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Nagy örömmel tölt el, hogy itt vagy! Mielőtt elkezdjük az új Bibliatanulmányt, szeretném
elmondani, hogy érted is imádkoztunk! Nem a véletlen műve, hogy rátaláltál erre a
tanulmányra a neten.
Az következő hetekben egyszerűen csak az a fohászom, hogy közelebb kerülj az ÚRHOZ,
amint naponta egyre mélyebbre ásol IGÉJÉBEN. Imádkozom azért, hogy Isten
Igéjének olvasása közben még jobban szeress Belé, miközben fejlődsz a napi elmélyülésben.
Minden nap, mielőtt elolvasod a kijelölt igeszakaszt, imádkozz és kérd Istent, hogy segítsen
megérteni az olvasottakat! Hívd, hogy szóljon hozzád Igéje által! Aztán pedig figyelj. Isten
dolga az, hogy szóljon hozzád, a tiéd pedig, hogy figyelj és engedelmeskedj.
Szánj időt arra, hogy a kijelölt verseket többször is elolvasd. A Példabeszédekben azt
olvassuk, hogy keressünk, kutassunk és találni fogunk:
„ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted,
Emlékezz, hogy sok féle forrás áll rendelkezésedre az online Biblia tanulmány alatt.
-

Isten Nevei Tanulmányozó füzet

-

Olvasási terv

-

Blogbejegyzések

-

Heti igevers, amit megtanulhatsz kívülről

-

Heti kihívások

-

Online közösség a Facebookon

A Szeresd Nagyon Istent csapat minden egyes tagjával már alig várjuk, hogy elkezdjünk
tanulmányozni Veled és remélem, találkozunk a célnál! Tarts ki, légy állhatatos, fusd meg
a pályát, és ne add fel! Amit ma elkezdünk, fejezzük is be jól! Minden lépésnél melletted
állunk és drukkolunk neked! Együtt vagyunk a harcban! Küzdj, hogy korán kelj fel, hogy
félretold a napi stresszt, hogy egyedül leülj és időt tölts Isten Igéjével. Alig várom, hogy
lássam, mit tartogat Isten számunk ez alatt a tanulmány alatt.
Tarts velünk azon az úton, ahol az életünkkel tanuljuk Istent nagyon szeretni!!!
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A Szeresd Nagyon Istent olyan nők közössége, akik különböző technológiai eszközöket
használnak arra, hogy Isten Igéjének tanulmányozásában eszámoltathatók legyenek
egymásnak.
Egy egyszerű Bibliaolvasó tervvel kezdjük, de itt még nincs vége.
Néhányan otthonokban, és helyi gyülekezetekben gyűlnek össze, mások a világhálón
lépnek kapcsolatba más nőkkel az egész Földet átszelve. Bármi legyen is a módszer, mi
kart karba öltve azért a célért gyűlünk össze…

Hogy Szeressük Nagyon Istent az életünkkel.

A mai felgyorsult, technológia által irányított világunkban, Isten Igéjét könnyű lenne
elszigetelt környezetben tanulmányozni, bátorítás és a támogatás nálkül, de nem ez a
célunk itt, a Szeresd Nagyon Istent közösségben. Isten arra teremtett minket, hogy
közösségben éljünk Vele és azokkal, akik körülöttünk élnek.

Szükségünk van egymásra, és jobban éljük az életünket
együtt.

Megfontolnád emiatt, hogy nyiss mások felé és valakivel együtt tanulmányozz ez
alkalommal?
Mindannyiunknak vannak nők az életében, akiknek szüksége van barátságra,
elszámoltathatóságra, és vágynak arra, hogy egy mélyebb szintre merüljenek Isten
Szavában. Nyugodt lehetsz benne, hogy mi is melletted fogunk tanulmányozni – veled
együtt tanulva, szurkolva neked, élvezve a drága közösséget egymással, és fülig érő
mosollyal nézve azt, ahogyan Isten egységbe von nőket – széndékosan összekapcsolva
szíveket, és elméket az Ő dicsőségére.
Elég valószinűtlennek tűnik – ez a lehetőség, hogy ezen a tanulmányon keresztül
nemcsak Istenhez húzódhatunk közelebb, de egymáshoz is.
Tehát itt a kihívás: hívd édesanyádat, testvéredet, nagymamádat, a szomszéd lányt, vagy
a főiskolai barátnődet az ország bármelyik pontján. Fogj egy csapat lányt a
gyülekezetedben vagy a munkahelyeden, vagy találkozz egy kávézóban olyan barátokkal,
akiket mindig szerettél volna jobban megismerni. Használd fel annak a szépségét, hogy
kapcsolódhatsz hozzájuk a világhálón, hogy ösztönözzenek és elszámoltatható legyél
nekik, és ragadd meg a lehetőséget a személyes találkozásokra is, ha lehetséges.

Kart karba öltve, kéz a kézben,
álljunk neki ennek…együtt
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Büszkék vagyunk rád.
Szeretnénk, ha ezt tudnád.
Büszkék vagyunk rád, hogy elkötelezted magad Isten igéjének tanulmányozására, hogy
minden nap olvasd és alkalmazd azt a SAJÁT éltedben, abban a gyönyörű életben, amit az Úr
NEKED adott!
Minden újabb Bibliatanulmány alkalmával megszerkesztem a tanulmányozó füzetet a kijelölt
versekhez, azzal a céllal, hogy könnyebben tudd Isten Igéjét tanulmányozni és tanulj meg
mélyebbre ásni és elmélkedni azon, amit Isten mondani akar neked aznap.
A Szeresd Nagyon Istent tanulmányozó csoportban az I.M.Á.K. módszert használjuk
ehhez. Mielőtt elkezdjük, szeretnénk elmagyarázni mi is ez a módszer, és MIÉRT jó, ha
ezt használod a csendességedben.
Miért használjam az I.M.Á.K. módszert?
Teljesen más dolog csupán csak elolvasni egy igeverset, mint kapcsolatba kerülni vele azáltal,
hogy megtanulsz lelassulni és TÉNYLEG elolvasni, mert így hirtelen elkezdenek a szavak
élettel megtelni és kiemelkedni a környezetből. Ha az I.M.Á.K. módszerrel kutatod az
igeverseket, akkor képes leszel mélyebbre ásni az igében és többet “látni”, mint ha simán
csak elolvasnád a verseket és aztán mennél utadra. Hadd bátorítsalak arra, hogy használd az
I.M.Á.K. módszert a napi versek olvasásakor és látni fogod te magad is, hogy mennyivel
többet kapsz így az igéből… el fogsz rajta ámulni.
Mit jelent az I.M.Á.K rövidítés?
I – Az I betű az Igevers rövidítése – egyszerűen csak lemásolod a verset a Bibliádból. El
fogsz csodálkozni azon, hogy Isten mi mindent le fog leplezni számodra azáltal, hogy időt
szánsz arra, hogy lelassulj és le is másold, amit olvastál.
M – Az M betű a Megfigyelés rövidítése – mit látsz a versekben, amiket olvasol? Ki a
hallgatóság? Ismétlődnek a szavak? Melyik szavak ragadják meg a figyelmed?
Á – Az Á betű az Átültetés rövidítése – itt válik Isten Igéje személyessé. Mit mond ma nekem
Isten? Hogyan alkalmazhatom a most olvasottakat a személyes éltemre? Milyen változtatásokat
kell létrehoznom? Van valamilyen lépés, amit meg kell tennem?
K – Végül a K betű a Köszönet/ Kérés szavak rövidítése, amit imában fogalmazunk meg.
Imádkozd Istennek a szavait, amiket olvastál. Ha valamit megmutatott neked az igéjéből, köszönd
meg neki. Kérj bocsánatot, ha egy bűnre mutatott rá az életedben. Emlkékezz, Ő nagyon szeret
téged!
LoveGodGreatly.com
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Itt van egy személyes példa: Olvasd el: Kolossé 1: 4-8
I - …mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről és a bennetek levő, minden szent iránti
szeretetrőla mennyben számotokra készen álló reménységért, amelyről már korábban hallottatok
az evangélium igaz beszédében.Ez eljutott hozzátok, amint az egész világra is, és gyümölcsöt
terem, és növekedik úgy, amint nálatok is attól a naptól fogva, amelyen hallottátok és igazán
megismertétek az Isten kegyelmét,ahogyan Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól tanultátok, aki
Krisztus hű szolgája értetek,s aki hírét hozta Lélekből fakadó szereteteteknek.
M - (Sokszor csak pontokba szedem a megfigyeléseim, amiket elsőre észreveszek, mikor
megnézem a verset.)






