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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. 
 - Növekedés Ima Által 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!!!

Köszöntünk
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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

A mi közösségünk
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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!

I.M.Á.K. Módszer
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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 

I.M.Á.K. Módszer
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  OLVASD EL IMÁK
1. Hét Hétfő Apcsel 2:41-47 Apcsel 2:42
 Kedd Zsidók 4:15-16 Zsidók 4:16
 Szerda Jeremiás10:6-7 Jeremiás10:6-7
 Csütörtök Zsoltárok 145:1-7 Zsoltárok 145:1-2
 Péntek Róma 15:30; Kolossé 1:9 Kolossé1:9
 Válasz Nap  
   
2. Hét Hétfő 1 Timóteus 2:8 1 Timóteus 2:8
 Kedd Márk 1:35; Máté14:23 Márk 1:35
 Szerda Apcsel 9:40 Apcsel 9:40
 Csütörtök Efézus 3:14-16 Efézus 3:14-16
 Péntek János 15:1-5 János 15:5
 Válasz Nap  
   
3. Hét Hétfő Zsoltárok 145:1-13 Zsoltárok 145:1-3
 Kedd Ézsaiás 6:1-6 Ézsaiás 6:5
 Szerda Filippi 4:5–7 Filippi 4:6
 Csütörtök Zsidók13:15 Zsidók 13:15
 Péntek Zsoltárok 140 Zsoltárok 140:9-11
 Válasz Nap  
   
4. Hét Hétfő Zsoltárok 62 Zsoltárok 62:8
 Kedd Zsoltárok 37:7-8 Zsoltárok 37:7-8
 Szerda Lukács 18:1-7 Lukács 18:1,7
 Csütörtök Márk 11:23-24 Márk 11:24
 Péntek Kolossé 4:2;  1 Thesszalonika 5:17 1 Thesszalonika 5:17
 Válasz Nap  
   
5. Hét Hétfő Efézus 1:15-18 Efézus 1:17
 Kedd Máté 26:40-41 Máté26:41
 Szerda Kolossé 1:3-12 Kolossé 1:3-4
 Csütörtök 1 Timóteus 2:1-3 1 Timóteus 2:1-2
 Péntek Lukács 6:27-28 Lukács 6:27-28
 Válasz Nap  
   
6. Hét Hétfő Róma 5:1-2 Róma 5:2
 Kedd 1 János 5:13-15 1 János 5:14
 Szerda Ézsaiás 41:10; Zsoltárok 34:18 Zsoltárok 34:18
 Csütörtök Máté 7:7-11 Máté 7:11
 Péntek Róma 8:26-27 Róma 8:27
 Válasz Nap  
   
7. Hét Hétfő 2 Korinthus 12:7-10 2 Korinthus 12:8-9
 Kedd 1 Sámuel 1:1-20 1 Sámuel 1:20
 Szerda Zsoltárok 37:7;  Jeremiás Sir. 3:25 Zsoltárok 37:7
 Csütörtök 1 Királyok 18:20-39 1 Királyok 18:38-39
 Péntek János 1:16; Efézus 3:20-21 János 1:16; Efézus 3:20
 Válasz Nap  
   
8. Hét Hétfő Zsoltárok 5:3; Példabeszédek 8:17 Zsoltárok 5:3
 Kedd Zsoltárok 63:5-8 Zsoltárok 63:5-6
 Szerda Zsoltárok 100 Zsoltárok 100:4-5
 Csütörtök Zsoltárok 18:1-6 Zsoltárok 18:6
 Péntek Zsoltárok 51 Zsoltárok 51:2-4
 Válasz Nap  

Imák Olvasási Terv
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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 8 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: ______________________

Célok
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Az ima, szellemi pulzusunk – mindig pontos képet nyújt szellemi egészségünkről

J.C. Ryle (1816-1900)

Teljesen őszinte leszek. Számomra az ima a legkönnyebb és a legnehezebb műfaj is egyben. Könnyű, 
mert nem kell hozzá semmilyen különleges képesség, választékos szókincs, vagy különleges hely ahol 
imádkozhatom. És mégis nehéz, mert könnyen elvonja más a figyelmem, nem vagyok benne hűséges 
és figyelmen kívül hagyom az ima nélküli élet veszélyeit. 

Bárki már küzd ezekkel? 

Az ima olyan kiváltság, amit magától értetődőnek veszünk és olyan elfoglaltság, amit sokan unalmasnak 
találnak. Egy olyan ajándék, amit nem értékelünk, vagy nem mindig hiszünk benne. És mégis, mit 
teszünk legnagyobb elkeseredésünkben? Imádkozunk, szinte ösztönösen.

Ádám és Évától János Apostolig, az ima Isten teljes tanácsában végig megtalálható. Legtöbben tudjuk, 
hogy az ima beszélgetés Istennel, de még ennél sokkal több. Közösség Istennel – olyan közösségnek 
a megtapasztalása, ami lehetővé teszi számunkra, hogy közel húzódjunk Hozzá és segítséget kapjunk, 
amikor szükségünk van rá. 

Az Ima Kiváltsága

Alázatra késztet a kiváltság, hogy bármikor és bárhol közel húzódhatok Istenhez. Bűnösökként nem 
érdemeljük meg, hogy közelébe kerülhessünk. Kicsoda Isten? Végtelen szentség, tökéletesség, igazság és 
tisztaság. Kik vagyunk mi? Teremtett lények, telve büszkeséggel, halottak vétkeinkben és bűneinkben. 
Arra sem vagyunk méltóak arra, hogy belépjünk a jelenlétébe, nem hogy egyenesen a Mindenhatóval 
beszéljünk. 

De van Valaki, aki helyreállítja a dolgokat. Jézus, akinek a neve azt jelenti „Megvált az Úr”, eljött, hogy 
megbékéltessen minket Istennel halála és feltámadása által. Magára vette a büntetésünket, kifizette a 
váltságot értünk, azért, hogy hit által helyreállhassunk Istennel. 

Most, kegyelem által megváltva, az Atya örökbefogadott gyermekei vagyunk, örököstársai Krisztusnak. 
Ez azt jelenti, hogy most már Isten jelenlétébe tartozunk. Álnokságunkat eltakarta Krisztus igazságának 
köntöse. Ezért szabad belépésünk van a Mindenható tróntermébe, aki előtt még az angyalok is eltakarják 
a szemüket (Ézs. 6:2, Zsolt. 4:8). Nem csak belépésünk van Isten jelenlétébe az ima által, hanem teljes 
és szerető figyelme is a miénk. Elérhetünk Isten füléhez, és ez kritikusan fontos a hitbeli életünkhöz. 

Bevezetés az Imába
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Növekedés Ima Által 

Azért vagyunk sokan restek az imára, mert nem hiszünk fontosságában. Azt gondoljuk, hogy végig 
tudjuk csinálni a napunkat Isten segítsége és vezetése nélkül. Úgy teszünk, mintha elég eltökéltek 
lennénk ahhoz, hogy ellenálljunk a kísértésnek, elég erősek ahhoz, hogy legyőzzük sátán támadásait, 
elég ügyesek, ahhoz, hogy a világ dolgai között ellavírozzunk, és elég szellemiek ahhoz, hogy megértsük 
Isten Igéjét magunktól. Azt gondoljuk, hogy önmagunkban elégségesek vagyunk. 

