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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. 

 - Mindenért adjatok Hálát 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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a tanulmányozó füzet nyomtatása és másolása csak az Mindenért adjatok Hálát online 
Bibliatanulmány elvégzése céljából engedélyezett.

Kérjük, semmilyen módon ne változtasson a dokumentumon.
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Közösségünk
a SzereSd NagyON Istent olyan nők közössége, akik különböző technológiai eszközöket használnak 
arra, hogy Isten Igéjének tanulmányozásában eszámoltathatók legyenek egymásnak.

egy egyszerű Bibliaolvasó tervvel kezdjük, de itt még nincs vége.

Néhányan otthonokban, és helyi gyülekezetekben gyűlnek össze, mások a világhálón lépnek 
kapcsolatba más nőkkel az egész Földet átszelve. Bármi legyen is a módszer, mi kart karba öltve azért a 
célért gyűlünk össze… 

Hogy Szeressük Nagyon Istent az életünkkel.

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

Szükségünk van egymásra, és jobban éljük az életünket együtt.

megfontolnád emiatt, hogy nyiss mások felé és valakivel együtt tanulmányozz ez alkalommal?

mindannyiunknak vannak nők az életében, akiknek szüksége van barátságra, elszámoltathatóságra, 
és vágynak arra, hogy egy mélyebb szintre merüljenek Isten Szavában. Nyugodt lehetsz benne, hogy 
mi is melletted fogunk tanulmányozni – veled együtt tanulva, szurkolva neked, élvezve a drága 
közösséget egymással, és fülig érő mosollyal nézve azt, ahogyan Isten egységbe von nőket – széndékosan 
összekapcsolva szíveket, és elméket az Ő dicsőségére. 

elég valószinűtlennek tűnik – ez a lehetőség, hogy ezen a tanulmányon keresztül nemcsak Istenhez 
húzódhatunk közelebb, de egymáshoz is. 

Tehát itt a kihívás: hívd édesanyádat, testvéredet, nagymamádat, a szomszéd lányt, vagy a főiskolai 
barátnődet az ország bármelyik pontján. Fogj egy csapat lányt a gyülekezetedben vagy a munkahelyeden, 
vagy találkozz egy kávézóban olyan barátokkal, akiket mindig szerettél volna jobban megismerni. 
Használd fel annak a szépségét, hogy kapcsolódhatsz hozzájuk a világhálón, hogy ösztönözzenek és 
elszámoltatható legyél nekik, és ragadd meg a lehetőséget a személyes találkozásokra is, ha lehetséges. 

Kart karba öltve, kéz a kézben, álljunk neki ennek…együtt
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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 
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Imák Olvasási Terv

1. HéT
Hétfő – ADJ HÁLÁT

Olvasd el: Zsoltárok 107:1-32     •     IMÁK: Zsoltárok 107:1

Kedd – EMLÉKEZNI ÉS HÁLÁSNAK MARADNI
Olvasd el: 5 Mózes 8:1-10     •   IMÁK: 5 Mózes 8:10

Szerda – MEGKÖSZÖNNI ÉS MEGVALLANI
Olvasd el: Ézsaiás 12:4-5     •     IMÁK: Ézsaiás 12:4

Csütörtök – HÁLAADÁS ÉS NAGYLELKŰSÉG
Olvasd el: 2 Korintus 9:6-15     •     IMÁK: 2 Korintus 9:11-12

Péntek – DICSŐÍTÉS ÉS GYÓGYULÁS
Olvasd el: Lukács 17:11-19     •     IMÁK: Lukács 17: 17-19

Válasz nap

2. HéT
Hétfő - HÁLAADÁS ÉS IMA

Olvasd el: Kolossé 1:3-5     •     IMÁK: Kolossé 1:3

Kedd - HÁLAADÁS ÉS ÉNEK
Olvasd el: Kolossé 3:15-17     •    IMÁK: Kolossé 3:16-17

Szerda - KEGYELEM ÉS HÁLAADÁS
Olvasd el: 2 Korintus 4:15-16     •     IMÁK: 2 Korintus 4:15

Csütörtök - HIT ÉS HÁLAADÁS
Olvasd el: Kolossé 2:7     •     IMÁK: Kolossé 2:7

Péntek – HÁLAADÁS MINDENBEN
Olvasd el: 1 Tesszalonika5:18     •     IMÁK: 1 Tesszalonika 5:18

Válasz nap
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Célok
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 2 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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Bevezető
adJ HÁlÁT mINdIg éS mINdeNérT

„Bolhák!” kiáltottam. „Betsie, tele van velük ez a hely!” Átküzdöttük magunkat az ágyak közötti szűk 
helyen, fejünket alacsonyan tartva, nehogy megint beüssük, majd hasra vágtuk magunkat és a fényforrás 
felé araszoltunk. 