Amikor a hitet és a szeretetet összekapcsolod, akkor reményt kapsz
Emlékeznünk kell, hogy a reményünk a mennyben van, még nem jött el
Az evangélium igaz beszéd
Az evangélium folyamatosan nő és gyümölcsöt terem az első naptól kezdve az utolsóig
Elég egy ember ahhoz, hogy megváltoztasson egy egész közösséget (Epafrász)

Á – Egy dolog, ami megfogott ma az volt, hogy Isten miként használt egy embert, Epafrászt,
hogy megváltoztasson egy egész várost! Emlékeztetett arra, hogy egyszerűen arra vagyunk
elhívva, hogy Krisztusról beszéljünk másoknak, Isten munkája pedig az, hogy terjessze az
evangéliumot és adjon neki növekedést meg gyümölcsöket. Úgy éreztem, hogy a mai versek
egyenesen az Ébresztő, Lányok tagjainak szólnak…“eljutott hozzátok, amint az egész világra is, és
gyümölcsöt terem, és növekedik úgy, amint nálatok is attól a naptól fogva, amelyen hallottátok és igazán
megismertétek az Isten kegyelmét.” Hát nem nagyszerű, mikor Isten Igéje megtelik élettel és pont
abban a helyzetben szólít meg, amiben vagyunk? Az imám az, hogy minden nő aki benne van
ebben a Bibliatanulmányban az egész világon megértse Isten kegyelmét és szomjazzon Isten Igéje
után.
Egy idézetet kimásoltam a Biblia kommentáromból a tanulmányozó füzetembe:

“Isten Igéje nem csak információként szolgál, hanem változást is létre akar bennünk
hozni.”
K – Drága Uram, kérlek, segíts nekem, hogy Epafrász lehessek és beszélhessek másoknak rólad
és aztán hagyjam a te szerető kezedben a folytatást. Kérlek, segíts megérteni és alkalmazni az
éltemre azt, amit ma olvastam és ez által egyre inkább olyanná váljak, mint te. Segíts, hogy olyan
életet éljek, ami a hit és a szeretet gyümölcseit termi, és aminek a reménysége a mennyben van és
nem a földön. Segíts, hogy emlékezzek, hogy a legjobb még hátra van.
_______________
Emlékezz, az I.M.Á.K. módszer legfontosabb hozzávalója a TE kapcsolatod Isten
Igéjével, és hogy TE miként alkalmazod Igéjét a SAJÁT életedben!

“Boldog ember az, aki… az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről
gondolkodik éjjel és nappal.Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében
megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a levele, és minden munkájában eredményes
lesz.” Zsoltárok 1:1-3
LoveGodGreatly.com
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OLVASD EL
1 Mózes 22:9-14
Filippi 4:10-20
Efézus 3:14-21
Máté 6:25-34
2 Péter 1:2-4

IMÁK
1 Mózes 22:13-14
Filippi 4:19
Efézus 3:20-21
Máté 6:31-33
2 Péter 1:3-4

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
VálaszNap

Zsoltárok 23
János 10:1-6; 11-15
Ézsaiás 40:11
Lukács 15:1-7
Zsoltárok 100

Zsoltárok 23:1-3
János 10:14-15
Ézsaiás 40:11
Lukács 15:7
Zsoltárok 100:3

3. HÉT

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
VálaszNap

Lukács 2:8-14
János 14:25-27
Filippi 4:6-7
Zsidók 13:20-21
János 16:31-33

Lukács 2:13-14
János 14:27
Filippi 4:7
Zsidók 13:20
János 16:33

4. HÉT

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
VálaszNap

Ézsaiás 28:29
Kolossé 2:1-3
Jakab 1:1-7
Jelenések 7:11-12
Ézsaiás 9:6-7

Ézsaiás 28:29
Kolossé 2:3
Jakab 1:5-6
Jelenések 7:11-12
Ézsaiás 9:6

5. HÉT

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
VálaszNap

Máté 1:18-23
Ézsaiás 41:10
Máté 28:16-20
Jeremiás 23:23-24
Galata 2:20

Máté 1:23
Ézsaiás 41:10
Máté 28:20
Jeremiás 23:23-24
Galata 2:20

6. HÉT

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
VálaszNap

Máté 1:20-22
Márk 2:16-17
1 Timóteus 1:15-17
Ézsaiás 53:3-7
János 3:16-18

Máté 1:21
Márk 2:17
1 Timóteus 1:15
Ézsaiás 53:6
János 3:16

1. HÉT

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
VálaszNap

2. HÉT
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Hiszem, hogy fontos leírni céljainkat minden egyes Bibliatanulmányozó időszak előtt. Szánj
erre egy kis időt, és jegyezz fel 3 célt, amire összpontosítani szeretnél az elkövetkezendőkben,
amint elkezdesz előbb kelni, mint a család, hogy beleásd magad Isten Igéjébe. A következő 6
hét alatt, térj vissza többször is ezekhez a célokhoz, hogy ne veszítsd őket szem elől.
HAJRÁ!
Céljaim a tanulmány alatt:
1.