Amikor megnézzük Jézus életét, van egy dolog, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, ez pedig a 
számos alkalom, amikor visszavonult a tömegtől azért, hogy imában időt töltsön Atyjával (Márk 1:35; 
Mt 14:23; Lk6:12; Lk 22.32). Isten Fia, aki lecsendesítette a vihart, kiűzte az ördögöket, és legyőzte a 
betegségeket, ismerte az ima fontosságát és mindennapjai részévé tette. 

A gyakorlati keresztény élet legfontosabb témája az ima. Minden más téma 

másodrendű. Biblia olvasás, a pihenő nap betartása, prédikáció hallgatás, 

gyülekezetbe járás, vagy Úrvacsora – ezek mind komoly dolgok. De egyik sem olyan 

fontos, mint a magányos imádkozás. 

J. C. Ryle (1816-1900)

Az ima fontos mert...

újra Istenre irányítja a szemünket. 

erőt ad. 

közel von Istenhez. 

vigaszt nyújt. 

békességet hoz. 

lángra lobbantja Isten iránti szeretetünket. 

a szomorúság és fájdalom idején menedékünk. 

a gyógyulás helye az összetörtnek és fájónak. 

a bölcsesség és az útmutatás keresésének ideje. 

az imádat és dicsőítés ideje. 

Az ima fontos, de nem Istennek van rá szüksége. Isten nem tart igényt az imáinkra, de úgy döntött, 
hogy azok által munkálkodik, gyógyít, állít helyre, motivál, vigasztal és ment meg. 

Bevezetés az Imába



LoveGodGreatly.com 11

Óh, keresztények, mily gyakran ölelt át az Atya minket imánk kezdetén, szólt 

békességet imánk közepén, és töltött el örömmel és bizonyossággal imánk végeztével! 

Thomas Brooks (1608-1680)

Csatlakozz hozzánk tanulmányunkban, amint olyan kérdésekre keresünk választ, hogy „Miként 
imádkozzunk?’’ vagy „Miért imádkozzunk?’’ vagy „Isten hallja imáinkat?” 

Az az imám, hogy amit megtanulunk a tanulmányunk során, változzon át olyan „üzemanyaggá’’, amire 
szükségünk van, hogy imádkozó nőkké váljunk, akik számára, L. Dabney szavaival élve, az ima „éltető 
levegővétel’’.

Bevezetés az Imába



12 LoveGodGreatly.com

Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg) 

Központi heti imatéma: A Családod

 Ima Dicsőités
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1. Hét





14 LoveGodGreatly.com

HETI IGERÉSZEK

Apcsel 2:41-47

Akik elfogadták Péter beszédét, még azon a napon bemerítkeztek. Így körülbelül háromezren 
csatlakoztak hozzájuk. Ezek kitartóan foglalkoztak az apostolok tanításával, részt vettek a 
közösségben és a kenyér megtörésében, és együtt imádkoztak.  

Az apostolok által sok jel és csoda történt, ezért mindenkiben Isten iránti félelem és tisztelet 
támadt. A hívők egy akaraton voltak, és amijük csak volt, mindent közösnek tekintettek. 
Akiknek valami vagyonuk volt, eladták, és az árát szétosztották a testvérek között. Mindenkinek 
annyit adtak, amennyire szüksége volt. Napról napra rendszeresen összegyűltek a Templomban. 
Otthonaikban megtörték a kenyeret, őszinte szívvel és boldog örömmel együtt ettek, és 
dicsérték Istent. Még azok is kedvelték őket, akik nem tartoztak közéjük. Az Úr pedig napról 
napra gyarapította a csoportot olyanokkal, akik üdvösségre jutottak, és csatlakoztak hozzájuk.

Zsid.4:15-16

Mert olyan Főpapunk van, aki megérti gyengeségeinket, hiszen ő is ki volt téve azoknak a 
kísértéseknek, amelyek az embereket érik. Mindenféle próbán győzelmesen ment keresztül, és 
sohasem vétkezett.

Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének 
Trónjához! Nála bőségesen megtaláljuk mindazt a megbocsátást, segítséget és kedvességet, 
amire éppen szükségünk van — s mindezt a legalkalmasabb időben.

Jeremiás 10:6-7

Nincs senki hozzád hasonló, Örökkévaló!  Nagy vagy, és nagy a hatalmad, neved is erős és 
hatalmas! Ki ne félne téged, Nemzetek Királya? Téged illet a tisztelet, nincs hozzád 
hasonló a nemzetek bölcsei között, sehol a királyságokban!

1. Hét
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HETI IGERÉSZEK

Zsoltárok 145:1-7

Én Istenem, Királyom, dicsérlek téged!  Örökké áldom neved! Minden nap áldalak, dicsérem 
neved örökké! Nagy az Örökkévaló és méltó, hogy dicsérjük, nagysága felmérhetetlen, égtelen! 
Nemzedék nemzedéknek hirdeti tetteid, hatalmas tetteid dicsérik mindannyian! Fenséges 
dicsőséged szépségén, csodás tetteiden elmélkedem! Félelmetes hatalmadról beszélnek 
mindannyian, én pedig csodás tetteidet hirdetem! Emlékeznek, mennyi jót adtál nekik, 
igazságos tetteidről énekelnek.

Róma 15:30; Kolossé 1:9

Arra kérlek benneteket, testvéreim, segítsetek nekem azzal, hogy erőteljesen imádkoztok értem 
Istenhez — Urunk, Jézus Krisztus és a Szent Szellem szeretete által!  

Amióta ezeket a jó híreket hallottuk felőletek, szüntelen imádkozunk értetek: Azt kérjük Istentől, 
hogy akaratának teljes megértése által töltsön be titeket mindenféle szellemi bölcsességgel és 
belátással.

1. Hét



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

16 LoveGodGreatly.com

Olvasd el: Apcsel 2:41-47
Imák: Apcsel 2:42

Hétfő



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

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

LoveGodGreatly.com 17

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

Hétfő



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

18 LoveGodGreatly.com

Olvasd el: Zsidók 4:15-16
Imák: Zsidók 4:16

Kedd



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

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

LoveGodGreatly.com 19

Kedd



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

20 LoveGodGreatly.com

Olvasd el: Jeremiás10:6-7
Imák: Jeremiás10:6-7

Szerda



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

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

LoveGodGreatly.com 21

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

Szerda



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

22 LoveGodGreatly.com

Olvasd el: Zsoltárok 145:1-7
Imák: Zsoltárok 145:1-2

Csütörtök



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

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

LoveGodGreatly.com 23

Csütörtök



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

24 LoveGodGreatly.com

Olvasd el: Róma 15:30; Kolossé 1:9
Imák: Kolossé 1:9

Péntek



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

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

LoveGodGreatly.com 25

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

Péntek



26 LoveGodGreatly.com

1. Fogalmazd meg saját definíciódat az imáról.

2. Miért akkora ajándék az ima Isten emberei számára?

3. J.C. Ryle azt mondta, hogy az ima a legfontosabb dolog, amit egy keresztény tehet. Így fogalmazott: 
„Az ima olyan a hit számára, mint a lélegzetvétel az életnek. Hogyan élhet egy ember úgy, hogy nem 
lélegzik, azt fel nem foghatom, mint ahogy azt sem, miként élhet a hit embere ima nélkül.” 
Egyetértesz? Miért vagy miért nem?

