Isten hozott!
NAGY ÖRÖMMEL tölt el, hogy itt vagy! Mielőtt elkezdjük az új Bibliatanulmányt, szeretném elmondani,

hogy érted is imádkoztunk! Nem a véletlen műve, hogy csatlakoztál ehhez a tanulmányhoz.
A következő hetekben egyszerűen csak az a fohászunk, 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,”
(Példabeszédek 2:4-5)
Nagy örömünkre szolgál, hogy sok féle forrás állhat rendelkezésedre az online Biblia tanulmány
alatt.
--Isten Megbocsát Neked Tanulmányozó könyv
--Könyvjelző, olvasási tervvel
--Heti blogbejegyzések
--Heti igevers, amit megtanulhatsz kívülről
--Heti kihívások
--Online közösség a Facebook-on és a weboldalunkon
Facebook: Szeresd Nagyon Istent – LGG Hungary
Weboldal: szeresdnagyonistent.hu
Mindannyian – a Love God Greatly csapatában – már alig várjuk, hogy elkezdjük és reméljük,
találkozunk a célnál. Tarts ki, légy állhatatos, fusd meg a pályát, ne add fel! Amit egyszer elkezdünk,
fejezzük is be! Minden lépésnél melletted állunk és drukkolunk neked! Együtt harcoljuk meg, hogy
korán kelünk, félretesszük a napi stresszt, egyedül nekiülünk, hogy időt töltsünk Isten Igéjében. Alig
várom, hogy lássam, mit tartogat Isten számunkra ez alatt a tanulmány alatt. Tarts velünk azon az úton,
ahol az életünkkel tanuljuk Istent nagyon szeretni!!!
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Közösségünk
Istent olyan nők közössége, akik különböző technológiai eszközöket használnak
arra, hogy Isten Igéjének tanulmányozásában eszámoltathatók legyenek egymásnak.
A SZERESD NAGYON

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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I.M.Á.K. Módszer
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!
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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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Imák Olvasási Terv
		
1. HÉT
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Válasz nap

8

Olvasd el
Ézsaiás 59:1-5
Efézus 2:1-3, 12
János 8:31-34
Jeremiás 17:9
Róma 7:18-19

IMÁK
Ézsaiás 59:2
Efézus 2:12
János 8:34
Jeremiás 17:9
Róma 7:18

2. HÉT

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Válasz nap

Efézus 1:3-7
János 3:16-21
Lukács 13:1-5
János 1:26-30
2 Krónikák 7:12-16

Efézus 1:7
János 3:16
Lukács 13:5
János 1:29
2 Krónikák 7:14

3. HÉT

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Válasz nap

1 János 1:5-9
Mikeás 7:18-19
Zsidók 9:23-28
Zsoltárok 103:11-13
Ézsaiás 38:17-19

1 János 1:9
Mikeás 7:19
Zsidók 9:28
Zsoltárok 103:12
Ézsaiás 38:17

4. HÉT

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Válasz nap

2 Korintus 5
Róma 12:1-2
Róma 6:1-10
Kolossé 3:1-17
1 János 5:1-4

2 Korintus 5:17
Róma 12:2
Róma 6:6
Kolossé 3:1-3
1 János 5:4

5. HÉT

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Válasz nap

Kolossé 3:12-14
Máté 18:21-35
Róma 12:17-21
Márk 11:20-25
Máté 6:9-13

Kolossé 3:13
Máté 18:21-22
Róma 12:21
Márk 11:25
Máté 6:12-13

6. HÉT

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Válasz nap

Zsoltárok 103
1 Korintus 15:50-57
Lukács 17:11-19
Zsoltárok 118:20-24
Efézus 5:20

Zsoltárok 103:10-11
1 Korintus 15:57
Lukács 17:15-16
Zsoltárok 118:21
Efézus 5:20

7. HÉT

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Válasz nap

1 Korintus 13:4-13
1 János 4:7-11
János 13:34-35
Ézsaiás 61:10-11
Habakkuk 3:17-19

1 Korintus 13:4-5
1 János 4:7
János 13:34
Ézsaiás 61:10
Habakkuk 3:18-19

8. HÉT

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Válasz nap

2 Korintus 5:18-19
Máté 28:16-20
Ézsaiás 52:6-8
Róma 10:10-15
Máté 9:35-38

2 Korintus 5:18-19
Máté 28:19-20
Ézsaiás 52:7
Róma 10:14-15
Máté 9:37-38

LoveGodGreatly.com

Célok
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!
HISZEM, HOGY FONTOS

Céljaim a tanulmány alatt:
1.

2.

3.

Aláírás: ___________________________________________________________

Dátum: ______________________

LoveGodGreatly.com
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Bevezető
keresztet vagy ki van függesztve valahol az otthonodban? Nálunk igen. Sokan
viselünk a nyakunkban vagy a fülünkben keresztet, vagy gyűrűként hordjuk az ujjunkon. Lehet, hogy
kereszt formájú a tetoválásod. Van egy doboz gyertyám is, amin kereszt van. A kereszt, nem csak Jézus
Krisztus áldozatának jelképévé vált, hanem általánosságban a vallásnak és az egyszerű lelkületnek.
HORDASZ A NYAKADBAN

Sokaknak, ez a sok kereszt csupán felszínes érzelmeket hordoz. Nem olyan hatással van ránk, mint
kéne. Még a díszes kereszt, amit a nappalimban függ, sem fakaszt könnyekre Krisztus áldozata vagy
a bűneim miatt. Pedig kéne. De egyszerűen csak megvettem a Hobby boltban, mert jól nézett ki.
Könnyű elfelejteni, hogy valójában miről is szól a kereszt.
Az érem másik oldalán pedig azok állnak, akik túl nagy jelentőséget tulajdonítanak a keresztnek,
mint tárgynak. A történelem során sokan kutattak Krisztus valódi keresztjének darabjai után. Régen,
326-ban kezdte el keresni Szent Ilona (Nagy Konstantin édesanyja) Krisztus sírját és a Golgota helyét.
A történet szerint, Ilona végül három keresztet talált, amikről úgy hitte, hogy Krisztusé és a két vele
együtt kivégzett gonosztevőé voltak. Egyesek azért nem jutnak el a kereszt igazi lényegéhez, mert
népszerű művészeti alkotásként tekintenek rá, mások pedig azért, mert a fát keresik, amiből a kereszt
készült.
Hogyan tudta Ilona eldönteni, hogy a három kereszt közül, melyiken függött Jézus teste? Néhány
különböző történetet jegyeztek fel. Egyik szerint, volt egy halálosan beteg hölgy a városban. Egyesével
odavitték hozzá a kereszteket. Az első két keresztnél nem történt semmi, de amikor a majdnem halott
asszony megérintette a harmadik keresztet, azonnal meggyógyult. 1
Éveken át, sokak zarándokoltak el, hogy megnézzék, megértintsék és megcsókolják az ’’igazi kereszt’’
állítólagos részeit hogy meggyógyuljanak, és áldásokban részesüljenek. Sajnálatos módon, sokak számára
bálvánnyá vált a kereszt és azt gondolják, hogy a fa gerendák különleges erővel bírnak. A kínzás eszköze
sokak számára valami olyanná vált, amiben Jézustól függetlenül bízhatnak.
De a kereszt nem egy csecsebecse, amit fel- és levethetünk. Nem csupán a szenvedés és az
engedelmesség példája. Nem gyógyító erővel bíró ereklye. Nem csupán egy gyönyörű dekorációs darab.
A kereszt nem egy talizmán, ami szerencsét és áldást hoz.
Az az igazság, hogy nem számít, hogy a kereszt, amin Jézus meghalt létezik-e még vagy nem. Egy
darab fának nincs ereje. A kereszt a kínzás egy eszköze volt, amin az Isten Fia megszerezte az Atya
Isten megbocsátását számunkra: „Isten azonban Krisztussal együtt nektek is új életet adott, miután
megbocsátotta minden bűnünket. Adósság-listánkat — amely azzal vádolt bennünket, hogy felsorolta
az Isten törvénye ellen elkövetett vétkeinket — odaszegezte a Keresztre, s ezáltal azt végleg eltörölte.”
(Kolossé 2:13–14 EFO).
Nem maga a kereszt adja nekünk a reményt. Amit Jézus elvégzett a kereszten, az menti meg
mindazokat, akik hisznek.
A kereszten Jézus lecsillapította Isten haragját.
1 Jan Willem Drijvers, Helena Augusta, Brill Academic Publishers, October 1, 1991. [Leiden]
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A kereszten Jézus kifizette értünk a váltságdíjat.
A kereszten Jézus megkapta a bűneinkért a büntetést.
A kereszten Jézus elpusztította a bűn erejét és a halál átkát.
És a kereszten Jézus megszerezte a bűnbocsánatot azok számára, aki hisznek Benne.
Erről szól ez a tanulmány: miként szerzett számunkra bűnbocsánatot Jézus a halála által.
Ebben a tanulmányban a megbocsátás több különböző oldalát vizsgáljuk majd meg. Miért tesszük?
Hogyan kapjuk meg? Milyen mértékű legyen és miként kéne, hogy megváltoztasson minket?
A kereszt azért drága, mert ott áldozta fel életét értünk a Megváltó. Megbocsátást nyertünk és erőt,
hogy megbocsáthassunk másoknak. A megbocsátás olyan kincs, amit nem akaszthatunk a falunkra
vagy a nyakunkba. Ehelyett, arra használhatjuk a keresztet, hogy emlékeztessen minket a megbocsátás
csodálatos ajándékára, amit Krisztus adott nekünk.
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1. Hét
Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg)