2.

3.

Aláírás:_______________________________________________________

Dátum:______________________
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Miért jelentőségteljes egy név?
Különböző kultúrákban és különböző időkben egy csecsemő elnevezése nem volt
jelentéktelen. Komolyan megfontolták a különböző neveket, és körültekintően választottak
többféle okból kifolyólag. Néhányan az őseik után nevezték el a gyermekeiket, hogy tovább
vigyék a családi örökséget. Mások olyan neveket adtak gyermekeiknek, amelyeknek
különleges vallási jelentőségük volt. Néhányan azt remélték, hogy az adott név jelentése
meghatározza majd, mivé válik a gyermek felnőtt korára. .
Az egyik lányomat például Madeline Ember-nek hívják. A Madeline név a Mária Magdolna
névből származik, ő volt az első személy, akinek Jézus megmutatta magát feltámadása után.
Az Ember név jelentése a tűz egy kis szikrája. Azt akartuk, hogy Madeline a neve segítségével
emlékezzen arra, hogy Isten ugyanannyira értékeli a lányokat, mint a fiúkat, és azt reméljük,
hogy neve a szívében kipattan majd a hitnek egy szikrája, ami az Isten iránti szeretet lángoló
tüzévé növekszik majd.
Az Szentírásban mindenhol láthatjuk, hogy a szülők olyan neveket adtak gyermekeiknek,
melyeknek volt valamilyen jelentése. Néha ez a jelentés, valami jóból származott (Anna
Sámuelnek nevezte el a kisbabáját „...mert az Örökkévalótól kérte őt.” ~ 1.Sám. 1:20). Néha
nem annyira (mint amikor Éli menye megtudta, hogy Éli és a férje meghaltak, és a Szövetség
Ládáját elrabolták, a kisbabáját Íkábódnak nevezte el, ami azt jelenti: „Isten dicsősége
elhagyta Izráelt..” ~ 1.Sám. 4).
Most, ahogy rátérünk Isten neveire, fontos, hogy felismerjük, hogy nem mi nevezzük el
Istent.

Ő saját magát nevezi el.
Ez azért fontos, mert megmutatja, hogy valami különlegeset akar kijelenteni magáról a
nevein keresztül, ami azt jelenti, hogy nagyon oda kell figyelnünk rájuk.
Ő felülmúlja az időt és teret. Ézsaiás 55:8-ban elmondja nekünk, hogy az ő gondolatai és az ő
útjai nem olyanok, mint a mieink. Ő felemeltetett mindenek fölé és felfoghatatlan lény. És
mégis lehajolt hozzánk, hogy megismertesse magát velünk, olyan módon, amit
megérthetünk. Azért adott magának neveket, hogy segítsen nekünk meglátni a jellemét. Isten
sok gyönyörű neve, kijelentést ad arról, hogy ki is ő és miért működik úgy, ahogy.
Ez teológia – Isten tanulmányozása.
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De a teológia nem ér véget ott, hogy csak egyszerűen több tényt tudunk meg Istenről. A
teológia az igazsággal kezdődik, de ez az igazság gyökeret ereszt a szívünkben, azután
hatással lesz a tetteinkre is.

„Hanyagold el Isten tanulmányozását, és
arra ítéled magad, hogy bekötött szemmel

bukdácsolj és vergődj egy életen át, mintha

nem lenne tájékozódási érzéked, és nem lenne
fogalmad arról, ami körülvesz. Így

elpazarolhatod az életed és elveszítheted a
lelkedet.”

-J.I. Packer

Ebben a tanulmányban hatot nézünk meg Isten magának adott neveiből.
Megnézzük azokat az igazságokat, amiket ezeken keresztül Isten kijelent magáról, és hogy ez
hogyan lehet hatással a mindennapi döntéseinkre, érzelmeinkre, és kapcsolatainkra.
Gyere, és csatlakozz hozzánk, hogy még teljesebben megismerjük Istent. Megmutatta magát
nekünk, irántunk való nagy szeretete miatt, és cserébe szeretnünk és dicsérnünk kell Őt, és
megnyugvást találni Őbenne.
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“Ó, Urunk, Örökkévaló!
Az egész Földön nincs
nevednél felségesebb,
az égnél is magasabbra
emelted dicsőségedet!”
- Zsoltárok 8:1 -
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Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg)

Heti Megtanulandó Igevers:
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A fő imatéma a héten: A Családod