„Itt! és itt is van egy!” sikítottam. „Betsie, hogyan lehet ilyen helyen élni?”

„mutasd meg nekünk. mutasd meg.” Olyan tényszerűen mondta, hogy egy másodpercbe telt, míg 
ráébredtem, hogy imádkozik. Betsie számára egyre inkább eltűnt a határvonal az ima és az élet többi 
része között. 

„Corrie!” mondta izgatottan. „már megadta a választ! mielőtt még kértük volna, mint ahogy mindig is 
teszi! a Bibliában ma reggel! Hogy is volt? Olvasd el újra azt a részt!”

„mindig örvendezzetek, folyton imádkozzatok, minden körülmények között, mindenért adjatok hálát, 
mert ez Isten akarata számotokra Krisztus Jézusban.”

„ez az, Corrie! ez a válasza. ‘minden körülmények között, mindenért adjatok hálát!’ ezt meg tudjuk 
tenni. Kezdjük azonnal és adjunk hálát Istennek minden egyes dologért ebben az új barakkban!”

„mint például?” kérdeztem.

„Például, hogy egy helyre osztottak be minket.”

ajkamba haraptam. „Ó, igen, Úr Jézus!”

„Például azért, amit a kezedben tartasz.”

lenéztem a Bibliára. „Igen! Köszönöm neked, drága uram, hogy nem volt ellenőrzés, mikor beléptünk 
ide! Köszönöm az összes nőt ebben a szobában, akik találkozni fognak Veled a lapokon keresztül.”

„Igen!” mondta Betsie. Köszönöm az itt összegyűlteket. mivel ilyen szorosan vagyunk, még többen 
fogják hallani az Igét!” Várakozva meredt rám. „Corrie!” biztatott.

„Ó, rendben van. Köszönöm a túlzsúfolt, összepréselt, dugig tömött, fullasztó tömeget.”

„Köszönöm,” Betsie folytatta komolyan, „a bolhákat és a...”

a bolhákat?! ez túl sok! „Betsie, egész biztos, hogy még Isten sem fog engem rávenni arra, hogy hálás 
legyek a bolhákért!”

„minden körülmények között adjatok hálát,” idézte. „Nem azt mondja, hogy a ‘kellemes körülmények 
között.’ a bolhák részei annak a helynek, ahová Isten helyezett minket.” –  A menedék (Corrie Ten 
Boom), 209-210. oldal
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Nem rég lÁNyOmmal Paige-el, a menedék című könyvet olvastuk és előkerült ez a történet. milyen 
erőteljes emlékeztető a következő két hétre, amikor a hála fontosságát nézzük meg az életünkben. 

efézus 5:20 emlékeztet: „urunk, Jézus Krisztus nevében adjatok hálát mindig, mindenért Istennek, 
az atyának!”

mindenért, uram?

Tényleg azt akarja Isten, hogy hálásak legyünk az olyan kapcsolatokért, amik fájdalmat, szenvedést 
okoznak, és adjunk hálát az üres bankszámlánkért, vagy a beteg testünkért? mINdeNérT??? 

Tényleg megtanulhatunk mINdeN körülmények között hálát adni? még a „bolhákért” is hálásak 
lehetünk az életünkben?

Corrie történetét olvasva, azt gondolom, hogy igen. lehet, hogy a hálaadást csak egy rövid imával 
kell kezdenünk... 

„uram, segíts, hogy lássak. Nyisd meg a szemem, hogy a kezeidet lássam munkálkodni az életemben.”

„Segíts, hogy dicsérni tudjalak a „bolhákért” is az életemben. Segíts, hogy hálás tudjak lenni a nehéz 
napokért, hogy a jó napokat még jobban tudjam értékelni.”

„Köszönöm, hogy adsz nekem olyan napokat, amikor a testem gyengesége emlékeztet a Te erődre.”

„Köszönöm, hogy azért engeded meg, hogy szívem összetörjön és fájdalmat éljek át, hogy 
megtapasztalhassam édes jelenléted, és meggyőződhessek róla, hogy te tényleg közel vagy a megtört 
szívűhöz.”