Központi heti imatéma: A Családod

Ima

Dicsőités

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek
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„Hanem bűneitek választanak el titeket
Istenetektől, és vétkeitek takarják el arcát
előletek, ezért nem hallgat meg benneteket.”
(ÉZSAIÁS 59:2)

1. Hét Igerészek
HÉTFŐ
1

ÉZSAIÁS 59:1-5 (EFO)

Nézzétek! Nem az Örökkévaló keze gyengült meg,
hogy ne tudna megszabadítani titeket,

nem süketült meg,
hogy szavatokat ne hallaná,
2

hanem bűneitek választanak el titeket Istenetektől,
és vétkeitek takarják el arcát előletek,
ezért nem hallgat meg benneteket!

3

Hiszen kezetekhez vér tapad,
ujjaitokhoz bűn ragad,

ajkatok hazugságot beszél,
és nyelvetek gonoszságot suttog.
4

Nincs, aki kiállna az igazságért,
nincs, aki helyesen ítélne.

Inkább üres hazugságban bíznak,
és hazudoznak,
hamisságot fogannak,
és vétkeket szülnek.
5

Viperák tojásait költik ki,
és pókhálót szőnek.

Aki eszik a tojásokból, meghal,
ha pedig feltöri, viperát költ ki.

14

1. Hét
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KEDD

EFÉZUS 2:1-3 (EFO)

Régebben szellemileg halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, 2 amelyekben
éltetek, akárcsak a többi ember — a jelenlegi korszakhoz igazodva. Azt a gonosz szellemi
fejedelmet[a] követtétek, aki most a levegőbeli hatalmasságok felett uralkodik. Ez a szellem
működik mindazokon keresztül, akik nem engedelmeskednek Istennek. 3 Valamikor mi is
mindnyájan közéjük tartoztunk, és a régi természetünk kívánságai uralkodtak rajtunk. A saját
elgondolásainkat törekedtünk megvalósítani, és igyekeztünk elérni, amit a régi természetünk
megkívánt. Így tehát ránk is, mint mindenki másra, Isten jogos haragja következett volna.
2

EFÉZUS 2:12 (EFO)
Emlékezzetek rá, hogy akkor még Krisztus nélkül éltetek, és nem tartoztatok Izráel népének
közösségébe. Ezért semmi közötök nem volt Istennek a saját népével kötött szövetségeihez[c],
amelyekhez ígéretek is kapcsolódnak. Reménység nélkül éltetek ebben a világban, és nem
ismertétek Istent.
12

SZERDA

JÁNOS 8:31-34 (EFO)

Azután Jézus azokhoz fordult, akik hittek benne: „Ha ragaszkodtok a tanításomhoz,
engedelmeskedtek a szavamnak, és annak megfelelően éltek, akkor valóban a tanítványaim
vagytok. 32 Akkor majd megismeritek az igazságot, az igazság pedig megszabadít titeket.”
31

Azok így válaszoltak: „Mi Ábrahám leszármazottjai vagyunk, és soha nem voltunk rabszolgák!
Miért mondod, hogy meg fogunk szabadulni?”
33

34

Jézus így válaszolt: „Igazán mondom nektek, ha valaki bűnben él, az a bűn rabszolgája.

CSÜTÖRTÖK
9

JEREMIÁS 17:9 (EFO)

„Romlott az ember szíve,
minden másnál csalárdabb, javíthatatlan!
Ki tudná az ember szívét kiismerni?

PÉNTEK

RÓMA 7:18-19 (EFO)

Jól tudom, hogy semmi jó nem lakik bennem, vagyis a régi emberi természetemben, hiszen a
jót akarom tenni, mégis képtelen vagyok rá. 19 Mert nem a jót teszem, amit annyira szeretnék,
hanem a rosszat, amit nem akarok.
18
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1. Hét

15

Hétfő

OLVASD EL: Ézsaiás 59:1-5
IMÁK: Ézsaiás 59:2

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

16

1. Hét
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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.

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

1. Hét

17

Kedd
OLVASD EL: Efézus 2:1-3, 12
IMÁK: Efézus 2:12

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

18

1. Hét
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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

1. Hét

19

Szerda
OLVASD EL: János 8:31-34
IMÁK: János 8:34

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

20

1. Hét
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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.

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

1. Hét

21

Csütörtök
OLVASD EL: Jeremiás 17:9
IMÁK: Jeremiás 17:9

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

22

1. Hét
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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

1. Hét

23

Péntek
OLVASD EL: Róma 7:18-19
IMÁK: Róma 7:18

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

24

1. Hét
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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.

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

1. Hét

25

Összefoglaló Kérdések
1. Határozd meg a különbséget a tulajdonított és az öröklött bűn között, és gondold végig, hogy miért
volt szükség mindkét fajta bűn miatt Jézus végső áldozatára.

2. Milyen „jó cselekedeteket” hajtasz végre azért, hogy megpróbálj vezekelni a bűnökért az életedben?

3. Imában kérdezd meg Istent, hogy van-e valaki, akitől korábban visszatartottad a megbocsátásodat,
és még meg kell neki bocsátanod.

4. Volt már olyan, hogy valaki úgy megbántott téged, vagy egy szerettedet, hogy rosszat kívántál neki?
Mit gondolsz, Jézus mit szeretne, hogy kezdj ezzel az érzéssel?

5. Milyen szerepet játszik a Szent Szellem, abban, hogy képesek legyünk megbocsátani?

26

1. Hét
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Az én válaszom
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1. Hét
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2. Hét
Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg)

Központi heti imatéma: Az Országod

Ima

Dicsőités

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek
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„Jézus Krisztusban, aki megváltott bennünket
a vére, vagyis a halála árán. Rajta keresztül
kaptuk meg bűneinkre a bocsánatot Isten
kegyelmének gazdagsága szerint.”
(EFÉZUS 1:7)

2. Hét Igerészek
HÉTFŐ

EFÉZUS 1:3-7 (EFO)

Áldott legyen az Isten, Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki Krisztusban megáldott
bennünket minden szellemi áldással a Mennyben. 4 Az Atya annyira szeretett bennünket, hogy
Krisztusban már a világ teremtése előtt kiválasztott minket, hogy bennünket a saját népévé
tegyen, akik az ő szemében szentek és tökéletesek. 5 Szeretetétől indíttatva előre elhatározta,
hogy Jézus Krisztus által a saját gyermekeivé fogad bennünket. Igen, ezt akarta, mert így tetszett
neki. 6 Mindezt pedig azért tette, hogy dicséretet szerezzen dicsőséges kegyelmének, amellyel
megajándékozott bennünket szeretett Fiában, Jézus Krisztusban, 7 aki megváltott bennünket a
vére, vagyis a halála árán. Rajta keresztül kaptuk meg bűneinkre a bocsánatot Isten kegyelmének
gazdagsága szerint.
3

