadása hétköznapi nyelvünkön úgy, hogy abban az adott ige minden eleme szerepeljen, ugyanakkor 
érthetõ legyen a mondanivaló. 
 
Az egyes igéken túl foglalkozunk bibliai szakaszok és történetek elemzésével, és azzal is, hogyan 
célszerû egy egész bibliai könyv elemzéséhez fogni. Foglalkozunk a Biblia gondolati rendszerével is, 
hogy a megismert igazságok darabjai beilleszkedjenek az Írás átfogó eszmei struktúrájába. A hallgatók a 
házi feladatokat e-mailben kapják és küldik vissza, mivel a részvétel csak úgy hozhat maradandó és 
valós eredményt, ha a hallgató otthon is folyamatosan idõt és energiát fektet a tanulmányozásba. Ez 
természetesen mindenkinek a saját lelki érdeke is. 
 
A Mustármag Bibliai Akadémia konzultációs napjainak tantárgyai: 
 
• A Biblia-tanulmányozás módszertana 
• Bibliai alaptanítások és összefüggések 
• Biblia-kör 
 
A tanfolyam ingyenes, a jegyzet ára 2000 Ft. 
Tanfolyami napok: szeptembertõl májusig minden hónap egy vasárnapja, 10.00–14.00-ig 
Jelentkezni és érdeklõdni lehet:  bibliaiakademia@gmail.com  
 
A hallgatókat a jelentkezés sorrendjében fogadjuk, a tanfolyam maximális létszáma 18 fõ. 
A képzés helye: 
Tudomány Nyelviskola, 1033 Budapest, Tavasz u. 3. 
(az Árpád híd budai lábánál, az OTP és az Óbudai Gimnázium között) 
 
Vissza a Gyökerekhez Alapítvány 
 

 



 
 

Vélemények a Mustármag Bibliai Akadémiáról 
 

Gondolatok a 2010/2011-es évfolyam hallgatóitól: 
 
 
“... valamit mindenképp megtanultam, ami inkább egy szemléletmód, és nem is lehet igazából pontokba 
szedni. Mintha tekintetemet elforgatták volna. Mintha új irányt adott volna ez a Bibliához való 
hozzáállásban.”  
 
“Rendszer szerint kell olvasni, nem csakúgy „ad hoc” valahol felcsapva.” 
 
“Ebben a könyven minden oldalon, még a „legsivárabbnak” tűnő lapokon is fel lehet, és fel kell fedezni 
Jézust. Ha ez megvan, akkor történik meg a csoda, ha lehet így mondani. Ha ez nincs, hanem 
megmaradunk az elemezgetés szintjén, ami persze nagyon is szükséges, akkor megragadunk az első 
szinten.” 
 

*** 
 

“Nagyon szerettem a házi feladatokat, hiányoznak most:)” 
 
“…változott bennem némiképp az istenkép. Aránylag egész jó istenképet kaptam a szüleimtől, de kissé 
mégis mereven gondolkodtam felőle. Tőletek sok olyan info elhangzott, ami ezen a merevségen lazított. 
Ennek fényében (apai, baráti istenkép) az imádkozásaim is átalakultak.” 
 
“Örülök, hogy a bibliaolvasás kézzelfogható, megvalósítható módszertanát is megismerhettem ezeken az 
alkalmakon. De talán az alaptanítások és összefüggések ismerete még nagyobb lelkesedést adtak.”  
 
“A Mustármagon régi, jól ismert igék kerültek elő új megvilágításban, olyan igei összefüggéseket 
hallhattam tőletek, amire előző 35 évemben még nem volt módom.” 
 
“Plusz minden alkalommal úgy éreztem: - Igen ez nekem szólt. Mindig vittem haza valami személyeset.” 
 
 

*** 
 
“Az akadémia nyomán változás történt az életemben. Szabadosság helyett szabadságra tettem szert. 
Istenfélelmet tanultam. Jézus Krisztus mentalitásában részesülök. Gyönyörűséget szereztek számomra 
az alkalmak.” 
 

*** 
“Az Ige nem frissítő tiszta víz volt számomra, hanem betartandó szabályok gyűjteménye. Ráadásul 
egyetlen eredeti gondolatom sem volt, mindenről az jutott eszembe, amit az egyházam tanít. Nem csoda, 
hogy már nem is volt kedvem olvasni. Ugyanakkor bűntudatot és lelkifurdalást éreztem ezért, mert azt 
pontosan tudtam, hogy az Ige Isten szava, amit hozzám is intéz és ami nélkül "éhen halok". 
Ezért nagyon vártam az újszerű és gyakorlati megközelítést. És tényleg az volt. :) 
 
“Nem Istennel van a baj, hanem a sok sablonnal, ami berögzült Róla a tudatomba.” 
 
“Jelen pillanatban, a tanév végetérte után, azt kell, hogy mondjam, nagyon megérte a részvétel. Reményt 
kaptam, bizalmat, hogy a Biblia valóban Isten szava és életet átformáló erőt közvetíthet, ha elég időt 
szánunk rá.”  