„Köszönöm Jézus a megbocsátást, amit olyan nagy kegyelemmel árasztasz rám és köszönöm, hogy 
megmutattad, hogy mekkora szükségem van rá.”

a bolhák Corrie and Betsie barakkjában nagyon idegesítőek lehettek, de Istennek ezekkel a 
haszontalan állatokkal is volt egy gyönyörű célja... mégpedig a nők védelme a túlzsúfolt barakkokban. 

mert, az őrök bizony tudták, hogy a barakkok telis-tele vannak bolhával, és ezért nem léptek be. a 
bolhákon keresztül Isten megvédte ezeket a nőket a bántalmazástól, piszkálástól és még sokkal rosszabb 
dolgoktól is. mivel az őröknek eszük ágában sem volt belépni oda, Corrie és Betsie zavartalanul tudtak 
Biblia tanulmányokat tartani és nők élete változott meg örökre... mindez pedig azért történhetett meg, 
mert két nő úgy döntött, hogy bátran Krisztusért él és mert Isten odaküldte azokat a kicsi bolhákat. 

Így azon gondolkodom, hogy vajon Isten milyen „bolhákat” enged meg a te életedben, hogy 
megvédjen valamitől?

Izgatottan várom ezt a két hetes tanulmányt, hogy együtt utazzunk az Írásban és naponta meglássuk, 
hogy Isten mit szeretne mondani nekünk naponta a hálás szívről és a hálás életről. 

Kezdjük el ma, döntsünk úgy, hogy a hála „szemüvegén” keresztük nézzük életünket és elkezdünk 
Istennek hálát adni mINdeNérT: a jóért, a rosszért és még a „bolhákért” is az életünkben. 

Szeresd Nagyon Istent! 

-Angela



12 LoveGodGreatly.com

1. Hét
Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg) 

Központi heti imatéma: A Családod

 Ima Dicsőités
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek



Adjatok hálát az Örökkévalónak, mert jó, 
mert hűséges szeretete örökké tart! 

Zsolt 107:1
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1. Hét Igerészek

1. HéT

adJ HÁlÁT
HÉTfŐ Zsoltárok 107:1-32

adjatok hálát az örökkévalónak, mert jó,
    mert hűséges szeretete örökké tart!
2 ezt hirdesse mindenki, akit az örökkévaló megváltott,
    akit az ellenségtől megszabadított,
3 akiket összegyűjtött sok-sok országból,
    keletről és nyugatról, észak és dél felől![a]
4 megmentette azokat, akik a pusztában vándoroltak,
    úttalan utakon bolyongtak,
keresték a várost, ahol lakhassanak,
    de nem találták.
5 éheztek és szomjaztak,
    lelkük kifáradt, testük kimerült.
6 de mikor hozzá kiáltottak segítségért,
    kimentette őket az örökkévaló szorult helyzetükből.
7 Vezette őket egyenes úton, hogy a városba jussanak,
    ahol békességben lakhatnak.
8 adjanak most hálát az örökkévalónak jóságáért,
    és csodáiért, amelyeket az emberekkel tett!
9 mert inni adott a szomjazónak,
    és betöltötte az éhező lelkét minden jóval.
10 megmentette azokat,
    akik a halál árnyékában, sötétségben ültek,
    nyomorúsággal és vasláncokkal megkötözve,
11 mert Isten szava ellen lázadtak,
    a Felséges tanácsára nem hallgattak.
12 ezért szívüket szenvedéssel alázta meg,
    megbotlottak, elestek,
    nem volt, aki segítsen rajtuk.
13 de mikor hozzá kiáltottak segítségért,
    kimentette őket az örökkévaló szorult helyzetükből.
14 a sötétségből és a halál árnyékából kihozta őket,
    és köteleiket széttépte.
15 adjanak most hálát az örökkévalónak jóságáért,
    és csodáiért, amelyeket az emberekkel tett!
16 mert a vaskapukat összetörte,
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    és záraikat szétzúzta!
17 megmentette azokat,
    akik ostobán Isten ellen lázadtak,
    és bűneik miatt szenvedtek.
18 már az ételtől is undorodtak,
    a halál kapujához közeledtek,
19 de mikor hozzá kiáltottak segítségért,
    kimentette őket az örökkévaló szorult helyzetükből.
20 Parancsolt, és azok meggyógyultak,
    a haláltól megmenekültek.
21 adjanak most hálát az örökkévalónak jóságáért,
    és csodáiért, amelyeket az emberekkel tett!
22 Hálával áldozzanak,
    és öröménekkel hirdessék az örökkévaló tetteit!
23 akik hajóikon tengerre szálltak,
    hogy a nagy vizeken kereskedjenek,
24 azok is látták az örökkévaló nagy tetteit,
    még ott, a mélységes vizeken is!
25 mert az örökkévaló parancsolt,
    és viharos szél támadt,
    felkorbácsolta a hullámokat,
26 hogy hajójuk az égig emelkedett,
    majd megint a mélybe zuhant.
minden bátorságuk elolvadt a veszedelemben,
27     szédültek és tántorogtak, mint a részegek,
    hajózó tudásuk semmit sem segített.
28 de mikor hozzá kiáltottak segítségért,
    kimentette őket az örökkévaló szorult helyzetükből,
29 a vihart lecsendesítette,
    a tenger hullámait elsimította.
30 örülhettek ismét a nyugodt vizeknek,
    és az örökkévaló a kívánt kikötőbe vezette őket.
31 adjanak most hálát az örökkévalónak jóságáért,
    és csodáiért, amelyeket az emberekkel tett!
32 dicsérjék őt, mikor az emberek összegyűlnek,
    dicsérjék őt a nép vezetői előtt!
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emléKezéS éS HÁlÁSNaK leNNI 
KEDD 5 MóZes 8:1-10 