Ima

Dicsőités

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek
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1 Mózes 22:9-14 ERV
9 Amikor arra a helyre értek, amelyet Isten mutatott neki, Ábrahám oltárt épített, majd
elrendezte rajta a tűzifát. Azután megkötözte a fiát, Izsákot, és őt is az oltárra helyezte a
tűzifa tetejére. 10 Már éppen felemelte a kést, hogy Izsákot megölje, 11 de az Örökkévaló
angyala rákiáltott az égből:
„Ábrahám, Ábrahám!”
„Igen, Uram!” — felelt Ábrahám.
12 „Ne öld meg a fiút! Ne bántsd! Miután próbára tettelek, látom, hogy valóban féled és
tiszteled Istent, és egyszülött fiadat sem tagadtad meg tőlem” — kiáltotta az angyal.
13 Amikor Ábrahám körülnézett, a háta mögött egy kost pillantott meg, amely szarvánál
fogva megakadt a sűrű bozótban. Tehát odament, fogta a kost, és azt áldozta föl
égőáldozatul a fia helyett.
14 Ezért Ábrahám így nevezte azt a helyet: „Az Örökkévaló gondoskodik.” Azóta mondják
ezt az emberek: „Az Örökkévaló gondoskodik rólunk az ő hegyén!”
Filippi 4:10-20 ERV
10 Nagyon boldog voltam az Úrban, mert hosszú idő után ismét gondoskodtatok rólam.
Tudom, hogy már korábban is gondoltatok rám, de nem volt rá lehetőségetek, hogy ezt
megmutassátok. 11 Ezt azonban nem azért mondom, mintha valamiben hiányt szenvednék.
Megtanultam, hogy minden körülmények között elégedett legyek. 12 Mind szűkös, mind
bőséges körülmények között tudok élni. Ismerem a jóllakást és az éhezést, a szükséget és a
bőséget is. Megtanultam, hogyan nézzek szembe bármikor, bármilyen helyzettel, 13 mert
mindenre van erőm Krisztus által, aki megerősít!
14 Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem a fogságomban! 15 Ti magatok is
tudjátok, hogy amikor az örömüzenet hirdetését elkezdtem, és Macedóniából elindultam,
csak tőletek, a filippi gyülekezettől kaptam anyagi segítséget. 16 Amikor Thesszalonikában
jártam, akkor is többször küldtetek ajándékot nekem. Valóban szükségem is volt a
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segítségetekre. 17 De ezt nem azért mondom, mintha ajándékokat várnék tőletek, inkább arra
vágyom, hogy áldást kapjatok. Mert aki ad, az áldást nyer.
18 Mindenem megvan, ami csak szükséges, sőt még azon felül is. Amióta ajándékotokat
Epafroditosz elhozta, több is van, mint ami szükséges. Ez az ajándék olyan volt, mint az
Istennek felajánlott, jó illatú áldozat, amelyet ő szívesen fogad. 19 Istenem pedig be fogja
tölteni minden szükségeteket dicsőséges gazdagsága szerint, ha a Krisztus Jézusban éltek.
20 Dicsőség Atyánknak és Istenünknek örökké!
Efézus 3:14-21 ERV
14 Mindezeket látva letérdelek az Atya-Isten előtt, és imádom őt, 15 akitől minden mennyei
és földi család a nevét kapja. 16 Arra kérem, hogy dicsőséges gazdagsága szerint erősítse meg
a „belső embert” bennetek a Szent Szellem segítségével, 17 hogy Krisztus maga lakjon a
szívetekben, hit által. Azt kérem, hogy mélyen gyökerezzetek bele az isteni szeretetbe, sőt,
egész életetek erre épüljön. 18 Kérem, hogy ilyen módon képesek legyetek — Isten egész
népével együtt — annak a megragadására, hogy milyen széles, mennyire hosszú, milyen
magas és mennyire mély az isteni szeretet. 19 Bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni,
én mégis azért imádkozom, hogy átéljétek, és igazán megismerjétek Krisztus szeretetét, és
ezáltal Isten maga töltsön be titeket teljesen.
20 Bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy
amit el tudunk képzelni. 21 Dicsőség Istennek az Eklézsiában és a Krisztus Jézusban,
nemzedékről nemzedékre, örök időkig! Ámen!
Máté 6:25-34 ERV
25 „Ezért azt mondom nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit fogtok enni és inni, se
testetek miatt, hogy mibe fogtok öltözködni! Hiszen nagyobb dolog életet adni, mint az
ételről gondoskodni! Nagyobb dolog testet alkotni, mint ruhát készíteni! 26 Figyeljétek meg
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az égi madarakat! Nem vetnek, nem aratnak, élelmet sem gyűjtenek magtárba — Mennyei
Atyátok mégis táplálja őket. Ti azonban sokkal értékesebbek vagytok, mint a madarak! 27 Ki
tudná közületek aggodalmaskodásával akár csak egy órával is meghosszabbítani az életét?
28 Miért aggódtok a ruhák miatt? Figyeljétek meg a mezőn a vadvirágokat, hogyan
növekednek, pedig nem fáradoznak, hogy ruhát készítsenek maguknak! 29 Mégis azt
mondom nektek, Salamon király a dicsősége csúcsán sem öltözködött olyan szépen, mint
ezek közül bármelyik. 30 Látjátok, ezek a növények ma még virágzanak, holnapra pedig már
elszáradnak, és a tűzbe dobják őket, Isten mégis milyen gyönyörűen öltözteti őket! Mennyivel
inkább fog titeket öltöztetni?! Ne legyetek hát kishitűek!
31 Ne aggódjatok, és ne kérdezzétek: »Mit fogunk enni, és mit fogunk inni?«, vagy: »Mibe
öltözzünk?« 32 Azok törtetnek szüntelen ilyen dolgok után, akik nem ismerik Istent.
Mennyei Atyátok jól tudja, hogy mindezekre szükségetek van. 33 Isten Királyságával és azzal
törődjetek, amit Isten igazságossága kíván — erre törekedjetek mindenek előtt! Isten pedig
majd törődik azzal, amire szükségetek van. 34 Ne aggódjatok tehát a holnap miatt! A holnap
majd magával hozza az új gondokat és az új megoldásokat is. Minden napnak elég a maga
gondja-baja.”
2 Péter 1:2-4 ERV
2 Mind több és több kegyelem és békesség töltsön be titeket azáltal, hogy Istent és Urunkat,
Jézust, személyesen és egyre mélyebben megismeritek.
3 Az ő isteni hatalma mindennel megajándékozott bennünket, ami ahhoz szükséges, hogy
Isten tetszésére és dicsőségére éljünk — azon keresztül ajándékozott meg, hogy egyre jobban
és bensőségesebben megismerjük őt, aki a saját dicsőségébe hív bennünket.
4 Egyúttal igen nagy és értékes ígéreteket is adott nekünk, amelyek megragadása által
kimenekülhetünk a jelen világ romlottságából, és részesülhetünk az isteni természetben. A
világ romlottságának gyökere pedig az olyan kívánság, amely gonosz dolgokra irányul
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Olvasd el: 1 Mózes 22:9-14
Imák: 1 Mózes 22:13-14

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K- KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! –
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Olvasd el: Filippi 4:10-20
Imák: Filippi 4:19

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Á- Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a
gyakorlatba

K- KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

LoveGodGreatly.com

23

Olvasd el: Efézus 3:14-21
Imák: Efézus 3:20-21

I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Á- Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba

K - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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Olvasd el: Máté 6:25:34
Imák: Máté 6:31-33

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Á- Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K- KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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Olvasd el: 2 Péter 1:2-4
Imák: 2 Péter 1:3-4

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Á- Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba

K- KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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-JEHOVAH JIREH1. Isten úgy gondoskodott Ábrahámról, hogy talált egy „kos{t} a bozótban”. Gondolj azokra
az időkre, amikor Isten nehéz helyzetekből, stresszes körülményekből, vagy nyomasztó
szenvedésből mentett ki téged. Nézz vissza most vissza ezekre a helyzetekre, és
körülményekre, és dicsérd Istent azért, ahogyan gondoskodott rólad, és törődött veled ez idő
alatt.

2. Imádkozz, hogy Isten mutasson rá egy szükségre valakinek az életében, és engedje meg,
hogy te betöltsd azt. Imádkozz, hogy nagylelkű és önfeláldozó tudj lenni a szeretetben, és a
másokkal való törődésben. Dicsérd Istent azért, hogy annyi féle módon gondoskodik a
szükségeidről, és kérd, hogy tegyen képessé az érzékenységre és az önzetlenségre, hogy
jobban be tudd tölteni mások szükségeit.

3. Sokszor kész vagyunk megelégedni a „jóval”, vagy a „jobbal”, de Isten a „legjobbat”
kívánja nekünk. Sorold fel azokat az eseteket, amikor Isten gondoskodása bőségesebb volt
annál, mint azt képzelhetted, vagy kérhetted volna. Köszönd meg Istennek nagylelkűségét és
hogy ilyen sokféle módon tölti be szükségeidet.