4.  Mit tanít nekünk az ima Istenről?

5. Azt olvassuk, hogy imádkozzunk egymásért. Keress másik igeverset, ami ugyancsak arra bátorít, 
hogy imádkozz más hívőkért.

Összefoglaló Kérdések
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1. HÉT

Az én válaszom
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Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg) 

Központi heti imatéma: Az Országod

 Ima Dicsőités
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

2. Hét
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HETI IGERÉSZEK

1 Timóteushoz 2:8

Tehát azt akarom, hogy imádkozzanak a férfiak mindenhol! Amikor imádkoznak és felemelik 
a kezüket, szentek legyenek, ne legyen a szívükben harag, vagy neheztelés.

Márk 1:35

Jézus korán reggel felkelt, amikor még sötét volt, kiment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott.

Máté 14:23

Miután elbocsátotta a sokaságot, Jézus felment a hegyre imádkozni. Késő estig ott is maradt 
egyedül.

Apostolok cselekedetei 9:40 

Péter ekkor mindenkit kiküldött a szobából, letérdelt és imádkozott. Azután a holttesthez 
fordult, és azt mondta: „Tábita, kelj fel!” Az asszony kinyitotta a szemét, és amikor meglátta 
Pétert, felült.

2. Hét
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HETI IGERÉSZEK

Efézus 3:14-16

Mindezeket látva letérdelek az Atya-Isten előtt, és imádom őt, akitől minden mennyei és földi 
család a nevét kapja. Arra kérem, hogy dicsőséges gazdagsága szerint erősítse meg a „belső 
embert” bennetek a Szent Szellem segítségével,

János 15:1-5

„Én olyan vagyok, mint a szőlő. Atyám pedig olyan, mint a szőlősgazda: minden vesszőt levág 
rólam, amely nem terem gyümölcsöt, termő vesszőimet viszont megmetszi és megtisztítja, 
hogy még bőségesebb és jobb termést hozzanak. Benneteket már megmetszett és megtisztított a 
tanításaim által, amelyeket tőlem hallottatok. Maradjatok velem és lakjatok bennem, ahogyan 
a szőlővessző is a szőlő tövén marad — akkor én is bennetek maradok! A szőlővessző sem 
teremhet gyümölcsöt önmagában, csak ha a szőlő tövén marad. Ugyanígy ti is csak akkor 
teremhettek gyümölcsöt, ha bennem maradtok.

Igen, én vagyok a szőlő, és ti vagytok a vesszőim! Aki bennem lakik, és én őbenne, az sok 
gyümölcsöt terem. Nélkülem azonban semmit sem tehettek.

2. Hét



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

32 LoveGodGreatly.com

Olvasd el: 1 Timóteus 2:8
Imák: 1 Timóteus 2:8

Hétfő



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

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

LoveGodGreatly.com 33

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

Hétfő



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

34 LoveGodGreatly.com

Olvasd el: Márk 1:35; Máté14:23
Imák: Márk 1:35

Kedd



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

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

LoveGodGreatly.com 35

Kedd



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

36 LoveGodGreatly.com

Olvasd el: Apcsel 9:40
Imák: Apcsel 9:40

Szerda



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

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

LoveGodGreatly.com 37

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

Szerda



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

38 LoveGodGreatly.com

Olvasd el: Efézus 3:14-16
Imák: Efézus 3:14-16

Csütörtök



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

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

LoveGodGreatly.com 39

Csütörtök



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Olvasd el: János 15:1-5
Imák: János 15:5

Péntek



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

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

LoveGodGreatly.com 41

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

Péntek
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1. Milyen hatással van a büszkeség az imaéletünkre?

2. Olvasd el Lukács 17:6-ot. Mit gondolsz, mit akart Jézus mondani ezzel a verssel?

3. Hogyan tud erőt adni nekünk az ima?

4. Jegyezd fel a kedvenc igeversedet az imáról.

5. Mindenben Istentől függünk, Miként segít az ima emlékezni erre az igazságra

Összefoglaló Kérdések
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2. HÉT

Az én válaszom
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Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg) 

Központi heti imatéma: A Barátaid

 Ima Dicsőités
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

3. Hét
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HETI IGERÉSZEK

Zsoltárok 145:1-3

Én Istenem, Királyom, dicsérlek téged!  Örökké áldom neved! Minden nap áldalak, dicsérem 
neved örökké! Nagy az Örökkévaló és méltó, hogy dicsérjük, nagysága felmérhetetlen, végtelen!

Ézsaiás 6:1-6

Abban az esztendőben, amikor Uzzijjá király meghalt, láttam az Urat. Trónján ült, fent a 
magasban, és palástja beborította a templomot. Fölötte szeráfok lebegtek, akiknek hat-hat 
szárnyuk volt. Kettővel az arcukat takarták el, kettővel a testüket fedték be, kettővel pedig 
lebegtek. Így kiáltottak egymásnak:  „Szent, szent, szent az Örökkévaló, a Seregek Ura, dicsősége 
betölti az egész Földet!” Hangjuktól megremegett az ajtó kerete és küszöbe, a templom pedig 
megtelt füsttel.  Akkor én felkiáltottam: „Jaj nekem! Végem van, mert tisztátalan beszédű 
vagyok, és tisztátalan beszédű nép között lakom, mégis a saját szememmel látom a Királyt, 
az Örökkévalót, a Seregek Urát!” Ekkor az egyik szeráf hozzám repült. Kezében izzó parazsat 
hozott, amelyet fogóval vett az oltárról.

Filippi 4:5-7

Újra mondom: örüljetek! Mindenki lássa meg, hogy szelídek és kedvesek vagytok! Közel van 
már az Úr!  Semmi felől ne aggódjatok! Bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok! 
Hálaadással kérjétek Istentől, amire szükségetek van! Isten békessége, amely minden képzeletet 
felülmúl, megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

3. Hét
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HETI IGERÉSZEK

Zsidók 13:15

Ezért Jézus által szüntelenül vigyük Isten elé áldozatunkat: dicsérjük őt szívvel-lélekkel, és 
hirdessük dicsőségét!

Zsoltárok 140

Örökkévaló, ments meg engem a gonoszoktól!  Védj meg az erőszakosoktól, mert szüntelen 
rosszat terveznek, minden nap viszályt szítanak! Mint a kígyóké, éles a nyelvük, mint a 
kígyóméreg, olyan a beszédük. 

Selah

Őrizz meg, Örökkévaló, a gonoszok kezétől! Védj meg az erőszakosoktól, mert el akarnak 
gáncsolni! Csapdát állítottak nekem a büszke gonoszok, hálót feszítettek, hogy megfogjanak, 
vermet ástak utamon. 

Selah

Te vagy Istenem     — mondom az Örökkévalónak —, hallgasd meg hát könyörgésemet! 
Örökkévaló, Istenem, te vagy hatalmas Szabadítóm, te véded meg a fejem a csata napján! 
Örökkévaló, ne engedd, hogy tervük sikerüljön, ne add meg a gonoszoknak, amit kívánnak,  
nehogy elbízzák magukat! 

