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I

sten hozott drága barátaim!

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.
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.
-

Tanulmányozó füzet

-

Könyvjelző, olvasási tervvel

-

Blogbejegyzések

-

Heti igevers, amit megtanulhatsz kívülről

-

Online közösség a Facebookon

Alig várom, hogy elkezdjük és remélem, találkozunk a célnál! Tarts ki, légy állhatatos, fusd meg a
pályát, ne add fel! Amit egyszer elkezdünk, fejezzük is be! Minden lépésnél melletted állok és drukkolok
neked! Együtt harcoljuk meg, hogy korán kelünk, félretesszük a napi stresszt, egyedül nekiülünk
és iszunk egy nagy pohárral az isteni Élő Vízből! Alig várom, hogy lássam, mit tartogat Isten számunk
ez alatt a tanulmány alatt.
Tarts velem azon az úton, ahol az életünkkel tanuljuk Istent nagyon szeretni!!!

www.lovegodgreatly.com

Büszke vagyok rád. Tényleg az vagyok… szeretném, ha ezt tudnád. Büszke vagyok rád, hogy
elkötelezted magad Isten igéjének tanulmányozására és arra, 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, lelassulva tényleg elolvasni, amit Isten mondani akar neked aznap.
Mielőtt nekiállsz, szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy elmagyarázzam mi is az
I.M.Á.K. 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.
Isten Igéjének a tanulmányozása ilyen módon olyan rövid vagy hosszú ideig tarthat,
amennyit rá tudsz szánni. Néha 10-15 percet, más napokon többet.
Hogyan használjam az I.M.Á.K. módszert?
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Itt van egy személyes példa erre…
Kolossé 1: 4-8
I - …mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről és a bennetek levő, minden szent iránti
szeretetről a 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.
____________________________________________________________________
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Remélem ez a magyarázat segítségedre lesz ma, amint mélyebbre ásol Isten igéjében!
Őszinte leszek veled és elmondom, hogy gyakran vannak napok, amikor a tanulmányozó oldal elejét és
hátulját is teleírom… de neked nem kell. Csak haladj egyik napról a másikra és jegyezd le a válaszod
arra, amit Isten megmutatott neked Igéjén keresztül. .
Az I.M.Á.K. módszer legfontosabb hozzávalója a TE kapcsolatod Isten Igéjével, és hogy TE
miként alkalmazod Igéjét a SAJÁT életedben!
Emlékezz, az a lényeg, hogy mélyen elgondolkozzunk, elmélkedjünk, és forgassunk magunkban
minden egyes szót az aznapra kijelölt igeszakaszból.
Zsoltárok 1:1-3 azt mondja:
“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.”
Az igazi elmélkedés időbe telik, míg megfelelően végigrágjuk az igerészt, mielőtt továbblépnénk.
William Gurnall azt írja: “Emlékezz, nem a sietős olvasás – hanem a szent és mennyei igazságokon
való komoly elmélkedés válik édessé és hasznossá a lélek számára. A méhek sem úgy gyűjtenek mézet,
hogy egy pillanatra rászállnak a virágra, hanem akkor jutnak az édes nedűhöz, ha elidőznek a virágon.
Nem az lesz a legkiválóbb, legédesebb, legbölcsebb és legerősebb keresztény, aki a legtöbbet olvas,
hanem aki a legtöbbet elmélkedik.” – William Gurnall: The Christian in Complete Armour (szabad
fordításban.)
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{I.M.Á.K. Olvasási terv}