emlékezzetek a pusztai vándorlásra!

8 mózes így folytatta: Tartsátok meg az egész Törvényt, mindazokat, amelyeket most parancsolok 
nektek! akkor birtokba vehetitek azt a földet, amelyet az örökkévaló esküvel ígért őseiteknek, 
élhettek és megsokasodhattok ott.

2 de ott is emlékezzetek arra a pusztai vándorlásra, amikor 40 évig vezetett titeket Istenünk, az 
örökkévaló, hogy engedelmességre tanítson, próbára tegyen titeket, és nyilvánvalóvá tegye, mi 
van a szívetekben: vajon megtartjátok-e parancsait, vagy nem. 3 Bizony, próbára tett benneteket 
azzal is, hogy kiéheztetett, de azután bőségesen táplált a mannával, amelyet azelőtt nem ismertetek, 
sőt hírét sem hallották még őseink sem. Így tanított meg arra, hogy nemcsak kenyérrel él az 
ember, hanem minden igével, amely az örökkévaló szájából származik. 4 emlékezzetek rá, hogyan 
gondoskodott az örökkévaló rólunk ez alatt a 40 év alatt! ruhánk nem kopott el, lábunk sem 
dagadt meg, amíg vándoroltunk.

5 értsétek hát meg, és vegyétek szívetekre, hogy Istenünk, az örökkévaló úgy bánik velünk, ahogy 
az apa a fiával: tanít, nevel és fegyelmez bennünket! 6 ezért kövessétek az örökkévaló parancsait, 
engedelmeskedjetek neki! Istenfélelemmel járjatok azon az úton, amelyet ő készített a számotokra!

7 az örökkévaló most jó és termékeny földre visz be titeket, ahol források fakadnak a hegyekben, 
patakok és folyók folynak a völgyekben. 8 az a föld búzát és árpát terem nektek, a kertekben 
szőlőt, fügét és gránátalmát szüretelhettek, bőven terem ott az olajfa, sőt még mézet is találhattok. 
9 Bizony, azon a földön bővében lesztek az élelemnek, s nem fogtok szűkölködni semmiben. Ott 
a hegyekben vasat bányászhattok, a dombokon pedig rezet. 10 amikor pedig majd jóllaktok és 
bőségben éltek, áldjátok Istenünket, az örökkévalót azért a jó földért, amelyet nektek adott!