Selah

Körülvettek ellenségeim, és fejüket emelik. Rájuk szakadjon mindaz a gonosz, amit ellenem 
terveztek! Izzó parázs hulljon fejükre! Dobd őket a tűzbe, essenek a mélységbe, ahonnan nincs 
kiút! Ne engedd, hogy a hazugok gyökeret verjenek földünkön! Üldözze őket a gonosz, amíg ki 
nem pusztulnak! Tudom, hogy az Örökkévaló igazságot szolgáltat a szegényeknek, és felkarolja 
ügyüket! Az igazságszeretők dicsérnek majd téged, az igazak jelenlétedben élnek örökké!

3. Hét



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Olvasd el: Zsoltárok 145:1-13
Imák: Zsoltárok 145:1-3

Hétfő



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

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

LoveGodGreatly.com 49

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

Hétfő



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Olvasd el: Ézsaiás 6:1-6
Imák: Ézsaiás 6:5

Kedd



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

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

LoveGodGreatly.com 51

Kedd



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

52 LoveGodGreatly.com

Olvasd el: Filippi 4:5-7
Imák: Filippi 4:6

Szerda



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

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

LoveGodGreatly.com 53

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

Szerda



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Olvasd el: Zsidók 13:15
Imák: Zsidók 13:15

Csütörtök



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

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

LoveGodGreatly.com 55

Csütörtök



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

56 LoveGodGreatly.com

Olvasd el: Zsoltárok 140
Imák: Zsoltárok 140:9-11

Péntek



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

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

LoveGodGreatly.com 57

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

Péntek



58 LoveGodGreatly.com

1. Mi néhány jellemzője Istennek, amit megemlíthetsz, amikor imádod Őt?

2. Efézus 6:18 leírja nekünk, hogy „Minden helyzetben imádkozzatok és könyörögjetek a Szent Szellem 
által. Erre mindig legyetek készen...” Hogyan lehet ezt kivitelezni a valós életben?

3. Hogyan kerülhetjük el azt, hogy imáink bevásárlólista szerű kérés halmazzá váljanak?

4. Hogyan tanulhatjuk meg, hogy valóban mindenért hálásak legyünk?

5. Járj utána mélyebben, hogy mit is jelent az átkozó ima. Ma is mondanunk kellene ilyen imákat?

Összefoglaló Kérdések
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3. HÉT

Az én válaszom



60 LoveGodGreatly.com

Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg) 

Központi heti imatéma: A Gyülekezeted

 Ima Dicsőités
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

4. Hét





62 LoveGodGreatly.com

HETI IGERÉSZEK

Zsoltárok 62

Csak Istenben nyugszik meg a lelkem, ő a szabadítóm! Csak ő az én erős Kősziklám, 
zabadítóm! Erős váram ő nekem, nem győzhetnek le ellenségeim! Meddig támadtok még 
engem?! Miért akartok megölni? Olyan vagyok, mint a düledező városfal, mint egy omladozó 
bástya. Ellenségeim azon tanakodnak, hogyan taszítsanak le méltóságomból. Örülnek, mikor 
hazugságot mondhatnak rólam. Szájukkal áldanak, de szívükben átkoznak. Szela Csak  Istenben 
nyugszik meg a lelkem, ő a reménységem! Csak ő az én erős Kősziklám, szabadítóm! Erős váram 
ő nekem, nem győzhetnek le ellenségeim! A győzelmet és dicsőséget Isten adja nekem! Ő az én 
erős váram, csak nála vagyok biztonságban!  Istenben bízz minden időben, népem! Öntsétek 
ki szíveteket előtte! Isten a mi menedékünk és biztonságunk! Szela Bizony, az ember élete 
szétfoszlik, mint a pára! Ha mérlegre kerül, a leheletnél is könnyebb! Ne bízz az erőszakban 
vagy az elnyomásban, se abban, amit lopva vagy csalással szereztél! Ne bízz a vagyonodban, még 
akkor se, ha gyarapszik! Csak abban bízhatsz, amit Isten maga mondott, és hiszem, hogy igaz: 
„Egyedül Istené az erő!” Igen, Uram, tiéd a hűség és szeretet is! Te jutalmazol, vagy büntetsz 
mindenkit, tettei szerint.

Zsoltárok 37:7-8

Nyugodj meg, és várd az Örökkévalót!  Ne bosszankodj, mikor a gonoszoknak valami sikerül,    
ne mérgelődj, ha tervük megvalósul! Csillapodj le, nyugodj meg!  Ne haragod vezessen,    abból 
csak baj származna!

4. Hét
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HETI IGERÉSZEK

Lukács 18:1-7

Jézus példázatot mondott a tanítványainak, amellyel arra tanította őket, hogy kitartóan 
imádkozzanak, és ne fáradjanak bele soha. „Volt egyszer egy bíró egy városban, aki Istent nem 
tisztelte, és nem becsülte az embereket sem. Élt abban a városban egy özvegyasszony, aki folyton 
a bíró nyakára járt, és szüntelen arra kérte: »Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben, 
és védj meg tőle!« A bíró egy ideig nem akart rajta segíteni, de végül ezt gondolta: »Istent nem 
tisztelem, és nem érdekel, hogy mit gondolnak rólam az emberek. De ez az özvegyasszony 
már terhemre van, mert folyton a nyakamra jár. Nem bánom, igazságot szolgáltatok neki, és 
megvédem, hogy ne zaklasson tovább.«”

Az Úr így folytatta: „Figyeljétek, mit mondott ez az igazságtalan bíró! Mit gondoltok, ha még 
ő is igazságot szolgáltat, akkor Isten mennyivel inkább! Ő bizonyosan megvédi választottait, 
és igazságot szolgáltat azoknak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá. Nem fogja feleslegesen 
várakoztatni őket!

Márk 11:23-24

Igazán mondom nektek: Ha valaki azt mondja ennek a hegynek: »Menj, és zuhanj a tengerbe!«, 
és nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik — akkor úgy is lesz. Ezért 
mondom nektek: amikor imádságban kértek valamit, higgyétek, hogy az már a tiétek, és akkor 
valóban meg is fogjátok kapni!

Kolossé 4:2

Az imádkozásban tartsatok ki, legyetek éberek és hálás szívűek.

1 Theszalónika 5:17

Szüntelen imádkozzatok!

4. Hét



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

64 LoveGodGreatly.com

Olvasd el: Zsoltárok 62
Imák: Zsoltárok 62:8

Hétfő



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

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

LoveGodGreatly.com 65

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

Hétfő



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Olvasd el: Zsoltárok 37:7-8
Imák: Zsoltárok 37:7-8

Kedd



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

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

LoveGodGreatly.com 67

Kedd



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Olvasd el: Lukács 18:1-7
Imák: Lukács 18:1, 7

Szerda



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

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

LoveGodGreatly.com 69

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

Szerda



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Olvasd el: Márk 11:23-24
Imák: Márk 11:24

Csütörtök



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

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

LoveGodGreatly.com 71

Csütörtök



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Olvasd el: Kolossé 4:2;  1 Thesszalonika 5:17
Imák: 1 Thesszalonika 5:17

Péntek



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

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

LoveGodGreatly.com 73

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

Péntek
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1. Van helyes módja az imának?