4. Melyek azok a területei az életednek, ahol a félelmet és az aggódást illetően különösen
sérülékeny vagy? Valld meg az aggodalmaidat Istennek, és imádkozó szívvel kérd Őt, hogy
segítsen elsősorban az Ő országát és igazságát keresned az életedben. Dicsérd őt, hogy segít
neked, Isten dolgait keresni először.

5. Milyen módon vagy a rabja bűnös kívánságoknak? Add oda ezeket a területeket Jézusnak
és imádkozz, hogy Isten Szelleme mentsen meg téged ezektől a csapdáktól és szabadítson fel
arra, hogy az isteni természet része légy. Add Istennek a dicsőséget a győzelmeidért, amint
növekszel és érsz a hitedben.
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-1. HÉT-
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Heti kihívás:(Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg)

Heti megtanulandó Igevers: Filippi 2:3-4
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A fő imatéma a héten: Az Országod

Ima

Dicsőités

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek
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Zsoltárok 23:1-3 ERV
Az én pásztorom az Örökkévaló!
Minden jóval ellát engem:
2
dús legelőin megpihentet,
friss patakokhoz terelget,
3
felüdíti lelkem,
és az igazságosság útján vezet,
jóságos természete szerint.
János 10:1-6, 11-14 ERV
„Igazán mondom nektek: aki nem a kapun megy be a juhakolba, hanem máshol hatol be, az
tolvaj és rabló. 2 A nyáj pásztora a kapun megy be, 3 és előtte az őr kinyitja a kaput. A juhok
hallgatnak a pásztoruk hangjára, ő pedig a nevükön szólítja a saját juhait, és kivezeti őket az
akolból. 4 Miután minden juhot kivezetett, az élükre áll, előttük megy, és a juhok követik,
mert jól ismerik a hangját. 5 Idegen után nem mennek, hanem elfutnak tőle, mert nem
ismerik a hangját.”
6 Ezt a példázatot mondta Jézus a júdeabelieknek, de azok nem értették meg, miről beszélt.
11 Én vagyok a Jó Pásztor, aki a saját életét adja a juhokért. 12 A bérért dolgozó szolga nem
gazdája a juhoknak, de nem is a pásztoruk. Ezért, amikor látja, hogy jön a farkas, magára
hagyja a nyájat, és elmenekül. Azután a farkas elragadja a juhokat, és szétkergeti a nyájat. 13 A
béres azért fut el, mert csak a fizetésért dolgozik, és valójában nem törődik a juhokkal.
14-15 Én vagyok a Jó Pásztor, és gondot viselek a juhaimra. Ismerem őket, ahogyan az Atya
ismer engem. Juhaim is ismernek engem, ahogyan én ismerem az Atyát.
Ézsaiás 40:11
Mint pásztor, úgy vezeti nyáját.
Gondjukat viseli,
karjára gyűjti a bárányokat, s ölébe veszi,
a szoptatósakat gyengéden vezeti.
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Lukács 15:1-7 ERV
A vámszedők és a bűnösök mind Jézus köré gyűltek, hogy hallgassák őt. 2 De a farizeusok és
a törvénytanítók morgolódni kezdtek: „Ez az ember[a] a bűnösökkel barátkozik, sőt, együtt
eszik velük!”
3 Ekkor Jézus a következő példázatot mondta nekik: 4 „Ha van száz juhod, és az egyiket
elveszted, mit teszel? Ugye, hogy ott hagyod a kilencvenkilencet a pusztában, utána mész
annak az egynek, amelyik elveszett, és addig keresed, amíg meg nem találod? 5 Mikor pedig
megtalálod, nagy örömmel a válladra veszed, 6 és hazaviszed. Azután örömmel elújságolod a
szomszédaidnak, hogy megtaláltad az elveszett juhodat. 7 Ezért azt mondom nektek,
nagyobb öröm lesz a Mennyben egyetlen bűnös miatt, aki visszatér Istenhez, mint
kilencvenkilenc igaz miatt, akiknek nincs szükségük erre.
Zsoltárok 100 ERV
Kiáltsatok az Örökkévalóhoz mind,
akik a Földön laktok!
2
Szolgáljátok az Örökkévalót örömmel,
jöjjetek elé dicsérettel, és imádjátok őt!
3
Lássátok meg, és ismerjétek el,
hogy az Örökkévaló az Isten!
Ő teremtett minket, hozzá tartozunk,
legelőjének nyája: népe vagyunk!
4
Lépjetek be kapuin hálaadással,
jöjjetek udvaraiba dicséretekkel,
tiszteljétek és áldjátok őt!
5
Mert jó az Örökkévaló, örökké szeret minket,
hűsége nemzedékről-nemzedékre kísér!

LoveGodGreatly.com

35

Olvasd el: Zsoltárok 23
Imák: Zsoltárok 23:1-3

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Á- Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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Olvasd el: János 10:1-6, 11-15
Imák: János 10:14-15

I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Á- Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K- KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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Olvasd el: Ézsaiás 40:11
Imák: Ézsaiás 40:11

I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba

K- KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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Olvasd el: Lukács 15:1-7
Imák: Lukács 15:7

I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Á- Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatb.

K- KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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Olvasd el: Zsoltárok 100
Imák: Zsoltárok 100:3

I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Á- Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a
gyakorlatba

K- KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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-JEHOVAH ROHI1. Hogyan tapasztaltad meg a hasznát Isten jelenlétének és törődésének? Kérd Istent, hogy
mutassa meg azt a sokféle módot, ahogy törődik veled napi szinten, és dicsérd Őt feléd való
irgalmáért.

2. Szorosabb kapcsolatban vagy ma Jézussal, mint tegnap voltál? Ha igen mitől? Ha nem, mi
tart vissza attól, hogy egy közeli, bensőséges kapcsolatot élvezz azzal, aki kész volt odaadni
érted az életét? Dicsérd Istent azért, ahogy szeret és kérd Őt, hogy tegyen képessé arra, hogy
elfogadd az isteni szeretetét.

3. Ha a Jó Pásztor gondoskodik ételről a nyájának, táplálod-e magad Isten Igéjével vagy
szellemileg alultáplált vagy a Biblia elhanyagolása miatt?

4. Mi a meggyőződésed arról, hogyan oszd meg a hitedet másokkal? Van valaki az életedben,
akivel szeretnél beszélni Jézusról, de eddig haboztál, hogy megtedd? Imádkozz lehetőségért,
bátorságért, és hajlandóságért, hogy megoszd Isten igazságát valakivel, akinek hallania kell az
Örömhírt.