KöSzöNeT éS HÍrdeTéS
SZERDA ÉZsaiás 12:4-5 

akkor így énekeltek:
    „dicsérjétek az örökkévalót!
    magasztaljátok nevét!
Hirdessétek a nemzetek között
    hatalmas tetteit!
Hirdessétek, hogy neve
    mindenek fölött való!
5 énekeljetek az örökkévalónak!
    róla énekeljetek,
mert dicsőséges dolgokat vitt véghez,
    tudja meg az egész világ!
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HÁlaadÁS éS BŐKezŰSég
CSüTÖRTÖK 2 korintusi 9:6-15

6  Ne felejtsétek, hogy aki kevés magot vet a szántóföldjébe, az keveset is fog aratni! aki 
pedig bőven vet, az majd bőven is arat. 7 mindenki annyit adjon a gyűjtésbe, amennyit előre 
elhatározott. Ne adjon senki kényszerből, se úgy, hogy később megbánja. azt az embert szereti 
Isten, aki szívesen és jókedvűen ad. 8 mert Isten hatalma több mint elégséges arra, hogy minden 
kegyelmét bőségesen rátok árassza — s ezáltal minden körülmények között mindent bőségesen 
és folyamatosan megkaptok, amire csak szükségetek van. Sőt még azon felül is, hogy bőségesen 
legyen módotok mindenféle jótettre. 9 amint meg van írva:

„Bőkezűen adott a szegényeknek,
    jótettei nem merülnek feledésbe.”

10  Isten a magvetőnek vetőmagot ad, az éhezőnek meg kenyeret. Ő fog nektek is szellemi 
vetőmagokat adni, és megszaporítja a magokat, amelyeket a földbe vetettetek, hogy bőségesen 
arassatok. Ilyen módon sokasítja meg bőkezű és szíves adakozásotok gyümölcseit. 11 Így fogtok 
mindenben meggazdagodni, hogy mindig bőkezűen adakozhassatok a rászorulóknak. ez pedig 
— rajtunk keresztül — azt fogja eredményezni, hogy akik kapják, hálát adnak érte Istennek.

12 az adakozás szolgálata ugyanis kettős haszonnal jár. egyrészt így Isten népének segítségére 
siettek, másrészt azok, akik az adományokat kapják, hálát adnak érte Istennek. 13 az adakozással 
ugyanis bizonyítjátok, hogy engedelmeskedtek a Krisztusról szóló örömhírnek, amelyről 
tanúskodtok, és ezért bőkezűen adakoztok nekik is, meg másoknak is. 14  emiatt ők majd 
dicsőítik Istent, és amikor értetek imádkoznak megszeretnek benneteket, mivel Isten jósága 
olyan bőségesen kiáradt rátok. 15 Hála legyen Istennek elmondhatatlan ajándékáért!

dÍCSŐÍTéS éS gyÓgyÍTÁS 
PÉNTEK lukács 17:11-19

11 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!”14 mikor Jézus látta őket, ezt mondta nekik: „menjetek, mutassátok meg 
magatokat a papnak!”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.”
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Olvasd el:
Imák:

1. HéT

zsoltárok 107:1-32
zsoltárok 107:1

Hétfő



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

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

1. HéT

Hétfő
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Olvasd el:
Imák:

1. HéT

5 mózes 8:1-10 
5 mózes 8:10

Kedd



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

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

1. HéT

ézsaiás 12:4-5
ézsaiás 12:4

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

1. HéT

Szerda
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Imák:

1. HéT

2 Korintus 9:6-15
2 Korintus 9:11-12

Csütörtök
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Csütörtök
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Olvasd el:
Imák:

1. HéT

lukács 17:11-19
lukács 17: 17-19

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

1. HéT

Péntek
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1. milyen módon volt Isten jó hozzád életed során?  Sorolj fel néhányat és szánj rá ma időt, hogy 
megköszönd Neki. 

2. Fontos, hogy visszatekints életedre és emlékezz Isten hűségére. Hogyan mutatta meg Isten hűségét 
számodra az elmúlt évek során? 

3. Nem tarthatjuk magunkban Isten iránt érzett hálánkat. Hirdetnünk kell azt az életünkben lévő 
embereknek. mi az egyik módja annak, hogy elkezd hirdetni Isten hűségét az életedben a mai naptól 
kezdve? 

4. miért fontos, hogy a keresztények nagylelkűek legyenek? milyen hatást gyakorolna a világra, ha a 
keresztények többé már nem lennének nagylelkűek azokkal a javakkal, melyeket Isten adott nekik? az 
életedet tekintve, lehetnél  valamilyen módon még nagylelkűbb az időddel, javaiddal és pénzeddel? 

5. Jézus mind a tíz leprást meggyógyította, de csak egy jött vissza, hogy megköszönje Neki. milyen 
módon védheted meg szíved a hálátlanság ellen? 