2. Miért olyan fontos a türelem imaéletünk során?

3. Milyen hatással kellene, hogy legyen a bátorság az imáinkra?

4. Mi a különbség a között az ima között, amit hit által mondunk el és a között, amit kételkedve?

5. Jegyezz fel bármi újat, amit ezen a héten tanultál.

Összefoglaló Kérdések
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4. HÉT

Az én válaszom
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Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg) 

Központi heti imatéma: Misszionáriusok

 Ima Dicsőités
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

5. Hét
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HETI IGERÉSZEK

Efézus 1:15-18

Mivel hallottam az Úr Jézus Krisztusba vetett hitetekről és a szeretetről, amellyel Isten szent 
népe iránt vagytok,  én is mindig hálát adok Istennek, amikor imádkozom értetek. Azt kérem, 
hogy Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőséges Atya-Isten töltsön be titeket a Szent Szellemmel, 
aki bölccsé tesz, kijelenti és igazán megismerteti veletek Istent. Azt kérem Istentől, hogy nyissa 
meg szívetek szemét, hogy fel tudjátok fogni, milyen reménységre hívott el titeket, és milyen 
dicsőséges az a hatalmas örökség, amit Isten a saját szent népének szánt.

Máté 26:40-41

Ezután visszament a három tanítványhoz, de azok közben elaludtak. Azt mondta Péternek: 
„Még egy órát sem tudtatok velem együtt virrasztani?! Ne aludjatok, hanem imádkozzatok, 
hogy legyen erőtök ellenállni a kísértésnek! Mert a szellem ugyan készen áll, de az emberi 
természet gyenge.”

Kolosséiakhoz 1:3-12

Hálát adunk Istennek, Urunk, Jézus Krisztus Atyjának minden egyes alkalommal, amikor 
értetek imádkozunk. Hálát adunk, mert hallottuk, hogy hisztek a Krisztus Jézusban, és 
igazán szeretitek Isten minden gyermekét. Ez a hit és szeretet pedig abból a reménységetekből 
fakad, amely a Mennyben elkészítve vár reátok, s amelyről akkor hallottatok először, amikor 
az igazság üzenetét, az örömhírt megismertétek. Az örömhír hozzátok is eljutott, akárcsak 
a többi nemzethez, szerte a világon. Igen, az örömhír egyre jobban terjed, és mindenhol jó 
gyümölcsöket terem. Nálatok is így van ez, amióta csak hallottátok, és igazán megismertétek 
Isten kegyelmét. Az örömhírt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól hallottátok először, aki 
hűségesen szolgálja Krisztust a ti érdeketekben. Tőle hallottuk, milyen erős isteni szeretet él 
bennetek a Szent Szellem által.

5. Hét
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HETI IGERÉSZEK

Amióta ezeket a jó híreket hallottuk felőletek, szüntelen imádkozunk értetek:

Azt kérjük Istentől, hogy akaratának teljes megértése által töltsön be titeket mindenféle 
szellemi bölcsességgel és belátással. Kérjük, hogy az életetek méltó legyen az Úrhoz, sok örömet 
szerezzetek neki, sokféle jó tettet vigyetek véghez, és hogy egyre mélyebben ismerjétek meg 
Istent. Kérjük, hogy Isten a saját dicsőségének hatalma szerint erősítsen meg benneteket minden 
tekintetben, hogy minden körülmények között állhatatosan és türelmesen helyt álljatok, sőt, 
hogy mindezt örömmel és hálás szívvel tegyétek.

Igen, adjatok hálát az Atyának! Mert ő tett benneteket alkalmassá, hogy részt vegyetek abban 
az örökségben, amelyet Isten készített szent népe számára a világosságban.

1 Timóteus 2:1-3

Mindenekelőtt tehát arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok és könyörögjetek minden 
emberért, járjatok közben és adjatok hálát értük! Imádkozzatok a királyokért és mindazokért, 
akik hatalmat kaptak, hogy nyugodt és békés életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és 
tisztességgel. Ez jó dolog és tetszik Istennek, Üdvözítőnknek.

Lukács 6:27-28

„Nektek mondom, akik hallgattok rám: szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik 
gyűlölnek benneteket! Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántanak 
titeket!

5. Hét



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

80 LoveGodGreatly.com

Olvasd el: Efézus 1:15-18
Imák: Efézus 1:17

Hétfő



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

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

LoveGodGreatly.com 81

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

Hétfő



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Olvasd el: Máté 26:40-41
Imák: Máté 26:41

Kedd



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

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

LoveGodGreatly.com 83

Kedd



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Olvasd el: Kolossé 1:3-12
Imák: Kolossé 1:3-4

Szerda



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

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

LoveGodGreatly.com 85

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

Szerda



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Olvasd el: 1 Timóteus 2:1-3
Imák: 1 Timóteus 2:1-2

Csütörtök



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

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

LoveGodGreatly.com 87

Csütörtök



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Olvasd el: Lukács 6:27-28
Imák: Lukács 6:27-28

Péntek



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

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

LoveGodGreatly.com 89

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

Péntek
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1. Sok imánk a testi szükségleteink körül forog. Milyen szellemi szükségeinkért kellene imádkoznunk?

2. Miként segíthet az ima a kísértés idején?

3. Jegyezz fel egy hívő testvéredért elmondott imát. Nem kell vele megosztanod ezt, de elmondhatod 
neki, hogy imádkozol érte.

4. Jakab 4:3 azt mondja: „Vagy, ha kéritek is, akkor sem kapjátok meg, mert nem a helyes indítékkal 
kéritek…” Mit ért Jakab az alatt, hogy „nem a helyes indítékkal kéritek”?

5. Mi legnehezebb az ellenségeinkért való imádkozásban?

Összefoglaló Kérdések
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5. HÉT

Az én válaszom



92 LoveGodGreatly.com

Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg) 

Központi heti imatéma: Szánj időt rá, hogy megköszönd Istennek, ahogyan dolgozik 
az életedben.

 Ima Dicsőités
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

6. Hét
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HETI IGERÉSZEK

Róma 5:1-2

Most tehát Isten elfogadott bennünket a hitünk alapján. Ezért Urunk, Jézus Krisztus által 
békességben élünk vele. Jézus által kaptunk szabad hozzáférést Isten kegyelméhez, amelyben 
élünk. Örvendezünk annak, hogy reménységünk szerint részesülni fogunk Isten dicsőségében.

1.János 5:13-15

Ezeket nektek írom, akik már hisztek Isten Fiának nevében. Azért írom, hogy egészen biztosak 
legyetek benne: nektek már most örök életetek van! Ezért teljes bizalommal fordulhatunk 
Istenhez: ha az ő akarata szerint kérünk valamit, biztos, hogy meghallgat bennünket! Ha pedig 
biztosak vagyunk benne, hogy meghallgat — bármit is kérünk tőle —, akkor azt is tudjuk, 
hogy amit kértünk, azt meg is adta.