KEDD

JÁNOS 3:16-21 (EFO)

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.
16

Az ítélet pedig ez: a világosság eljött az emberek közé, de ők jobban szerették a sötétséget,
mert gonosz dolgokat tettek. 20 Ugyanis, akik gonosz dolgokat tesznek, azok mind gyűlölik a
világosságot, és nem jönnek ki a világosságra, nehogy a tetteik gonoszsága lelepleződjön. 21 Aki
viszont az igazságot követi, és azt teszi, ami helyes, az kijön a világosságra, hogy nyilvánvaló
legyen: ezeket a dolgokat Isten tetszése szerint és Isten által tette.”
19

SZERDA

LUKÁCS 13:1-5 (EFO)

Abban az időben hírt hoztak Jézusnak arról, mi történt néhány galileaival. Pilátus megölette
ezeket az embereket, és a vérük összekeveredett az áldozati állatok vérével. 2 Ekkor Jézus
megkérdezte: „Gondoljátok, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többiek, s azért
haltak meg így? 3 Nem! Sőt, mondom nektek: ha vissza nem tértek Istenhez, akkor mindnyájan
hasonlóképpen vesztek el!
13

Vagy mit gondoltok arról a tizennyolc emberről, akik akkor haltak meg, amikor a Siloám
tornya rájuk szakadt? Gondoljátok, hogy bűnösebbek voltak, mint az összes többi jeruzsálemi?
5
Nem! Sőt, mondom nektek: ha vissza nem tértek Istenhez, akkor mindnyájan hasonlóképpen
vesztek el!”
4

30

2. Hét
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CSÜTÖRTÖK

JÁNOS 1:26-30 (EFO)

János erre így válaszolt: „Igaz, én vízbe merítem be az embereket, de van közöttetek valaki,
akit nem ismertek. 27 Ő az, aki később fog megérkezni, mint én, s akinek még a saruját sem
vagyok méltó levenni a lábáról.”
26

Mindezek a Jordán folyó keleti oldalán lévő Betániában történtek, ahol János bemerítette az
embereket.
28

Másnap Bemerítő János meglátta Jézust, amint feléje közeledett, és ezt mondta: „Nézzétek!
Ő az Isten Báránya, aki magára veszi az egész világ összes bűnét! 30 Ő az, akiről azt mondtam,
hogy később fog megérkezni, mint én, mégis nagyobb nálam, mert már előttem létezett.
29

PÉNTEK
12

2 KRÓNIKÁK 7:12-16 (EFO)

Ezután az Örökkévaló éjjel megjelent Salamonnak, és ezt mondta neki:

„Meghallgattam imádságodat, és teljesítem kérésedet: kiválasztottam magamnak ezt a helyet,
hogy az áldozat háza legyen. 13 Ha majd bezárom az eget, hogy ne adjon esőt, vagy parancsolok
a sáskáknak, hogy pusztítsák a földet, vagy járványos betegséggel sújtom népemet, 14 és ha
akkor népem, amely nevemet viseli, megalázza magát, imádkozik, keresi arcomat, elhagyja
gonoszságait és visszatér hozzám — akkor majd én is meghallgatom őket a Mennyből,
megbocsátom bűneiket és meggyógyítom földjüket. 15 Mostantól kezdve figyelek erre a
helyre, meghallgatom az imádságokat, amelyeket e hely felé fordulva mondanak, 16 mert
kiválasztottam, és a magam számára elkülönítettem ezt a házat, hogy nevem örökre itt lakjon:
itt lesz a tekintetem és a szívem mindig.
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2. Hét

31

Hétfő

OLVASD EL: Efézus 1:3-7
IMÁK: Efézus 1:7

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

32

2. Hét
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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.

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

2. Hét

33

Kedd
OLVASD EL: János 3:16-21
IMÁK: János 3:16

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

34

2. Hét
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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

2. Hét

35

Szerda
OLVASD EL: Lukács 13:1-5
IMÁK: Lukács 13:5

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

36

2. Hét

LoveGodGreatly.com

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.

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

2. Hét

37

Csütörtök
OLVASD EL: János 1:26-30
IMÁK: János 1:29

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

38

2. Hét

LoveGodGreatly.com

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

2. Hét
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Péntek
OLVASD EL: 2 Krónikák 7:12-16
IMÁK: 2 Krónikák 7:14

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

40

2. Hét
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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.

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

2. Hét

41

Összefoglaló Kérdések
1. A bűnöddel kapcsolatban, milyen egészségtelen tettek vagy viselkedés vált jellemző rád, amit annak
ellenére folytatsz, hogy mindig ugyanahhoz a nem kívánt következményhez vezet?

2. Mi az első reakciód, mikor valaki szembesít egy bűnöddel?

3. Gyorsan megvallod a bűneidet Jézusnak, vagy próbálod igazolni magad és kifogásokat keresni?

4. Ha megértetted, hogy nincs olyan bűn, ami túl nagy, hogy Jézus megbocsássa, akkor tedd le Jézus
lába elé egy még meg nem vallott bűnöd, és hidd el, hogy Ő szeretné megbocsátani és a hatama is meg
van rá.

5. Miként ad reményt és célt a jövőre nézve, mikor megtapasztalod Isten kegyelmét?

42

2. Hét
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Az én válaszom
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2. Hét
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3. Hét
Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg)

Központi heti imatéma: A Barátaid

Ima

Dicsőités

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek
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„Amilyen messze van napkelet napnyugattól,
olyan messze dobta el bűneinket tőlünk.”
(ZSOLTÁROK 103:12)

3. Hét Igerészek
HÉTFŐ

1 JÁNOS 1:5-9 (EFO)

Az üzenet, amelyet Jézus Krisztustól hallottunk, és amelyet most nektek hirdetünk, így szól:
Isten világosság,[a] és benne nincs semmi sötétség. 6 Ezért, ha azt mondjuk, hogy közösségben
vagyunk Istennel, de továbbra is a sötétségben élünk, akkor hazudunk, és nem követjük az
igazságot. 7 Ha pedig valóban abban a világosságban élünk, amelyben maga Isten is él, akkor
közösségben vagyunk egymással. Akkor Jézusnak, Isten Fiának a vére — vagyis áldozati halála
— megtisztít, és tisztán tart bennünket minden bűntől.
5

Ha nem akarjuk elismerni, hogy bűnösök vagyunk, akkor csak magunkat csapjuk be, és
nincs bennünk igazság. 9 Ha viszont beismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten
hűséges és igazságos: megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól.
8

KEDD

MIKEÁS 7:18-19 (EFO)

Kicsoda olyan Isten, mint te,
aki megbocsátod néped bűneit,
s elengeded örökséged
maradékának vétkeit!
Nem örökre haragszol ránk,
mert az irgalmasságban gyönyörködsz.
18

Ismét hozzánk fordulsz,
és könyörülsz rajtunk.
Bűneinket eltaposod,
a tenger mélyére hajítod
összes vétkünket.
19

SZERDA

ZSIDÓK 9:23-28 (EFO)

A Szent Sátor és a régi szertartások csupán hasonlítanak azokra a valódi dolgokra, amelyek
a Mennyben vannak. A Földön azokra az áldozatokra volt szükség, amelyekről az előbb
beszéltünk, hogy általuk megtisztítsák a földi dolgokat. A Mennyben lévő valóságos dolgok
azonban ennél különb áldozatot kívánnak. 24 Ezért Krisztus nem a földi, emberek által készített
Szent Sátorba ment be, hanem egyenesen a Mennybe. A földi Szent Sátor ugyanis csak a
másolata az igazinak, amely a Mennyben van. Jézus Krisztus azért ment fel a Mennybe, hogy
ott most a mi érdekünkben jelenjen meg Isten előtt.
23

Krisztus nem azért ment be oda, hogy újra meg újra feláldozza magát. A földi főpapnak
valóban minden évben újra be kellett vinnie a vért a Szentek Szentjébe. Nem a saját vérét
25
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vitte, hanem az áldozati állatokét. 26 Ha Krisztus is földi főpap lenne, neki is már sokszor fel
kellett volna áldoznia magát a világ teremtése óta. Ő azonban csak egyetlen egyszer jelent
meg — amikor az elrendelt idő elérkezett —, hogy önmagát feláldozza. Ez az egyetlen áldozat
viszont egyszer s mindenkorra elegendő, mert amikor Jézus Krisztus saját magát feláldozta,
akkor véglegesen leszámolt a bűnnel.
Ahogyan el van rendelve, hogy egyszer minden embernek meg kell halnia, azután pedig
mindenki ítéletre kerül, 28 ugyanígy Krisztus is egyszer áldozta fel magát, hogy sokak bűnét
magára vállalja. Amikor pedig majd másodszor is megjelenik, akkor már nem a bűnök terhét
hordozza, hanem azért jön, hogy az üdvösség teljességét hozza azoknak, akik őt várva-várják.
27

CSÜTÖRTÖK

ZSOLTÁROK 103:11-13 (EFO)

11

Mert amilyen magas az ég a föld felett,
olyan magasan elborít bennünket
hűséges szeretetével.