5. Ha Isten alkotott minket, és az Övéi vagyunk, hogyan tudja az életünk tükrözni az Őt
illető hálánkat, áhitatunkat és tiszteletünket a gondoskodásáért, a táplálásunkért, és
folyamatos vezetéséért? Milyen érzés azt tudni, hogy Isten éberen törődik veled? Ez az
igazság hogyan változtatja meg a hozzáállásodat és tetteidet, amikor kísértés ér, hogy
kételkedj az ő irántad való jóságában, örökkévaló szeretetében, és törődéséb
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-2. HÉT -
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Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg)

Megtanulandó igevers:
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A fő imatéma a hétre: A Barátaid
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LoveGodGreatly.com

49

Lukács 2:8-14 ERV
8 Azon az éjszakán a Betlehem környéki mezőkön pásztorok legeltették a nyájukat.
9 Egyszer csak megjelent előttük az Örökkévaló egyik angyala, és az Örökkévaló dicsősége
körülragyogta őket. A pásztorok nagyon megrémültek, 10 de az angyal ezt mondta nekik:
„Ne féljetek, mert nagy örömhírt hoztam nektek, amelynek az egész nép örülni fog!
11 Megszületett ma nektek a Szabadító a Dávid városában, ő az Úr, a Messiás. 12 Erről a
jelről ismeritek fel: egy csecsemőt fogtok találni, aki bepólyálva fekszik a jászolban.”
13 Ekkor hirtelen hatalmas angyali sereg jelent meg, és együtt dicsérték Istent:
14
„Dicsőség Istennek a Mennyben,
és békesség a földön azoknak,
akik Isten tetszése szerint élnek!”

János 14:25-27 ERV
25 Ezeket a dolgokat én magam mondtam el nektek, amíg veletek voltam. 26 Később
azonban majd az a Segítő — a Szent Szellem — fog megtanítani titeket mindenre, akit az
Atya küld hozzátok, hogy engem képviseljen. Ő majd emlékeztet titeket mindenre, amit
nektek mondtam.
27 Én ugyan elmegyek, de a békességem veletek marad. Igen, a saját békességemet adom
nektek, de másképpen, mint ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjatok, és ne féljetek!
Filippi 4:6-7 ERV
6 Semmi felől ne aggódjatok! Bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok! Hálaadással
kérjétek Istentől, amire szükségetek van! 7 Isten békessége, amely minden képzeletet felülmúl,
megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
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Zsidók 13:20-21 ERV
20-21 A Békesség Istene feltámasztotta a halálból nyája — vagyis népe — nagy Pásztorát,
Urunkat, Jézust, aki a saját vére által megkötötte az Örökkévaló Szövetséget. Most pedig a
Békesség Istene adja meg nektek mindazt a jót, amire szükségetek van ahhoz, hogy akaratát
véghezvigyétek. Azért imádkozom, hogy Jézus Krisztus segítségével Isten változtasson
benneteket olyanná, hogy örömét lelje bennetek. Jézusnak legyen dicsőség örökké! Ámen.

János 16:31-33 ERV
31 Jézus így válaszolt: „Most hiszitek? 32 Figyeljetek rám! Hamarosan eljön az idő, sőt, már
itt is van, amikor mindannyian szétszóródtok, ki-ki hazatér az otthonába, és engem egyedül
hagytok. De mégsem leszek egyedül, mert Atyám velem van.
33 Ezt azért mondom nektek, hogy teljes békességetek és bizalmatok legyen bennem. Ezen a
világon próbatételek, nehéz időszakok és szenvedések várnak rátok, de legyetek bátrak: én
már legyőztem a világot.”
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Olvasd el: Lukács 2:8-14
Imák: Lukács 2:13-14

I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K- KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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Olvasd el: János 14:25-27
Imák: János 14:27

I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Á- Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba

K- KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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Olvasd el: Filippi 4:6-7
Imák: Filippi 4:7

I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba

K - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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Olvasd el: 5 Mózes 6:1-9
Imák: 5 Mózes 6:5-9

I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Á- Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba

K- KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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Olvasd el: János 16:31-33
Imák: János 16:33

I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K- KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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-BÉKESSÉG FEJEDELME1. Hogyan változtatta meg Jézus békessége az életedet? Hogyan változtatta meg azt, ahogyan
magadhoz viszonyultál (önkép, önfelfogás, és a jövőt illető elvárások)? Hogyan változtatta
meg az emberekkel való viszonyodat (másokkal való kapcsolatok)?

2. Amikor nem tudod Isten mindent meghaladó békességét alkalmazni arra a helyzetre
és/vagy körülményekre, amiben vagy, fontold meg a következő figyelmeztetéseket Istentől a
Filippi 4:6-9-ben és alkalmazd ezeket az alapelveket:
a) Dicsérd Istent minden helyzetben.
b) Imádkozz és könyörögj hálaadással a problémádért.
c) Igyekezz engedelmességre a gondolkodásodban: arra figyelj ami igaz, dicséretre méltó,
igazságos, tisztességes, szép, tiszteletre méltó, kiváló és dicséretes.
d) Isten igazságánakgyakorlati alkalmazása – ültesd a gyakorlatba.

3. Emlékezz vissza egy olyan alkalomra, amikor Isten békessége támogatott és tartott meg
egy nagyon nehéz helyzetben. Honnan tudtad, hogy Isten őrzi a szívedet és elmédet ezen az
helyzeten keresztül?

4. Mit jelent számodra a megbékélés Istennel? Ha Jézus vére kielégítette az isteni igazságot,
mi a te helyénvaló válaszod erre a végső áldozatra, amit Jézus Krisztus hozott (Róma 12:1,2)?

5. Jézus Krisztuson keresztül, a világ egy legyőzött ellenség. Hogyan hozhat ennek tudata
békességet a személyes próbák és megpróbáltatások között?
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-3. HÉT-
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Heti kihívás:(Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg)

Heti megtanulandó Igevers:
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A fő imatéma a héten: A Gyülekezeted