Ézsaiás 41:10

Ezeket nektek írom, akik már hisztek Isten Fiának nevében. Azért írom, hogy egészen biztosak 
legyetek benne: nektek már most örök életetek van! Ezért teljes bizalommal fordulhatunk 
Istenhez: ha az ő akarata szerint kérünk valamit, biztos, hogy meghallgat bennünket! Ha pedig 
biztosak vagyunk benne, hogy meghallgat — bármit is kérünk tőle —, akkor azt is tudjuk, 
hogy amit kértünk, azt meg is adta.

Zsoltárok 34:18

Közel van a megtört szívűekhez, és megmenti a reményvesztett lelkűeket.

6. Hét
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HETI IGERÉSZEK

Máté 7:7-11

„Kitartóan kérjétek, és megkapjátok! Kitartóan keressétek, és megtaláljátok! Kitartóan 
kopogtassatok, és kinyitják nektek az ajtót! Mert aki kitartóan kéri, megkapja, amit kér. Aki 
kitartóan keresi, az megtalálja, amit keres. Aki kitartóan kopogtat, annak kinyitják az ajtót.  
Melyik apa adna a fiának követ, ha az kenyeret kér tőle? Vagy ha a fia halat kér, kígyót ad-e 
neki? Ha tehát még ti is — bár romlottak vagytok — tudtok jó ajándékot adni gyerekeiteknek, 
mennyivel inkább Mennyei Atyátok! Ő biztosan megad minden jót azoknak, akik elkérik tőle!”

Róma 8:26-27

 Hasonlóképpen a Szent Szellem is segítségünkre siet abban, amiben erőtlenek vagyunk. Hiszen 
sokszor még azt sem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk. A Szent Szellem azonban 
maga könyörög értünk, szavakkal ki sem fejezhető sóhajtásokkal. Isten ugyanis jól tudja, mi 
van a szívünkben, és azt is, mi a Szent Szellem szándéka, mert ő Isten akarata szerint könyörög 
Isten népéért.

6. Hét



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Olvasd el: Róma 5:1-2
Imák: Róma 5:2

Hétfő



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

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

LoveGodGreatly.com 97

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

Hétfő



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Olvasd el: 1 János 5:13-15
Imák: 1 János 5:14

Kedd



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

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



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Olvasd el: Ézsaiás 41:10; Zsoltárok 34:18
Imák: Zsoltárok 34:18

Szerda
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- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

Szerda
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Olvasd el: Máté 7:7-11
Imák: Máté 7:11

Csütörtök
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Csütörtök
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M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Olvasd el: Róma 8:26-27
Imák: Róma 8:27

Péntek



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

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

LoveGodGreatly.com 105

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

Péntek
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1. Hogyan mehetünk mi bűnösökként Isten elé bármiért?

2. Isten többé már nem bíróként, hanem Atyaként tekint ránk. Milyen hatással lehet ez a tudás az 
imaéletünkre?

3. Mit jelent az, hogy tisztelni az örökkévalót (Zsoltárok 34:11)?

4. Mi a Szent Szellem munkája az imáinkat illetően?

5. Olvasd el Róma 8:26-ot. Magyarázd el, miről beszél ez a vers. 

Összefoglaló Kérdések
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6. HÉT

Az én válaszom
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Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg) 

Központi heti imatéma: Tölts időt ezen a héten azzal, hogy a félelmeidet imákká 
formálod.

 Ima Dicsőités
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

7. Hét
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2 Korinthus 12:7-10

S hogy el ne bízzam magam az Úrtól kapott különleges kijelentések miatt, egy „tövist” kaptam 
a testembe: a Sátán egyik angyalát. Azért kaptam, hogy állandóan ostorozzon engem, hogy 
el ne bizakodjam. Háromszor kértem az Urat, hogy szabadítson meg ettől a „tövistől”, de ő 
ezt válaszolta: „Elég az a kegyelem, amelyet kaptál, mert az én erőm a te erőtlenséged által 
éri el a célját.” Ezért boldogan dicsekszem a gyengeségeimmel, hogy Krisztus ereje lakjon 
bennem. Örömmel elviselem a gyengeségeimet, meg amikor az emberek bántanak, vagy 
rosszat mondanak rólam, vagy amikor különböző nehézségek és bajok vesznek körül, amikor 
az emberek üldöznek vagy rosszul bánnak velem Krisztus miatt, mert amikor gyenge vagyok, 
akkor vagyok igazán erős.

1 Sámuel 1:1-20

Élt egy ember Efraim hegyvidékén, Ráma városában, akit Elkánának hívtak. Efraim törzsébe, 
Cúf nemzetségébe tartozott, apját Jeróhámnak hívták, aki Elihú fia, ő pedig Tóhú fia, ő pedig 
Cúf fia volt. Elkánának két felesége volt: Anna, aki meddő volt, és Peninná, akinek már születtek 
gyermekei.  Elkána minden évben fölment Rámából Silóba, hogy ott az Örökkévalót, a Seregek 
Urát imádja és áldozatokat mutasson be neki. Ebben az időben Silóban Hofni és Fineás, Éli 
fiai teljesítettek papi szolgálatot az Örökkévalónak. Amikor Elkána bemutatta az áldozatot, a 
családja minden tagjának adott egy-egy részt az áldozati ételből: a feleségének, Peninnának, 
meg a fiainak és leányainak is. A másik feleségének, Annának is ugyanakkora[a] részt adott, 
mert őt nagyon szerette, annak ellenére, hogy az Örökkévaló Annának nem adott gyermeket. 
Peninná, Anna vetélytársa sokszor felemlegette, hogy neki születtek gyermekei, míg Annának 
az Örökkévaló nem adott gyermeket. Ezzel Annát nagyon megalázta és elkeserítette. Így ment 
ez évről-évre akkor is, amikor a család együtt ment föl az Örökkévaló házához. Emiatt Anna 
sokszor annyira elkeseredett, hogy nem is evett az áldozatból, csak sírt.  Így történt ez abban 
az évben is, amikor megint Silóban voltak. Elkána próbálta vigasztalni: „Ne sírj Anna! Inkább 
egyél valamit, ne szomorkodj! 

7. Hét



111LoveGodGreatly.com

HETI IGERÉSZEK

Nem többet érek én neked, mintha tíz fiad lenne?” Miután ettek-ittak, Anna csendben fölkelt, 
és elment, hogy az Örökkévaló előtt imádkozzon. Éli, a főpap, szokása szerint az Örökkévaló 
házának bejáratánál ült egy széken. Anna egész szívét-lelkét kitárta az Örökkévaló előtt, és 
keservesen sírva imádkozott. Ilyen fogadalmat tett neki: „Ó, Örökkévaló, Seregek Ura, bárcsak 
letekintenél, és észrevennéd szolgálóleányod keserűségét! Uram, ne felejtkezz el rólam! Jusson 
eléd a kérésem: engedd meg, hogy szülhessek, és adj nekem fiúgyermeket! Uram, ha megadod, 
fogadom, hogy ezt a fiút neked szentelem! Egész életében legyen az Örökkévaló nazírja, soha ne 
igyon se bort, se más részegítő italt, és borotva ne érje a fejét!” Ahogy Anna hosszasan imádkozott 
az Örökkévaló előtt, Éli felfigyelt arra, hogy az asszony szája mozog, de a hangját nem hallani. 
Ezért arra gondolt, hogy Anna biztosan részeg lehet, pedig ő csak magában imádkozott. Rá is 
szólt az asszonyra: „Meddig akarsz még itt maradni ilyen részegen? Jobb lenne, ha nem innál 
többet!” Anna így válaszolt: „Nem, Uram, nem részeg vagyok, hanem szomorú. Nem ittam 
semmiféle részegítő italt, csak a szívem bánatát öntöttem ki az Örökkévaló előtt. Ne gondolj 
rólam semmi rosszat, mert nagy bánatom és keserűségem miatt imádkoztam ilyen sokáig.” Éli 
akkor ezt mondta: „Izráel Istene adja meg neked, amit kértél tőle! Menj haza békességben!” 
„Tekints rám jóindulattal!” — felelte Anna, azután elment. De ettől fogva nem volt bánatos 
többé, és nem utasította vissza, ha étellel kínálták. Másnap reggel Elkána és családja imádkozott 
az Örökkévaló előtt, majd hazaindultak Rámába. Ezután Elkána együtt hált a feleségével, és az 
Örökkévaló megemlékezett Anna kéréséről. Anna áldott állapotba került, és amikor eljött az 
ideje, fiút szült. Sámuelnek nevezte, mert az Örökkévalótól kérte őt.