Összefoglaló Kérdések
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Az én válaszom
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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



Minden körülmények között adjatok hálát 
Istennek — mert ez az Isten  
akarata a Krisztus Jézusban! 

tessZalonika 5:18
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2. Hét Igerészek

2. HéT

HÁlaadÁS éS Ima 
HÉTfŐ kolossÉ 1:3-5 

3 Hálát adunk Istennek, urunk, Jézus Krisztus atyjának minden egyes alkalommal, amikor 
értetek imádkozunk. 4 Hálát adunk, mert hallottuk, hogy hisztek a Krisztus Jézusban, és igazán 
szeretitek Isten minden gyermekét. 5 ez a hit és szeretet pedig abból a reménységetekből fakad, 
amely a mennyben elkészítve vár reátok, s amelyről akkor hallottatok először, amikor az igazság 
üzenetét, az örömhírt megismertétek. 

HÁlaadÁS éS éNeK 
KEDD kolossÉ 3:15-17 

15 Isten arra hívott el benneteket, hogy Krisztustól származó békesség uralkodjon a szívetekben, 
és mindig hálásak legyetek, hiszen mindnyájan Krisztus „Testének”[a] 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!

Kegyelem éS HÁlaadÁS 
SZERDA 2 korintusi 4:15-16 

15 mindez értetek történik. a célja pedig az, hogy egyre több és több ember fogadja el és adja 
tovább Isten kegyelmét, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségéért.

Szenvedés és dicsőség

16 ez az oka, hogy nem adjuk fel, és nem fáradunk bele a szolgálatba. Igaz, a „külső emberünk”, 
vagyis a testünk egyre idősebb és gyengébb, de a „belső emberünk” mégis napról napra megújul. 
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HIT éS HÁlaadÁS 
CSüTÖRTÖK kolossÉ 2:7 

7  mélyen gyökerezzetek bele Krisztusba — ő legyen az a szilárd alap, amelyre az életetek 
felépül! erősödjön meg a benne való hitetek, és mindenben szüntelen adjatok hálát Istennek 
— ahogyan azt tanultátok!

mINdeNérT HÁlÁT adJaTOK
PÉNTEK 1 tessZalonika 5:18 

18 minden körülmények között adjatok hálát Istennek — mert ez az Isten akarata a Krisztus 
Jézusban!
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Imák:

2. HéT

Kolossé 1:3-5
Kolossé 1:3

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

2. HéT

Hétfő



I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

36 LoveGodGreatly.com

Olvasd el:
Imák:

2. HéT

Kolossé 3:15-17
Kolossé 3:16-17

Kedd
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Kedd
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Imák:

2. HéT

2 Korintus 4:15-16
2 Korintus 4:15

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

2. HéT

Szerda
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Imák:

2. HéT

Kolossé 2:7
Kolossé 2:7

Csütörtök
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2. HéT

1 Tesszalonika5:18
1 Tesszalonika 5:18

Péntek
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2. HéT

Péntek



LoveGodGreatly.com44 2. HéT

1. Fontos, hogy kifejezzük hálánkat, különösen azok felé, akiket Isten az életünkbe helyezett. milyen 
csodálatos módja hálád kifejezésének az életedben lévő emberekért imádkozni és megköszönni őket 
Istennek! Kiért vagy ma leginkább hálás és miért? Száj ma időt arra, hogy köszönetet mondj Istennek 
ezekért a rendkívüli barátokért! 

2. milyen módon kezdhetsz több hálát táplálni a szívedben? 

3. életem során láttam, hogy minél nagyobb szüksége volt valakinek Isten csodálatos kegyelmére, annál 
nagyobb hála jellemezte életét. Szerinted miért áll a kettő ilyen szoros kapcsolatban egymással?

4. elhívást kaptunk arra, hogy köszönetet mondjunk Istennek életünk minden helyzetében, de ezt 
nehéz megtenni, amikor megbántottak, csalódottak, csüggedtek vagyunk. Szánj időt ma arra, hogy 
kéred Istent, nyissa meg a szemeid, hogy megláthasd hogyan munkálkodik az életedben és dönts úgy, 
hogy hálás leszel.

5. most, hogy az utóbbi két hétben a hálaadásra  összpontosítottál, milyen változtatásokat fogsz tenni, 
hogy az életedben megalapozd a hálaadást?  

Összefoglaló Kérdések
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