12

Amilyen messze van napkelet napnyugattól,
olyan messze dobta el bűneinket tőlünk!

13

Amilyen jóságos az apa gyermekeihez,
olyan kegyelmes az Örökkévaló azokhoz,
akik tisztelik és félik őt!

PÉNTEK

ÉZSAIÁS 38:17-19 (EFO)

Bizony, még ez a szorongatás
és nyomorúság is a javamra vált!
Mert szeretsz,
hát kihúztad lelkem a sírveremből,
s hátad mögé hajítottad összes bűnömet!
17

Nem a Seol dicsér téged,
foglyai nem magasztalnak.
A halál nem dicsőít téged, Uram,
sem a sírba hullók
nem reménykednek többé hűségedben!
18

Csak az élők,
csak az, ki él, az dicsőít téged,
mint ahogy ma én magasztallak, Uram!
Hirdessék hűségedet az apák a fiaiknak!
19
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Hétfő

OLVASD EL: 1 János 1:5-9
IMÁK: 1 János 1:9

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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Kedd
OLVASD EL: Mikeás 7:18-19
IMÁK: Mikeás 7:19

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

50

3. Hét

LoveGodGreatly.com

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
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Szerda
OLVASD EL: Zsidók 9:23-28
IMÁK: Zsidók 9:28

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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Csütörtök
OLVASD EL: Zsoltárok 103:11-13
IMÁK: Zsoltárok 103:12

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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
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Péntek
OLVASD EL: Ézsaiás 38:17-19
IMÁK: Ézsaiás 38:17

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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Összefoglaló Kérdések
1. Gondolj arra a bűnre, ami leggyakrabban elgáncsol. Mit érzel, mikor arra gondolsz, hogy Jézus
mérhetetlen irgalma és kegyelme folyamatosan befedezi megvallott bűneidet? Adj hálát ma Isten
hűségéért, hogy még ezt a visszatérő bűnt is mindig megbocsátja.

2. Vannak emberek az életedben, akiknek még meg kell bocsátanod? Mi tart vissza, hogy megbocsáss
nekik úgy, ahogy Isten is megbocsátott neked?

3. Elfogadtad Isten feléd irányuló mélységes szeretetét? Ha ez nehezen megy, akkor imádkozz és kérd
meg Őt, hogy segítsen szabadon szívedbe fogadni feltétlen szeretetét.

4. Ha tisztában vagy vele, hogy Isten mindent tud rólad és mégis folyamatosan szeret és megáld, még
amikor a legrosszabb formádat hozod is, milyen választ adsz erre a mély szeretetre?

5. Kérd Istent, hogy tanítson téged, hogyan legyen „rövid listád’’ Vele, vagyis hogyan valld meg gyorsan
a bűneidet és fogadd el a megbocsátást, amit olyan nagylelkűen nyújt.
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4. Hét
Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg)

Központi heti imatéma: A Gyülekezeted

Ima

Dicsőités

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek
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\„Így hát, ha valaki Krisztussal egyesült,
akkor új teremtménnyé lett! Ami benne régi
volt, elmúlt, ő pedig minden tekintetben újjá
lett!”
(2 KORINTHUS 5:17)

4. Hét Igerészek
HÉTFŐ

2 KORINTUS 5 (EFO)

Tudjuk, hogy ez a „sátor”, amelyben itt a földön élünk — vagyis a testünk —, egyszer el
fog pusztulni. Isten viszont örök lakóhelyet készített számunkra a Mennyben, amelyet nem
emberek építettek. 2 Ezért, amíg ebben a földi testben élünk, sóhajtozunk, mert szeretnénk már
beköltözni mennyei otthonunkba. 3 Amikor majd oda beköltözhetünk, az olyan lesz, mintha
felöltöztetnének bennünket, és akkor valóban nem leszünk meztelenek! 4 Most, amíg ebben a
földi testben élünk, sok teher nehezedik ránk, s ezért sokszor sóhajtozunk. Mégsem kívánjuk
„levetni” ezt a földi testet. Inkább szeretnénk, ha „rávehetnénk” azt a mennyeit, hogy ezt a
halandó testet teljesen nyelje el az örök élet. 5 Aki pedig bennünket éppen erre készített fel, az
maga Isten! Ő adta nekünk előlegbe a Szent Szellemet, aki annak a biztosítéka, hogy mindazt,
amit Isten megígért, valóban meg is fogjuk kapni.
5

Ezért minden körülmények között bátran tekintünk előre. Hiszen tudjuk, hogy amíg ebben
a földi testben élünk, távol vagyunk az Úrtól. 7 A benne való hitünk és bizalmunk által élünk,
nem pedig ahhoz igazodva, amit a szemünkkel látunk, 8 ezért vagyunk bátrak és bizakodók.
Jobban szeretnénk ugyan kiköltözni ebből a földi testből, és hazaköltözni az Úrhoz, 9 de akár
ebben a testben élünk, akár hazaköltözünk, arra törekszünk, hogy az Úr kedvében járjunk.
10
Mert kivétel nélkül mindannyiunknak oda kell állnunk Krisztus ítélőszéke elé! Ott fogja
mindenki megkapni, amit megérdemel, aszerint, hogy ebben a földi testben mit tett: jót, vagy
rosszat.
6

Krisztus szeretete sürget bennünket
Mi tudjuk, mit jelent az Urat tisztelni és félni, ezért igyekszünk meggyőzni az embereket
az igazságról. Isten számára teljesen nyilvánvaló, hogy mi valójában kik vagyunk. Reméljük
azonban, hogy ez a ti számotokra is nyilvánvaló! 12 Nem is akarjuk magunkat újra ajánlgatni,
inkább lehetőséget adunk nektek, hogy ti dicsekedjetek velünk. Így majd meg tudtok felelni
azoknak, akik a külső látszattal dicsekednek, nem azzal, ami a szívben van.
11

Ha egyesek úgy gondolják, hogy magunkon kívül vagyunk, az Istenért van, ha pedig józanok
vagyunk, az a ti kedvetekért. 14 Mert bennünket Krisztus szeretete szorongat és sürget. Meg
vagyunk győződve róla, hogy ha egy ember — Jézus — meghalt mindenkiért, akkor valójában
minden ember meghalt. 15 Jézus pedig azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne
önmaguknak éljenek. Igen, ő meghalt és feltámadt, hogy az emberek érte éljenek.
13

Ezért mostantól fogva nem úgy tekintünk az emberekre, ahogyan a hitetlenek. Igaz, régen
mi is úgy gondolkoztunk Krisztusról, mint ők, de ez már teljesen megváltozott. 17 Így hát,
ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtménnyé lett! Ami benne régi volt, elmúlt, ő
pedig minden tekintetben újjá lett! 18 Mindez Istentől származik, aki Krisztus által kibékített
önmagával bennünket. Sőt, ránk bízta, hogy másoknak is segítsünk kibékülni vele. 19 Isten
16
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ugyanis maga volt jelen Krisztusban, amikor kibékítette az embereket önmagával, és eltörölte
a bűneikről szóló feljegyzést — s az erről szóló üzenetet pedig ránk bízta. 20 Mi tehát Krisztus
követei vagyunk az emberek között. Úgy kérünk és biztatunk benneteket, mintha Isten szólna
általunk. Krisztusért kérünk titeket: „Béküljetek ki Istennel!” 21 Krisztus sohasem vétkezett, de
Isten őt bűnért való áldozattá tette.[a] Azért történt ez, hogy mi pedig Krisztus áldozata által
elfogadhatóvá váljunk Isten számára.