Zsoltárok 37:7 

Nyugodj meg, és várd az Örökkévalót!  Ne bosszankodj, mikor a gonoszoknak valami sikerül,

ne mérgelődj, ha tervük megvalósul!

Jeremiás siralmai 3:25

Jó az Örökkévaló azokhoz, akik benne bíznak, akik jelenlétét keresik, kívánják.

7. Hét
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7. Hét

1 Királyok 18:20-39

Aháb tehát összegyűjtötte egész Izráel népét és azokat a prófétákat a Kármel-hegyre. Amikor 
mindannyian együtt voltak, Illés az emberek elé állt, és ezt mondta: „Meddig fogtok még kétfelé 
sántikálni? Döntsétek el végre, ki az igazi Isten! Ha az Örökkévaló az Isten, akkor őt kövessétek! 
Ha pedig Baál, akkor kövessétek őt!”  De senki sem felelt egy szót sem. Akkor Illés így folytatta: 
„Nézzétek! Egyedül én maradtam meg az Örökkévaló prófétái közül, Baálnak meg 450 prófétája 
gyűlt itt össze. Adjatok hát nekünk egy-egy bikát! Baál prófétái válasszák maguknak az egyiket, 
vágják le, készítsék el az égőáldozatra, és tegyék föl az oltárra, a fahasábokra, de ne gyújtsanak 
tüzet alatta. Én is ugyanezt fogom tenni a másik bikával, és fölteszem azt a másik oltárra, de 
nem gyújtok tüzet alatta. Ezután a Baál-próféták hívják segítségül istenüket, és én is segítségül 
hívom az Örökkévaló nevét. Amelyik isten felel, és tüzet küld az áldozatra, az az igazi Isten!” 
Erre az egész nép így válaszolt: „Igen, jó lesz így!” Ezután Illés a Baál-prófétákhoz fordult: „Mivel 
sokan vagytok, kezdjetek hozzá először ti! Válasszátok magatoknak az egyik bikát, és készítsétek 
elő az áldozatra! Azután hívjátok segítségül isteneteket, de tüzet ne gyújtsatok!” Így is történt. A 
Baál-próféták fogták az egyik bikát, elkészítették, azután segítségül hívták Baált reggeltől délig: 
„Ó, Baál! Ó, Baál, hallgass meg minket!” De semmi nem történt. Nem jött egy hang felelet 
sem. Ott ugráltak a maguk készítette oltár körül, de ez sem segített. Déltájban Illés csúfolni 
kezdte őket: „Hangosabban kiáltsatok! Hiszen isten ő, vagy nem? Talán éppen félrement, hogy 
a szükségét végezze! Vagy elutazott, netalán elszunyókált?! — Kiáltsatok hangosabban, talán 
fölébred!” Azok erre még hangosabban kiabáltak, és kardokkal meg lándzsákkal vagdosták 
magukat, ahogy szokták, amíg a vérük csorgott, de hiába. Már a délután is eltelt, de még 
mindig nem történt semmi. Majd őrjöngeni kezdtek, de akkor sem jött válasz, sem hang, sem 
semmi más jelét nem lehetett látni, hogy Baál meghallgatta volna őket. Így ment ez egészen 
az esti áldozat idejéig. Akkor Illés ezt mondta az embereknek: „Gyűljetek ide körém!” Ekkor a 
tömeg körülvette. 
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Akkor Illés hozzáfogott, hogy újra fölépítse az Örökkévaló lerombolt oltárát. Előbb fogott 12 
követ, mivel Izráelnek is 12 törzse van, amelyek Jákób fiaitól származtak. Jákóbnak régen azt 
mondta az Örökkévaló: „Ezentúl Izráel legyen a neved!” Ezekből a kövekből épített Illés oltárt 
az Örökkévalónak. Majd árkot húzott az oltár körül, amelybe kétkosárnyi vetőmag elfért volna. 
Az oltárra fölrakta a fahasábokat, majd arra az elkészített áldozati állatot. Ezután azt mondta: 
„Öntsétek le az egészet négy vödör vízzel!” Majd ezt mondta: „Ismét öntsétek le az egészet négy 
vödör vízzel!” Utána ezt harmadszor is megtették Illés parancsára. Ekkor már minden csurgott 
a víztől: az áldozati állat, a fa, az oltár, és még a körülötte lévő árok is megtelt. Amikor eljött 
az esti áldozat bemutatásának az ideje, Illés próféta odalépett az oltárhoz, és így imádkozott: 
„Örökkévaló Isten! Ábrahám, Izsák és Izráel Istene! Legyen most nyilvánvaló, hogy te vagy az 
Isten Izráelben, hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezt a te szavad szerint tettem! Hallgass 
meg engem, Örökkévaló Isten! Hallgass meg, hogy ezek az emberek megbizonyosodjanak róla, 
hogy te, az Örökkévaló, vagy az Isten! Hadd tudják meg, hogy a szívüket te fordítod vissza 
magadhoz!” Ekkor az Örökkévaló tüze leszállt az égből, és teljesen elégette az áldozatot, a fát, 
az oltár köveit, sőt még a port is. Az oltár körüli árokban lévő vizet pedig kiszárította. Látta ezt 
az egész nép, arccal a földre estek, és ezt kiáltották: „Az Örökkévaló az Isten! Az Örökkévaló az 
Isten!”

János 1:16

Ő az, akinek a teljességéből kaptunk mindannyian sokféle kegyelmet, áldást és ajándékot az 
isteni kegyelem alapján.

Efézus 3:20-21

Bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy 
amit el tudunk képzelni. Dicsőség Istennek az Eklézsiában és a Krisztus Jézusban, nemzedékről 
nemzedékre, örök időkig! Ámen!



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Olvasd el: 2 Korinthus 12:7-10
Imák: 2 Korinthus 12:8-9

Hétfő



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

K- I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

Hétfő
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Olvasd el: 1 Sámuel 1:1-20
Imák: 1 Sámuel 1:20

Kedd
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Kedd
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M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Olvasd el: Zsoltárok 37:7;  Jeremiás Sir. 3:25
Imák: Zsoltárok 37:7

Szerda
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- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

Szerda
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M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Olvasd el: 1 Királyok 18:20-39
Imák: 1 Királyok 18:38-39

Csütörtök
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Csütörtök
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Olvasd el: János 1:16; Efézus 3:20-21
Imák: János 1:16; Efézus 3:20-21

Péntek
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- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

Péntek
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1. Isten mindenkinek meghallgatja az imáját?