Ima
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Szerda

Csütörtök

Péntek
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Ézsaiás 28:29 ERV
Ez a példázat is az Örökkévalótól, a Seregek Urától származik,
aki fölülmúlhatatlan bölcsességben,
és ellenállhatatlan tervei véghezvitelében!
Kolossé 2:1-3 ERV
Testvéreim, akarom, hogy tudjatok róla, milyen sokat küzdök értetek, és mindazokért a
Laodicea városában és máshol élőkért, akik személyesen nem ismernek engem. 2 Azért
küzdök, hogy mindannyian felbátorodjanak, és hogy az isteni szeretet kösse össze őket. Azt
akarom, hogy megtapasztalják a valódi megértésből származó bizonyosságot, és hogy egyre
mélyebben megértsék Isten titkát, amely nem más, mint maga Krisztus. 3 Őbenne rejtette el
Isten a bölcsesség és tudás minden kincsét.
Jakab 1:1-7 ERV
Jakab, Isten és az Úr Jézus Krisztus szolgája, üdvözletét küldi Izráel szétszóratásban élő
tizenkét törzsének.
2 Testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek, 3 hiszen
tudjátok, hogy ezek a nehézségek az Istenben való bizalmatokat és hiteteket teszik próbára.
Ha pedig a hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket. 4 Az állhatatosságban
azonban egészen a célig tartsatok ki! Akkor lesztek majd érettek és tökéletesek, akikben nincs
semmi hiányosság.
5 Ha valakinek bölcsességre van szüksége, egyszerűen csak kérje Istentől, és meg fogja kapni!
Hiszen Isten mindenkinek örömmel, nagylelkűen és szemrehányás nélkül ad. 6 Viszont aki
kér tőle valamit, az bizalommal kérjen, ne kételkedve! Aki kételkedik, hasonlít a tenger
hullámaihoz, amelyeket a szél ide-oda dobál. 7 Az ilyen ember ne is remélje, hogy megkapja,
amit az Úrtól kér,
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Jelenések 7:11-12 ERV
Az angyalok, akik körülállták a trónt, a mennyei vezetőket és a négy mennyei élőlényt, arcra
borultak a trón előtt. 12 Ezekkel a szavakkal imádták Istent:
„Ámen! Istenünk, tiéd az áldás, a dicsőség, a bölcsesség,
a hála, a tisztelet, a hatalom és az erő örökké. Ámen!”

Ézsaiás 9:6-7 ERV
6
Mert egy gyermek születik,
fiút ad nekünk az Örökkévaló,
aki vállára veszi az uralom terhét.
Így hívják: „Csodálatos, Tanácsadó,
Erős Isten, Öröklét Forrása,
Békesség Fejedelme.”
7
Békéje és uralkodása egyre jobban kiterjed,
véget nem ér soha!
Királyként ül Dávid trónján,
melynek igazság az alapja.
Igazságosság által uralkodik
attól kezdve örökké.
Féltő szeretetének tüze[a] által
az Örökkévaló, a Seregek Ura viszi ezt véghez.
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Olvasd el: Ézsaiás 28:29
Imák: Ézsaiás 28:29

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

LoveGodGreatly.com

68

Á- Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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Olvasd el: Kolossé 2:1-3
Imák: Kolossé 2:3

I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba

K - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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Olvasd el: Jakab 1:1-7
Imák: Jakab 1:5-6

I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Á- Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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Olvasd el: Jelenések 7:11-12
Imák: Jelenések 7:11-12

I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Á- Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K- KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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Olvasd el: Ézsaiás 9:6-7
Imák: Ézsaiás 9:6

I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

LoveGodGreatly.com

76

Á- Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K- KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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-CSODÁLATOS TANÁCSOS1. Isten képes használni az Igéjét, hogy tanácsoljon minket az életünk útján. 2 Timóteus 3:16ban olvashatjuk: “Istentől származik az egész Írás, amely hatékonyan használható a tanításra.
Alkalmas arra, hogy meggyőzően rávilágítson a bűneinkre, hogy helyreigazítson és
helyreállítson bennünket, hogy engedelmességre neveljen, és megmutassa, hogyan éljünk
Isten tetszése szerint.” Végiggondolva ezeket a területeket, legutóbb mikor és hogyan tanított,
állított helyre, és nevelt engedelmességre Isten?

2. Nem szokatlan tanácsot kérni megbízható családtól, barátoktól, vagy tanácsadóktól az
Istentől való bölcsességet és tudást előtérbe helyezve. A következő héten, hívd ki magad,
hogy megosztod a gondjaidat Istennel imádságon keresztül, az Ő tanácsát keresve az Igéjén
keresztül, mielőtt bárki mást felkeresnél.

3. Mi az, ami miatt úgy érzed, mintha Isten nem hallaná meg az imádságaidat? Emlékezz, a
késleltetett imák nem Isten visszautasítását jelentik.

4. Milyen módjai vannak annk, hogy személyesen áld, dicsőítsd, és hálát adj Istennek ezen a
héten?

5. Mikor tapasztaltad meg az életedben Istent, mint Csodálatos Tanácsosodat, Erős Istenedet,
Örökkévaló Atyádat, és mint Békességed Fejedelmét?
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-4. HÉT-
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Heti kihívás:(Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg)

Heti megtanulandó Igevers:
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A fő imatéma a héten: Misszionáriusok
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Péntek
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Máté 1:18-23 ERV
18 Jézusnak, a Messiásnak születése a következőképpen történt: Mária, Jézus anyja, József
jegyese volt. Azonban még mielőtt összeházasodtak volna, kiderült, hogy Mária gyermeket
vár, mert a Szent Szellem által áldott állapotba került.
19 József istenfélő ember volt, és a menyasszonyát meg akarta kímélni a nyilvános
megszégyenítéstől. Ezért elhatározta, hogy inkább titokban küldi el Máriát, és így válik el tőle.
20 Ahogy ezen gondolkodott, álmában megjelent neki az Örökkévaló egyik angyala, és ezt
mondta: „József, Dávid fia! Ne félj feleségül venni Máriát, mert a méhében lévő gyermek a
Szent Szellemtől fogant! 21 Fiút szül majd, akit te nevezz el Jézusnak,[a] mert ő fogja
megszabadítani népét a bűneikből.”
22 Így teljesedett be, amit az Örökkévaló mondott a próféta által:
23
„Nézzétek! A szűz gyermeket vár,
és fiút fog szülni,
akinek Immánuel lesz a neve.”[b]
Ez a név azt jelenti: „Isten velünk van”.

Ézsaiás 41:10 ERV
Ne félj,
mert veled vagyok!
Ne aggódj,
mert én vagyok Istened!
Megerősítelek,
sőt, megsegítelek!
Igazságos jobbommal felkarollak,
és megtartalak.
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Máté 28:16-20 ERV
16 Ezután a tizenegy tanítvány Galileába ment, arra a hegyre, ahová Jézus mondta nekik.
17 Amint meglátták Jézust, leborultak előtte és imádták őt — bár néhányan kételkedtek.
18 Jézus közel lépett hozzájuk, és ezt mondta: „Mennyei Atyám minden hatalmat nekem
adott a Mennyben és a Földön. 19 Ezért menjetek el a nemzetekhez, és tegyetek
tanítványommá minden embert az egész világon! Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent
Szellem nevébe! 20 Tanítsátok őket, hogy engedelmeskedjenek mindannak, amit én
parancsoltam nektek! Biztosak lehettek benne, hogy állandóan veletek leszek. Igen, veletek
maradok minden nap, amíg ez a korszak véget nem ér!”
Jeremiás 23:23-24 ERV
23
„Csak közelről vagyok Isten?
— kérdezi az Örökkévaló. —
Bizony, a távolból is az vagyok!
24
Ugyan ki rejtőzhet el szemem elől?
— kérdezi az Örökkévaló. —
Hiszen betöltöm az eget és a földet!”
— mondja az Örökkévaló.