A

I – Igevers

vezető út

M – Megfigyelés
Á – Átültetés

Első Hét ~ Támár & Erzsébet
Várakozás: A szégyen legyőzése
Hétfő

Olvasd el

Máté 1:1, 3

Kedd

Választható

1 Mózes 38:1-30

Szerda

IMÁK

1 Móz. 38:13-15, 26-27

Csütörtök

Választható

Lukács 1:5-25, 57-58

Péntek

IMÁK

Lukács 1:6-7, 24-25

Második Hét ~ Ráháb & Mária
Hajlandóság: A társadalom kirekesztettjei
Hétfő

Olvasd el

Máté1:5a, 16

Kedd

Választható

Józsué 2

Szerda

IMÁK

Józsué 6:17, 22-23, 25

Csütörtök

Választható

Lukács 1:26-56

Péntek

IMÁK

Lukács 1:34-38

Harmadik Hét ~ Ruth & Anna
Tettrekészség: Szolgálni és megdicsőíteni
Hétfő

Olvasd el

Máté 1:5b

Kedd

Választható

Ruth 1, 2

Szerda

IMÁK

Ruth 4:11-13

Csütörtök

Választható

Ruth 3, 4

Péntek

IMÁK

Lukács 2:36-38

Negyedik Hét ~ Betsabé & az Ige
Vágyakozás: Meglátni Isten dicsőségét
Hétfő

Olvasd el

Máté 1:6

Kedd

Választható

2 Sámuel 11, 12:24-25

Szerda

IMÁK

2 Sámuel 11:2-5, 26-27

Csütörtök

Választható

János 1:1-17

Péntek

IMÁK

János 1:1, 14
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K – Köszönet / Kérés

Megjegyzés „A karácsonyhoz vezető út” című
tanulmányhoz…
Ez a tanulmány egy kicsit más, mint a többi. Az a
célunk, hogy a forgalmas decemberi
időbeosztásodba is könnyen bele tudd illeszteni az
Ige olvasását. Hétfőn, szerdán és pénteken együtt
tanulmányozunk, a többi napon, szabadon
választható igerészeket jelöltünk ki a
tanulmányozásod gazdagítására. Ha el tudod
olvasni ezeket a részeket is, segíteni fog még
jobban megérteni a nők életét, akikkel
foglalkozunk. Bátorítalak, hogy szánj rá időt és
olvasd el ezeket a részeket is a hét folyamán és
imádkozz felettük!

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 négy 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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1. Hét: Hétfő
Olvasd el: Máté 1:1, 3

1. Hét: Kedd
Választható olvasnivaló: 1 Mózes 38:1-30
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1. Hét: Szerda
IMÁK: 1 Mózes 38:13-15, 26-27

- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

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

- KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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1. Hét: Csütörtök
Választható olvasnivaló: Lukács 1:5-25, 57-58
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1. Hét: Péntek
IMÁK: Lukács 1:6-7, 24-25

- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

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

- KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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2. Hét: Hétfő
Olvasd el: Máté 1:5a, 16

2. Hét: Kedd
Választható olvasnivaló: Józsué 2
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2. Hét: Szerda
IMÁK: Józsué 6:17, 22-23, 25

- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

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

- KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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2. Hét: Csütörtök
Választható olvasnivaló: Lukács 1:26-56
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2. Hét: Péntek
IMÁK: Lukács 1:34-38
- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

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

- KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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3. Hét: Hétfő
Olvasd el: Máté 1:5b

3. Hét: Kedd
Választható olvasnivaló: Ruth 1, 2

www.lovegodgreatly.com

3. Hét: Szerda
IMÁK: Ruth 4:11-13
- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

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

- KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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3. Hét: Csütörtök
Választható olvasnivaló: Ruth 3, 4
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3. Hét: Péntek
IMÁK: Lukács 2:36-38
- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

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

- KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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4. Hét: Hétfő
Olvasd el: Máté 1:6

4. Hét: Kedd
Választható olvasnivaló: 2 Sámuel 11, 12:24-25
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4. Hét: Szerda
IMÁK: 2 Sámuel 11:2-5, 26-27
- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

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

- KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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4. Hét: Csütörtök
Választható olvasnivaló: János 1:1-17
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4. Hét: Péntek
IMÁK: János 1:1, 14
- Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

- Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

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

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