2. Milyen módon ismerted fel az életedben, hogy Isten megválaszolta az imádat?

3. Miként kellene reagálnunk, amikor Isten „nem’’-et mond?

4. Miként bátoríthatunk valakit, aki úgy érzi, hogy Isten hallgat? 

5. Jegyezz fel bármi újat, amit ezen a héten tanultál.

Összefoglaló Kérdések
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7. HÉT

Az én válaszom
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Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg) 

Központi heti imatéma: Tölts időt azzal, hogy megköszönöd Istennek, hogy láthatod 
munkálkodni az életedben.

 Ima Dicsőités
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8. Hét
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Zsoltárok 5:3

Reggelente hozzád imádkozom, eléd terítem dolgaimat, s reménykedve várok válaszodra!

Példabeszédek 8:17

Szeretem azokat, akik engem szeretnek,  megtalálnak, akik igazán keresnek.

Zsoltárok 63:5-8

Lelkem megtelik jóságoddal: jóllakik, mint egy bőséges lakomán, mikor téged dicsérlek, 
Istenem! Ha ágyamban rád gondolok, még éjjel is veled beszélgetek, mert megsegítettél engem, 
szárnyaid árnyékában örvendezek.  Lelkem ragaszkodik hozzád, mert jobboddal fogod a kezem.

Zsoltárok 100

Kiáltsatok az Örökkévalóhoz mind, akik a Földön laktok! Szolgáljátok az Örökkévalót  
örömmel, jöjjetek elé dicsérettel, és imádjátok őt!  Lássátok meg, és ismerjétek el, hogy az 
Örökkévaló az Isten! Ő teremtett minket, hozzá tartozunk, legelőjének nyája: népe vagyunk! 
Lépjetek be kapuin hálaadással, jöjjetek udvaraiba dicséretekkel, tiszteljétek és áldjátok őt!Mert 
jó az Örökkévaló, örökké szeret minket, hűsége nemzedékről-nemzedékre kísér!

Zsoltárok 18:1-6

Szeretlek, Örökkévaló, te vagy minden erőm forrása! Az Örökkévaló az én Kősziklám  és erős 
kőváram! Istenem a kősziklám, hozzá menekülök! Ő véd meg engem! Benne van minden 
erőm, ő vezet a győzelemre! Ő a rejtekhelyem, magasan fönn, a hegyeken. Az Örökkévalóhoz 
kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. A halál kötelei gúzsba kötöttek, 
megrémített a pusztító áradat. Testemre fonódtak a Seol kötelei,    megfogtak a halál csapdái. 
De nagy bajomban az Örökkévalóhoz kiáltottam, Istenemet hívtam segítségül. Templomában 
meghallotta hangomat, kiáltásom feljutott hozzá,    meghallgatott!

8. Hét
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Zsoltárok 51

Istenem, kérlek, könyörülj rajtam hűséges szereteted szerint! Töröld el bűneimet nagy irgalmad 
szerint! Mosd le rólam összes bűnömet, tisztíts meg minden vétkemtől!  Tudom, hogy vétkeztem, 
és folyton a bűnömre gondolok. Ellened vétkeztem, Örökkévaló, csak ellened vétkeztem! Azt 
tettem, amit gonosznak tartasz, igazad van, ha elítélsz. Igen, jogosan elítélhetsz engem.  Bizony, 
bűnnel borított világba születtem, körülvett a bűn, mikor anyám megfogant velem. Istenem, 
azt kívánod, hogy lelkem legbelső része is igaz legyen, taníts hát a szívem mélyén bölcsességre! 
Tisztíts meg bűneimtől izsóppal, hogy tiszta legyek! Moss meg engem, és fehérebb leszek a 
hónál! Hadd halljak ismét örömöt és boldogságot! Hadd örüljenek újra csontjaim, amelyeket 
összetörtél! Ne nézz bűneimre! Töröld el minden vétkemet! Teremts bennem tiszta szívet, 
Istenem! Újítsd meg, erősítsd meg szellememet! Ne taszíts el magadtól, kérlek, ne vedd el tőlem 
Szent Szellemed! Hadd örüljek megint  szabadításodnak! Tégy újra engedelmessé engem! Hadd 
tanítsam a vétkeseket útjaidra, Örökkévaló, hogy a bűnösök visszatérjenek hozzád!  Istenem, 
szabadító Istenem,  ments meg a haláltól, bár megérdemlem, hiszen gyilkosság bűne terhel! 
Hadd énekeljek jóságodról megint! Örökkévaló, nyisd meg ajkamat, hadd dicsérjelek! Hiszen 
vinnék neked áldozatokat,    de nem gyönyörködsz bennük! Nem kívánod az égőáldozatot sem! 
Amit Isten szívesen fogad: az alázatos szellem! Ez az igazi áldozat! Istenem, te nem utasítod el, 
aki alázatos és engedelmes szívvel jön hozzád! Áldd meg Siont, építsd fel újra Jeruzsálem falait! 
Akkor újra gyönyörködhetsz az igazságban bemutatott áldozatokban, és égőáldozatokban. 
Akkor majd ismét bikákat áldoznak oltárodon! 

8. Hét



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Olvasd el: Zsoltárok 5:3; Példabeszédek 8:17
Imák: Zsoltárok 5:3

Hétfő



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

K- I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

Hétfő



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Olvasd el: Zsoltárok 63:5-8
Imák: Zsoltárok 63:5-6

Kedd



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

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



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

134 LoveGodGreatly.com

Olvasd el: Zsoltárok 100
Imák: Zsoltárok 100:4-5

Szerda



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

K- I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

Szerda



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Olvasd el: Zsoltárok 18:1-6
Imák: Zsoltárok 18:6

Csütörtök



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

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



I- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Olvasd el: Zsoltárok 51
Imák: Zsoltárok 51:2-4

Péntek



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

K- I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

Péntek
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1. Számít az imánk egyáltalán?

2. Olvasd el ezt az idézetet J.R. Miller-től:
“Gyakran halljuk, hogy minden napot imával kéne kezdenünk. Ez valóban csodálatos és szükséges 
dolog. Az első „arc’’, amibe belenézünk, Krisztusé kellen, hogy legyen. Az hangja kellene, hogy legyen 
az első amit meghallunk és Neki kéne, hogy szóljanak legelső szavaink. Két perc reggel, igen, kettő 
perc, amit igazán Krisztussal töltünk, meg fogja változtatni egész napunkat.”
Miben lehetne más a napunk, ha az első néhány percét Krisztussal töltenénk?

3. Mi áll annak az útjába, hogy időt tölts Istennel reggel és este? Miként tudnád legyőzni ezeket az 
akadályokat?

4. Miért kellene Istenhez rohannod, amikor vétkezel?

5. Mit kéne tenned, amikor nincs kedved imádkozni?

Összefoglaló Kérdések
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8. HÉT

Az én válaszom