KEDD

RÓMA 12:1-2 (EFO)

Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére kérlek benneteket, testvéreim, hogy határozottan
szánjátok oda és adjátok át magatokat[a] Istennek! Olyan ez, mintha élő és szent áldozatot
vinnétek neki, amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen a ti önkéntesen fölajánlott áldozatotok,
amellyel őt méltóképpen tisztelitek!
12

Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz! Ellenkezőleg, újítsátok
meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg! Akkor lesztek majd
képesek megérteni, mi az, amit Isten akar: ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek
tekint. Ezekre igyekezzetek!
2

SZERDA

RÓMA 6:1-10 (EFO)

Mi következik mindebből? Vétkezzünk továbbra is, hogy annál több kegyelmet kapjunk
Istentől? 2 Szó sem lehet róla! Hogyan élhetnénk továbbre is bűnben, ha egyszer már meghaltunk
a bűn számára? 3 Vagy talán elfelejtettétek, hogy mi, akik bemerítkeztünk Krisztus Jézusba, az
ő halálába merültünk bele? 4 A bemerítkezéskor vele együtt minket is eltemettek a halálba,
hogy azután — ugyanúgy, ahogyan az Atya-Isten dicsőséges hatalma feltámasztotta Krisztust
a halálból — mi is új életre keljünk. 5 Mert ha eggyé váltunk Krisztussal a halálában, akkor
egyesülni fogunk vele a feltámadásában is. 6 Tudjuk, hogy a régi emberi természetünket vele
együtt keresztre feszítették, hogy a bűnnek ne legyen hatalma felettünk, és többé ne legyünk a
bűn rabszolgái. 7 Aki ugyanis meghalt, az felszabadult a bűn hatalma alól.
6

Mivel Krisztussal együtt meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt fogunk élni is. 9 Hiszen tudjuk,
hogy mivel Krisztus feltámadt a halálból, többé nem hal meg soha, és a Halálnak nincs hatalma
felette. 10 Mert Krisztus azért halt meg, hogy egyszer és mindenkorra legyőzze a bűn hatalmát.
Mióta viszont feltámadt és él, Istennek él.
8
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KOLOSSÉ 3:1-17 (EFO)

Mivel Krisztussal együtt feltámadtatok a halálból, a mennyei dolgokra törekedjetek, hiszen
Krisztus is a mennyben ül, Isten jobb oldalán! 2 A mennyei dolgokon gondolkozzatok, ne
a földieken járjon az eszetek! 3 Hiszen meghaltatok, az új életetek pedig Krisztussal együtt
Istenben van elrejtve. 4 Igen, a mi új életünk már Krisztusban van, s amikor majd ő megjelenik,
akkor vele együtt ti is dicsőségesen megjelentek.
3

Ezért gyökerestül irtsátok ki magatokból a régi emberi természetet, és annak minden
megnyilvánulását: a szexuális bűnöket, minden gonosz kívánságot és szenvedélyt, és a gazdagság
után való vágyakozást, amely a bálványimádás egyik fajtája. 6 Ezek miatt sújt le Isten haragja az
engedetlenekre.[a]
5

Régen ti is így éltetek, és ilyen gonosz dolgokat tettetek. 8 Most azonban irtsátok ki
magatokból a haragot és a dühöngést; ne mondjatok, vagy tegyetek semmi olyat, amivel valakit
megbántanátok, ne mondjatok rosszat a másikról, és ne káromkodjatok! 9 Többé ne hazudjatok
egymásnak, hiszen ez a „régi ember” szokása volt. Ti azonban már levetkőztétek azt a régi
természetet, és annak szokásait. 10 Viszont felöltöztétek az „új embert”, aki állandóan megújul,
és így egyre inkább hasonlít Teremtőjéhez, Istenhez, és egyre jobban megismeri őt. 11 Ebben
az új állapotban már nem fontos, hogy valaki eredetileg zsidó, vagy nem zsidó származású,
körülmetélt vagy körülmetéletlen, más népből származó idegen, tanulatlan[b], rabszolga vagy
szabad volt. Csak maga Krisztus a fontos, csak ő a lényeges a hívőkben, bárhonnan származnak
is.
7

Ezért legyetek mindenki iránt együtt érzők, kedvesek, alázatosak, türelmesek! Hiszen Isten
szeret titeket, és kiválasztott benneteket a maga számára, hogy szent népévé tegyen! 13 Viseljétek
hát el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valami panaszotok lenne a másikra! Ahogyan
az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy bocsássatok meg egymásnak!
12

Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert az isteni szeretet teszi az egységeteket teljessé.
Isten arra hívott el benneteket, hogy Krisztustól származó békesség uralkodjon a szívetekben,
és mindig hálásak legyetek, hiszen mindnyájan Krisztus „Testének”[c] a tagjai vagytok! 16
Krisztus beszéde és tanítása teljes gazdagságában éljen bennetek és közöttetek! Tanítsátok
és tanácsoljátok egymást mindenféle bölcsességgel! Isten iránti őszinte hálával énekeljetek
zsoltárokat, himnuszokat és a Szent Szellemtől származó énekeket! 17 Akármit tesztek, szóval
vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, és általa adjatok szüntelenül hálát Istennek,
az Atyának!
14
15
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PÉNTEK

1 JÁNOS 5:1-4 (EFO)

Aki valóban hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született. Aki az Atya-Istent szereti, az
természetesen szereti mindazokat is, akik Isten gyermekei. 2 Hogyan lehetünk biztosak benne,
hogy valóban isteni módon szeretjük az ő gyermekeit? Úgy, hogy valóban szeretjük Istent, és
engedelmeskedünk parancsainak! 3 Mert Istent szeretni annyi, mint engedelmeskedni neki —
ez pedig egyáltalán nem nehéz!
5

4

Ami Istentől született, az legyőzi a világot, ami pedig a világot legyőzte, az a hitünk.
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Hétfő

OLVASD EL: 2 Korintus 5
IMÁK: 2 Korintus 5:17

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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Kedd
OLVASD EL: Róma 12:1-2
IMÁK: Róma 12:2

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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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Szerda
OLVASD EL: Róma 6:1-10
IMÁK: Róma 6:6

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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Csütörtök
OLVASD EL: Kolossé 3:1-17
IMÁK: Kolossé 3:1-3

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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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Péntek
OLVASD EL: 1 János 5:1-4
IMÁK: 1 János 5:4

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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Összefoglaló Kérdések
1. Dicsérd Istent azért a sok áldásért, aminek birtokában vagy új teremtményként.

2. Gondolj arra, hogy Jézus hajlandó volt magára vállalni a büntetést a bűneinkért. Mondd el neki, mit
érzel emiatt, és adj neki hálát, dicsérd azért, amit tett.

3. Van valaki az életedben, akinek meg kell bocsátanod? Imádkozz, hogy engedelmes lehess ezen a
területen.

4. Adj hálát Istennek, hogy helyreállított egy kapcsolatot, amiről nem gondoltad volna, hogy még
helyrehozható.

5. Dicsérd Istent a megbocsátás ajándékáért, és imádkozz, hogy mindig „rövid listád’’ lehessen Istennel,
vagyis gyorsan meg tudd vallani bűneidet és el tudd fogadni a megbocsátást, amit olyan nagylelkűen
nyújt.
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5. Hét
Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg)

Központi heti imatéma: Misszionáriusok

Ima

Dicsőités

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek
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„Ne hagyd, hogy a gonosz legyőzzön téged!
Tedd azt, ami jó és helyes — ezzel te fogod
legyőzni őt!”
(RÓMA 12:21)

5. Hét Igerészek
HÉTFŐ

KOLOSSÉ 3:12-14 (EFO)

Ezért legyetek mindenki iránt együtt érzők, kedvesek, alázatosak, türelmesek! Hiszen Isten
szeret titeket, és kiválasztott benneteket a maga számára, hogy szent népévé tegyen! 13 Viseljétek
hát el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valami panaszotok lenne a másikra! Ahogyan
az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy bocsássatok meg egymásnak!
12

14

Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert az isteni szeretet teszi az egységeteket teljessé.