Galata 2:20 ERV
20 Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, és meghaltam, s így ettől kezdve már
nem a saját régi életemet élem, hanem Krisztus él bennem! Ezt az életet, amelyet most
testben élek, az Isten Fiába vetett hit által élem, aki annyira szeretett engem, hogy önmagát
áldozatul adta értem.
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Olvasd el: Máté 1:18-23
Imák: Máté 1:23

I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Á- Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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Olvasd el: Ézsaiás 41:10
Imák: Ézsaiás 41:10

I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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Olvasd el: Máté 28:16-20
Imák: Máté 28:20

I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Á- Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K- KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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Olvasd el: Jeremiás 23:23-24
Imák: Jeremiás 23:23-24

I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Á- Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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Olvasd el: Galata 2:20
Imák: Galata 2:20

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Á- Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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-IMMÁNUEL1. Jézus születését több mint 7oo évvel korábban megprófétálták Ézsaiás 7:14-ben. Hogyan
hat Isten végtelen tudásának, és hatalmának ezen bemutatása az Istennel való mindennapi
kapcsolatodra?

2. Gondolj egy olyan alkalomra, amikor Isten közbelépett az érdekedben és bemutatta
szeretetét, törődését, segítségét és/vagy támogatását az életed egy döntő pontján. Mond el,
milyen érzés volt ennyire személyesen megtapasztalni mennyei Atyád szeretetét.

3. Sorolj fel minél több okot arra, hogy miért fontos Istennek engedelmeskednünk.

4. Miért tud Isten mindentudása békességet adni ebben az életben, és örömöt az eljövendő
életben? Az Írás mely részei beszélnek Isten mindentudásáról?

5. Folyamatosan átadjuk életünk területeit Jézusnak. Az életed mely részeit tartod még a saját
irányításod alatt? Mibe kerülne neked, hogy átengedd ezeket a területeket Jézusnak?
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-5. HÉT-
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Heti kihívás:(Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg)

Heti megtanulandó Igevers:
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Fő imatéma a héten: Szánj időt rá, hogy megköszönd Istennek, ahogyan dolgozik az
életedben.
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Máté 1:20-22 ERV
20 Ahogy ezen gondolkodott, álmában megjelent neki az Örökkévaló egyik angyala, és ezt
mondta: „József, Dávid fia! Ne félj feleségül venni Máriát, mert a méhében lévő gyermek a
Szent Szellemtől fogant! 21 Fiút szül majd, akit te nevezz el Jézusnak,[a] mert ő fogja
megszabadítani népét a bűneikből.”
22 Így teljesedett be, amit az Örökkévaló mondott a próféta által

Márk 2:16-17 ERV
16 A farizeusok közül néhány törvénytanító látta, hogy Jézus együtt eszik a bűnösökkel és a
vámszedőkkel. Megkérdezték hát a tanítványait: „Hogy lehet az, hogy ő vámszedőkkel és
mindenféle bűnösökkel együtt vacsorázik?!”
17 Jézus meghallotta, és ő válaszolt nekik: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra,
hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívjam.”

1 Timóteus 1:15-17 ERV
15 Bárcsak mindenki felismerné és elfogadná, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a
bűnösöket megmentse! Ez a mondás kétségtelenül igaz! A bűnösök között pedig én vagyok a
legbűnösebb. 16 De Krisztus Jézus éppen azért könyörült meg rajtam, a legnagyobb bűnösön,
hogy így mutassa meg mindenkinek, milyen határtalan nagy a türelme. Azt akarta, hogy példa
legyek azok számára, akik majd utánam fognak Jézusban hinni, és így eljutnak az örök életre.
17 Minden tisztelet és dicsőség az örökkévaló, halhatatlan és láthatatlan Királyé, az egyetlen
Istené örökké. Ámen!
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Ézsaiás 53:3-7 ERV
3
Az emberek lenézték őt,
még barátai is elhagyták.
Tudta, mi a fájdalom,
és hogy mit jelent a betegség,
de mi arcunkat eltakartuk,
hogy ne is lássuk.
Nem törődtünk vele.
4
Pedig betegségeinket ő viselte,
és fájdalmaink nehezedtek rá.
S mi még azt hittük,
hogy Isten csapásai sújtják,
hogy ő veri és bünteti!
5
Bizony, bűneinkért kapott sebeket,
vétkeinkért törték össze őt!
Békességünk büntetését ő fizette meg,
és sebei árán gyógyultunk meg.
6
Mind a saját fejünk után mentünk,
szétszéledtünk és eltévedtünk,
mint nyájtól a juhok,
de az Örökkévaló az ő vállára rakta
mindannyiunk vétkeit.
7
Bántalmazták és megsebesítették,
de alázattal viselte.
Szó nélkül tűrte, s nem tiltakozott,
mint a bárány, ha levágni viszik,
mint juh, mikor némán tűri, hogy megnyírják.
János 3:16-18 ERV
16 Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött Fiát adta oda cserébe értük, hogy
aki hisz a Fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon. 17 Isten nem azért küldte a
Fiát az emberek közé, hogy elítélje őket, hanem azért, hogy a Fiú közreműködésével
megmenekülhessenek. 18 Aki hisz a Fiúban, azt nem fogják elítélni. De aki nem hisz benne,
az máris elmarasztaló ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.
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Olvasd el: Máté 1:20-22
Imák: Máté 1:21

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

LoveGodGreatly.com

100

Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K- KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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Olvasd el: Márk 2:16-17
Imák: Márk 2:17

I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Á- Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a
gyakorlatba.

K- KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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Olvasd el: 1 Timóteus 1:15-17
Imák: 1 Timóteus 1:15

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

LoveGodGreatly.com

104

Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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Olvasd el: Ézsaiás 53:3-7
Imák: Ézsaiás 53:6

I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Á- Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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Olvasd el: János 3:16-18
Imák: János 3:16

I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Á- Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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-JÉZUS1. Mit kell tenned, hogy megbocsáttassanak a bűneid?

2. Gondolkozz el rajta, hogy kik azok az életedben, akik nem érzik, hogy szükségük lenne
Megváltóra. Imádkozz ezekért az egyénekért, hogy meglásd a szükségeiket.

3. Mi az a bűn a saját életedben, amiről nehezen hiszed el, hogy Jézus már megbocsátotta?

4. Gondolj azokra a bűnökre, amikkel napi szinten küzdesz. Dicsérd az Urat azért, hogy
meghalt minden bűnödért – a múltat, a jelent és a jövőt illetően is.

5. Dicsérd ma Istent, hogy annyira szeretett, hogy ha te lennél az egyetlen ember a világon,
meghalt volna azért, hogy biztosítsa a jövődet az örökkévalóságban.
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-6. HÉT-
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