KEDD

MÁTÉ 18:21-35 (EFO)

Ezután Péter lépett hozzá, és megkérdezte: „Uram, hányszor kell megbocsátanom az Isten
családjába tartozó testvéremnek, aki többször is vétkezik ellenem? Akár hétszer is?”
21

„Nemcsak hétszer, hanem akár hetvenszer hétszer[a] is — válaszolta Jézus. — 23 Mert
Isten Királysága hasonlít ehhez: egyszer egy király elhatározta, hogy a szolgáival megfizetteti
mindazt, amivel tartoztak neki. 24 Miközben elszámolt velük, eléje hozták az egyiket, aki
tízezer talentummal[b] tartozott. 25 Mivel a szolga nem tudta megfizetni az adósságát, a
király megparancsolta, hogy adják el őt rabszolgának a feleségével és a gyermekeivel együtt,
és adják el minden vagyonát is. Amit pedig ezekért kapnak, abból törlesszék az adósságot.
26
A szolga ekkor leborult a király előtt, és így könyörgött: »Kérlek, légy türelmes hozzám!
Minden adósságomat meg fogom fizetni!« 27 A király megsajnálta, szabadon engedte, sőt az
összes adósságát is elengedte.
22

Miután ez a szolga elment, találkozott egyik másik szolgatársával, aki viszont neki tartozott
száz ezüstpénzzel. Torkon ragadta, fojtogatni kezdte, és azt mondta: »Add meg, amivel tartozol!«
28

Az meg az első szolga lába elé borult, és így könyörgött: »Kérlek, légy türelmes hozzám!
Minden adósságomat meg fogom fizetni!«
29

Az első szolga azonban nem akart megkönyörülni rajta, hanem börtönbe záratta a szolgatársát,
amíg az minden tartozását vissza nem fizeti. 31 Amikor annak szolgatársai meglátták ezt, nagyon
megdöbbentek, majd elmentek a királyhoz, és elmondták, mi történt.
30

Ekkor a király behívatta az első szolgát, és ezt mondta neki: »Te gonosz szolga, én minden
adósságodat elengedtem, mivel kegyelemért könyörögtél! 33 Neked is ugyanúgy könyörülnöd
kellett volna a szolgatársadon, ahogyan én könyörültem rajtad!« 34 Majd a király haragjában
átadta ezt a szolgáját a börtönőröknek, hogy tartsák fogva, amíg ki nem fizeti minden adósságát.
32

Bizony, így bánik veletek Mennyei Atyám is, ha szívből meg nem bocsáttok annak a
testvéreteknek, aki vétkezett ellenetek!”
35
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SZERDA

RÓMA 12:17-21 (EFO)

Ha valaki rosszul bánik veletek, ne álljatok bosszút rajta! Arra törekedjetek, amit mindenki
jónak és nemesnek tart! 18 Tegyetek meg mindent, ami tőletek telik, hogy mindenkivel
békességben éljetek!
17

Szeretett testvéreim, ne álljatok bosszút magatokért! Inkább bízzátok ezt Isten haragjára, mert
meg van írva: „A bosszúállás az én dolgom, én majd megfizetek, ezt mondja az Örökkévaló.”[a]
20
Sőt,
„ha éhezik ellenséged, adj neki enni,
ha szomjazik, adj neki inni!
Mert olyan ez,
mintha izzó parazsat tennél a fejére.”[b]
19

Ne hagyd, hogy a gonosz legyőzzön téged! Tedd azt, ami jó és helyes — ezzel te fogod
legyőzni őt!
21

CSÜTÖRTÖK

MÁRK 11:20-25 (EFO)

Reggel ismét elmentek a fügefa mellett, és látták, hogy az gyökerestől kiszáradt. 21 Péter
felismerte a fát, és ezt mondta: „Mester! Ez az a fügefa, amelyet megátkoztál — nézd, hogy
kiszáradt!”
20

Jézus így válaszolt: „Legyen bennetek Isten hite! 23 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. 24 Ezért mondom nektek: amikor imádságban
kértek valamit, higgyétek, hogy az már a tiétek, és akkor valóban meg is fogjátok kapni! 25
Amikor megálltok imádkozni, és eszetekbe jut, hogy valaki ellen panaszotok van, bocsássatok
meg neki, hogy Mennyei Atyátok is megbocsássa bűneiteket!”
22

PÉNTEK

MÁTÉ 6:9-13 (EFO)

Inkább így imádkozzatok:
»Atyánk, aki a Mennyben vagy,
legyen megszentelve a neved!
9

10

Jöjjön el királyi uralmad,
és akaratod teljesüljön itt a Földön is,
ahogy a Mennyben teljesül!

11

A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!

12

Bocsásd meg a bűneinket,
ahogyan mi is megbocsátottunk azoknak,
akik ellenünk vétkeztek!

13

Ne engedd, hogy kísértésekkel próbára tegyenek bennünket,
és szabadíts meg minket a gonosztól!«
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Hétfő

OLVASD EL: Kolossé 3:12-14
IMÁK: Kolossé 3:13

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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.

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

5. Hét
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Kedd
OLVASD EL: Máté 18:21-35
IMÁK: Máté 18:21-22

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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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Szerda
OLVASD EL: Róma 12:17-21
IMÁK: Róma 12:21

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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Csütörtök
OLVASD EL: Márk 11:20-25
IMÁK: Márk 11:25

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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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Péntek
OLVASD EL: Máté 6:9-13
IMÁK: Máté 6:12-13

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

90

5. Hét

LoveGodGreatly.com

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.

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

5. Hét
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Összefoglaló Kérdések
1. Van olyan ismerősöd, aki szerinted érdemtelenül kérte és kapta meg Isten megbocsátását?

2. Gondolj egy olyan alkalomra, amikor önigaz szívvel azt gondoltad, hogy erényesebb vagy, mint más.
Mit tett Isten, hogy leleplezze bűnös szívedet?

3. Történt már, hogy olyan mértékű megbocsátásnak voltál tanúja, hogy alázat és megtörtség költözött
a szívedbe és leleplezte büszkeséged és önközpontúságodat?

4. Küszködsz azzal, hogy elfogadd Isten feléd irányuló szeretetének hatalmas és megváltoztathatatlan
valóságát? Ha igen, imádkozz, hogy Isten segítsen, hogy örömmel tudd elfogadni szeretetét.

5. Volt már olyan, hogy Corrie ten Boom-hoz hasonlóan nem akartál megbocsátani valakinek, de
amint engedelmeskedtél, Isten találkozott veled és megadta a képességet, hogy valóban megbocsáss?
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6. Hét
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
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„De hálát adunk Istennek, hogy Urunk,
Jézus Krisztus által győztesekké tesz
bennünket!”
(1 KORINTHUS 15:57)

6. Hét Igerészek
HÉTFŐ

ZSOLTÁROK 103 (EFO)

Dávidé.
1

Lelkem, áldjad az Örökkévalót!
Egész valóm áldja szent nevét!

2

Lelkem, áldjad az Örökkévalót,
és ne feledd, mennyi jót tett veled!

3

Megbocsátja minden bűnödet,
kigyógyít minden betegségedből,

4

megmenti életed a sírtól,
körülvesz hűséges szeretetével.

5

Megad neked minden jót,
felékesít és megfiatalít.

Megújulsz, mint a sas,
mikor új tollakat növeszt.
6

Az Örökkévaló igazságot szolgáltat
minden elnyomottnak.

7

Útjait megmutatta Mózesnek,
hatalmas tetteit Izráelnek.

8

Bizony, irgalmas, kegyelmes
és türelmes az Örökkévaló hozzánk,
szeretete nem fogy el.

9

Nem hibáztat szüntelen,
nem haragszik örökké,

10

nem bűneink szerint bánik velünk,
nem büntet vétkeinkért,
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ahogy megérdemelnénk.
11

Mert amilyen magas az ég a föld felett,
olyan magasan elborít bennünket
hűséges szeretetével.

12

Amilyen messze van napkelet napnyugattól,
olyan messze dobta el bűneinket tőlünk!

13

Amilyen jóságos az apa gyermekeihez,
olyan kegyelmes az Örökkévaló azokhoz,
akik tisztelik és félik őt!

14

Hiszen jól tudja, hogyan teremtett minket,
emlékszik rá, hogy halandók vagyunk,
porból valók.

15

Tudja, hogy életünk rövid, mint a füveké,
mint vadvirág a réten, amely ma virágzik,

16

s holnap, ha ráfúj a forró szél,
hirtelen elszárad, vége van,
helyét sem találod többé!

17

De az Örökkévaló hűséges szeretete öröktől fogva

és mindörökké megmarad azokon,
akik tisztelik és félik őt,
és jósága fiaikon és azok fiain is örökké,
18

akik megtartják Szövetségét,
és engedelmeskednek parancsainak.

19

Az Örökkévaló a Mennyekben állította fel trónját,
s uralkodik mindenek felett!
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6. Hét Igerészek
20

Áldjátok az Örökkévalót, angyalai,
ti hatalmas erejű harcosok,

akik teljesítitek szavát,
s hallgattok parancsszavára!
21

Áldjátok az Örökkévalót, mennyei seregek,
szolgái, akik véghezviszitek akaratát!

22

Áldjátok az Örökkévalót, mind, akiket teremtett,
áldjátok őt uralkodásának minden helyén!

Lelkem, áldjad az Örökkévalót!

KEDD

1 KORINTUS 15:50-57 (EFO)

Ezt azért mondom, testvéreim, mert ezzel a földi, hús-vér testünkkel nem vehetünk részt
Isten Királyságában. Hiszen az, ami el fog pusztulni, az nem vehet részt abban, ami örökkévaló.
50

Figyeljetek rám, mert titkot tárok fel előttetek: nem mindannyian fogunk meghalni, de
mindannyian át fogunk változni! 52 Mindez egy szempillantás alatt fog történni, amikor az
utolsó trombitaszó felhangzik. Megszólal a trombita hangja, és akik korábban meghaltak,
feltámadnak a romolhatatlanságra, az örök életre. Mi pedig, akik akkor még élünk, át fogunk
változni. 53 Ez a mostani testünk romlandó, ezért feltétlenül szükséges, hogy átváltozzon,
és mentes legyen mindenféle romlástól. A mostani testünk halandó, ezért át kell változzon
halhatatlan testté. 54 Amikor ez majd megtörténik, és a romlandó és halandó test átváltozik
romlástól mentes és halhatatlan testté, akkor teljesedik be, amit az Írás mond:
51

„Elnyelte a halált a teljessé lett győzelem.”
55

„Halál, hová lett a győzelmed?
Hol a fegyvered?”[g]

Ugyanis a halál fegyvere a bűn, a bűn erejét pedig a Törvény adja. 57 De hálát adunk Istennek,
hogy Urunk, Jézus Krisztus által győztesekké tesz bennünket!
56

98

6. Hét

LoveGodGreatly.com

SZERDA

LUKÁCS 17:11-19 (EFO)

Jézus útban volt Jeruzsálem felé, és Galileából éppen Samáriába érkezett. 12 Amikor az egyik
faluba ért, tíz leprás jött vele szembe, akik jó messze megálltak, 13 és onnan kiabáltak: „Jézus,
Mester, segíts rajtunk!”
11

Mikor Jézus látta őket, ezt mondta nekik: „Menjetek, mutassátok meg magatokat a
papnak!”[a]
14

Azok mind a tízen el is indultak, és útközben meggyógyultak. 15 Egyikük, amikor látta, hogy
meggyógyult, visszajött Jézushoz, és hangosan dicsérte Istent. 16 Azután arcra borult Jézus lába
előtt, és megköszönte, hogy meggyógyította. Ez az egy éppen samáriai volt. 17 Jézus ezt kérdezte:
„Nem tízen gyógyultak meg? Hol van a többi kilenc? 18 Egyikük sem jött vissza, hogy Istent
dicsőítse, csak ez az idegen?” 19 Azután hozzá fordult: „Kelj fel, és menj el békességgel! A hited
megmentett téged.”

CSÜTÖRTÖK
20

ZSOLTÁROK 118:20-24 (EFO)

Ez az Örökkévaló kapuja,
csak a győztesek mehetnek be rajta!

21

Uram, köszönöm, hogy válaszoltál hívásomra,
és szabadítóm lettél!

22

A kő, amelyet a ház építői félredobtak,
éppen az lett a ház sarokköve!

23

Bizony, nagy csoda ez a számunkra,
az Örökkévaló tette ezt!

24

Ez az a nap, amit az Örökkévaló készített,
hát örüljünk ma, és örvendezzünk ennek!

PÉNTEK
20

EFÉZUS 5:20 (EFO)

Urunk, Jézus Krisztus nevében adjatok hálát mindig, mindenért Istennek, az Atyának!
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Hétfő

OLVASD EL: Zsoltárok 103
IMÁK: Zsoltárok 103:10-11

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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.

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

6. Hét

101

Kedd
OLVASD EL: 1 Korintus 15:50-57
IMÁK: 1 Korintus 15:57

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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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Szerda
OLVASD EL: Lukács 17:11-19
IMÁK: Lukács 17:15-16

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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Csütörtök
OLVASD EL: Zsoltárok 118:20-24
IMÁK: Zsoltárok 118:21

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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

6. Hét

107

Péntek
OLVASD EL: Efézus 5:20
IMÁK: Efézus 5:20

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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Összefoglaló Kérdések
1. Mikor érzel arra kísértést, hogy kétségbe vond az elhívásod és a célod? Mit teszel ilyenkor, hogy
megváltozz értelmed megújulásával?

2. Volt már olyan, hogy valaki megáldott valamilyen módon, de nem mutattál felé hálát? Mielőtt ez a
hét véget ér, fejezd ki felé érzéseidet, és mondd el neki Isten miként használta, hogy megáldjon téged.

3. Sorolj fel tíz dolgot Jézussal való kapcsolatodban, amiért hálás vagy, és köszönd meg neki ezeket.

4. Van valaki, akitől bocsánatot kéne kérned? Imádkozz, hogy Isten készítse fel a szíved, amint arra
törekszel, hogy békességben élj Istennel és emberrel.

5. Harag van a szívedben Isten felé? Ha igen, akkor valld meg bűnödet Neki és kérd, hogy segítsen
megtanulni, hogy minden helyzetben elégedett légy.
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7. Hét
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
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„Ujjongva örvendezek az Örökkévalóban,
lelkem ujjong Istenemben,
mert az üdvösség ruháiba öltöztetett,
az igazságosság palástjával vett körül,
mint vőlegényt, kire a papok fejdíszét teszik,
mint menyasszonyt, akit ékszereivel ékesítenek.
(ÉZSAIÁS 61:10)

7. Hét Igerészek
HÉTFŐ

1 KORINTUS 13:4-13 (EFO)

Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik,
nem büszke, 5 nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem
tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, 6 nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az
igazsággal. 7 Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart.
4

Ez a szeretet soha nem fogy el. Elmúlik a prófétálás, elmúlik a nyelveken szólás, elmúlik
minden tudás. 9 Mert töredékesek az ismereteink és a prófétálásunk is. 10 Amikor azonban eljön
a teljesség, a töredékes feleslegessé válik.
8

Amikor gyermek voltam, úgy beszéltem és úgy gondolkodtam, mint a gyermekek. Mikor
azonban felnőttem, elhagytam a gyerekes dolgokat. 12 Mi is hasonlóképpen vagyunk: most csak
úgy látjuk a valóságot, mintha egy homályos tükörben szemlélnénk. De mikor eljön a teljesség,
mindent szemtől-szembe és világosan fogunk látni. Most mindent csak töredékesen ismerek és
értek, de akkor majd olyan tökéletesen fogok ismerni és érteni mindent, ahogyan maga Isten
ismer engem.
11

Ez a három azonban mindig megmarad: a hit, a remény, és a szeretet. Ezek közül azonban az
isteni szeretet a nagyobb.
13

KEDD

1 JÁNOS 4:7-11 (EFO)

Kedveseim, Isten szeretetével kell szeretnünk egymást, mert ez a szeretet Istentől származik.
Aki így szeret, az mind Istentől született, és ismeri Istent. 8 Aki nem szeret, az nem ismerte
meg Istent, mert Isten maga a szeretet. 9 Isten pedig úgy mutatta meg nekünk, mennyire szeret
bennünket, hogy elküldte a Földre az egyetlen Fiát, hogy rajta keresztül örök életet kapjunk. 10
Ez az isteni szeretet! Nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem ahogy ő szeret bennünket. Ezt
pedig azzal mutatta meg, hogy a saját Fiát küldte a Földre azért, hogy engesztelő áldozat legyen
a bűneinkért.
7

Kedveseim, ha Isten így szeretett bennünket, akkor nekünk is ezzel az isteni szeretettel kell
szeretnünk egymást.
11

SZERDA

JÁNOS 13:34-35 (EFO)

Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást! Ahogyan én szerettelek titeket, nektek is úgy
kell szeretnetek egymást! 35 Arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy
szeretitek egymást.”
34
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CSÜTÖRTÖK
10

ÉZSAIÁS 61:10-11 (EFO)

Ujjongva örvendezek az Örökkévalóban,
lelkem ujjong Istenemben,

mert az üdvösség ruháiba öltöztetett,
az igazságosság palástjával vett körül,
mint vőlegényt, kire a papok fejdíszét teszik,
mint menyasszonyt, akit ékszereivel ékesítenek.
11

Bizony, ahogy a földből kihajtanak a növények,
a kertből kisarjad, amit gazdája ültetett,

úgy sarjasztja ki az Örökkévaló Isten
a nemzetek szeme láttára az igazságosságot
és a dicsőséget.

PÉNTEK
17

HABAKKUK 3:17-19 (EFO)

Bár a fügefa nem fog virágozni,
s nem terem a szőlő, sem az olajfa,

a szántóföldön elmarad az aratás,
kipusztul az akolból a juhnyáj,
s az ökrök istállója üresen áll,
18

én mégis örvendezek az Örökkévalóban,
ujjongok szabadító Istenemben!

19

Mert az Örökkévaló Isten
megerősít engem!

Biztossá teszi lépéseimet,
mint a hegyi kecskék ugrásait,
és magas sziklákon vezet engem.
A zenészek vezetőjének, húros hangszerekkel kísérve.
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Hétfő

OLVASD EL: 1 Korintus 13:4-13
IMÁK: 1 Korintus 13:4-5

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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.

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

7. Hét
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Kedd
OLVASD EL: 1 János 4:7-11
IMÁK: 1 János 4:7

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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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Szerda
OLVASD EL: János 13:34-35
IMÁK: János 13:34

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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.

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

7. Hét
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Csütörtök
OLVASD EL: Ézsaiás 61:10-11
IMÁK: Ézsaiás 61:10

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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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Péntek
OLVASD EL: Habakkuk 3:17-19
IMÁK: Habakkuk 3:18-19

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

124

7. Hét

LoveGodGreatly.com

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.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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Összefoglaló Kérdések
1. Miként tükröződik életedben a megváltásodból fakadó szeretet és öröm?

2. Gondolkozz el rajta és jegyezd fel a naplódba, hogy milyen hatással volt másokra Jézus iránti
szereteted és a megbocsátás amit Tőle kaptál?

3. Áldás számodra, hogy azért küzdhetsz, hogy szent és tiszta életet élj?

4. Milyen módon nyilvánul meg a testedben Jézus élete?

5. Tölts időt Isten Igéjében és imában kérd Őt, hogy újítsa meg a megbocsátás és Krisztus iránt érzett
mély csodálatodat.
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8. Hét
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
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“Milyen kedves és szép,
mikor a hegyeken hírnök közeleg,
aki jó hírt hoz,
békességet hirdet, örömhírt jelent,
szabadulásunk hírét hozza,
Sionnak ezt mondja:
„Istened királyként uralkodik!”
(ÉZSAIÁS 52:7)

8. Hét Igerészek
HÉTFŐ

2 KORINTUS 5:18-19 (EFO)

Mindez Istentől származik, aki Krisztus által kibékített önmagával bennünket. Sőt, ránk
bízta, hogy másoknak is segítsünk kibékülni vele. 19 Isten ugyanis maga volt jelen Krisztusban,
amikor kibékítette az embereket önmagával, és eltörölte a bűneikről szóló feljegyzést — s az
erről szóló üzenetet pedig ránk bízta.
18

KEDD

MÁTÉ 28:16-20 (EFO)

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!”
16

SZERDA
6

ÉZSAIÁS 52:6-8 (EFO)

Ezért hát népem
végre valóban megismeri nevemet!

Megtudják, hogy én vagyok az,
aki szólok hozzájuk!”
7

Milyen kedves és szép,
mikor a hegyeken hírnök közeleg,

aki jó hírt hoz,
békességet hirdet,
örömhírt jelent,
szabadulásunk hírét hozza,
Sionnak ezt mondja:
„Istened királyként uralkodik!”
130
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8

Őrszemeid, Sion, örömmel kiáltanak,
mikor saját szemükkel látják az Örökkévalót,
amint a Sionra visszatér.

CSÜTÖRTÖK

RÓMA 10:10-15 (EFO)

Mert belül, a szívünkben jön létre az a hitbeli meggyőződés, amely Isten számára elfogadhatóvá
tesz bennünket, és ha a szánkkal megvalljuk, amit hiszünk, akkor üdvözülünk.
10

Azt mondja ugyanis az Írás: „Senki sem fog csalódni, aki benne hisz.” 12 Nincs különbség
tehát zsidók és nem zsidók között. Mert ugyanaz az Úr uralkodik minden ember felett, ő
pedig bőkezűen osztja áldásait mindenkinek, aki hozzá fordul segítségért, 13 mert „mindenki
megmenekül, aki segítségül hívja az Úr nevét”.
11

De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan higgyenek abban, akiről még
csak nem is hallottak? Hogyan hallhatnának róla, ha senki nem mondja el nekik az üzenetet?
15
Viszont hogyan vihetné el valaki az üzenetet, ha nem küldik ki? Hiszen ezt mondja az Írás:
„Milyen szép és jó, amikor jönnek, akik az örömhírt hozzák!”
14

PÉNTEK

MÁTÉ 9:35-38 (EFO)

Jézus bejárta az összes várost és falut, tanított a zsinagógákban, és hirdette az Isten Királyságáról
szóló örömüzenetet. Meggyógyított minden betegséget és erőtlenséget. 36 Amikor látta, milyen
sokan összegyűltek, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak: mint a pásztor nélküli
juhnyáj. 37 Ekkor a tanítványaihoz fordult: „Látjátok, milyen sok a gabona, de milyen kevés az
arató! 38 Imádkozzatok hát, és kérjétek az Aratás Urát: küldjön még több aratót, hogy learassák
a gabonáját!”
35
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Hétfő

OLVASD EL: 2 Korintus 5:18-19
IMÁK: 2 Korintus 5:18-19

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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Kedd
OLVASD EL: Máté 28:16-20
IMÁK: Máté 28:19-20

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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
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Szerda
OLVASD EL: Ézsaiás 52:6-8
IMÁK: Ézsaiás 52:7

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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.

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

8. Hét
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Csütörtök
OLVASD EL: Róma 10:10-15
IMÁK: Róma 10:14-15

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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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Péntek
OLVASD EL: Máté 9:35-38
IMÁK: Máté 9:37-38

I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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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.

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! LoveGodGreatly.com
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Összefoglaló Kérdések
1. Érezted már magad „sérült árunak’’? Valld meg ezeket az érzéseket Istennek, és olvasd el Zsidók 9:1113-at. Imában kérd Istent, hogy segítsen elengedni a szégyent és a bűntudatot, hogy szolgálni tudd Őt,
az élő Istent.

2. Milyen tetteket viszel véghez, hogy „elég jó’’ legyél ahhoz, hogy kiérdemeld a megváltásod?

3. Imában kérd Istent, hogy vezessen el valakihez, akinek arra van szüksége, hogy halljon tőled Isten
szeretetéről. Hogyan beszélhetnél ennek a személynek arról, amit Jézus érted tett?

4. Mit jelent számodra Isten kegyelme és irgalma?

5. Szabadságot kaptál Krisztusban! Dönts ma úgy, hogy elhagyod a magad gyártotta börtönöd,
hátrahagyod a bűntudatot és a szégyent azért, hogy megújult szívvel szolgálhasd az Élő Istent!
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