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„Mert én veled vagyok,
megőrizlek téged,
akárhova mégy”
(1Mózes 28,15).

Az emberek elkísérhetnek
valameddig,
de csak Isten megy veled
végig az úton.

„De Te, Uram,
pajzsom vagy nekem”
(Zsoltárok 3,4).

A hívő élet harc, és a harcban
a pajzs a védekező fegyvered.
Azokat a bibliai verseket,
amelyeket megtanultál,
pajzsként használhatod
a támadások kivédéséhez.

„Térjetek meg,
mert elközelített
a mennyek országa!”
(Máté 3,2).

Amikor Jézus a földre jött,
a mennyek országát hozta el
nekünk. Azt akarja, hogy
mindenki bűnbánatot tartson
és megtérjen hozzá, hogy
a mennyek országának
a tagja lehessen.

„Áldjon meg
téged az Úr,
és őrizzen meg téged!”
(4Mózes 6,24).

Uram, köszönöm,
hogy Te biztonságot,
védelmet ígérsz mindennap.
Hadd tegyem a Te kezedbe
családomat és minden
dolgomat, tervemet!

„Az Úr támogat engem”
(Zsoltárok 3,6).

Talán egyedül vagy a
véleményeddel a családodban,
és sokszor nehéz kitartani
mellette. Bátorítson, hogy
az Úr támogat téged,
és idővel a családodra is
hatással lesz bátor
kitartásod.

„Nemcsak kenyérrel
él az ember, hanem
minden igével, amely
Isten szájából származik”
(Máté 4,4).

Az Igével is úgy kell
táplálkozni, mint a kenyérrel:
naponta kell enni belőle, sorban
kell szeletelni, megrágni, és az
emésztés során így lesz belőle
erő, gondolat, teljesítmény,
gyarapodás.
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„Maradjanak a szívedben
azok az igék, amelyeket
ma parancsolok neked”
(5Mózes 6,6).

Vedd komolyan Isten szavát!
Igyekezz megtanulni és
megjegyezni minél több
igeverset, hogy a tieid
legyenek, bármikor eszedbe
jussanak és fel tudd idézni
őket, ha szükséged van
iránymutatásra.

„Az Úr, a te Istened
viseli gondját annak a
földnek, állandóan
szemmel tartja azt
Istened, az Úr, az év
elejétől, az év végéig”
(5Mózes 11,12).

Milyen megnyugtató
tudnod, hogy életedet
egész évben szemmel
tartja Istened, nem
szunnyad el őriződ.

„Meghallgat az Úr,
ha hozzá kiáltok”
(Zsoltárok 4,4).

Ha már elfogadtad az
Úr Jézust Megváltódnak,
bárhol, bármikor kiálthatsz
hozzá, Ő megígérte, hogy
meghallgat.

„Békében fekszem le,
és el is alszom, mert csak Te
adod meg, Uram, hogy
biztonságban élhessek!”
(Zsoltárok 4,9).

Ha valamilyen probléma
nyomja a szívedet, lehet,
hogy nem tudsz elaludni.
Mondd el Megváltódnak,
Ő biztonságos védelem
a számodra.

„Úgy ragyogjon a ti
világosságotok az emberek
előtt, hogy lássák
jó cselekedeteiteket,
és dicsőítsék a ti
mennyei Atyátokat”
(Máté 5,16).

Az emberek nagyon figyelik
a hívőket. Istent dicsőíti
az életed, ha észreveszik,
hogy más vagy, mint a
többiek, mert Isten akarata
szerint cselekszel.

„Amit tehát szeretnétek,
hogy az emberek veletek
cselekedjenek, ti is ugyanazt
cselekedjétek velük”
(Máté 7,12).

Ugye szeretnéd, hogy
kedvesek, barátságosak
legyenek hozzád az
osztálytársaid? Légy te is
kedves, barátságos velük,
mert ők is ezt szeretnék.
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„Veled leszek.
Nem hagylak el”
(Józsué 1,5).

„Közel van az Úr
a megtört szívűekhez,
és a sebzett lelkűeket
megsegíti”
(Zsoltárok 34,19).

„Nektek pedig még
a hajatok szála is
mind számon vannak
tartva”
(Máté 10,30).

Azok, akik az Úr Jézust
elfogadták Megváltójuknak,
soha nem lesznek egyedül.
Ha a legjobb barátod hagyott
is faképnél, tudhatod, hogy
a legeslegjobb Barátod
mindig hűséges marad.

Hajtsd fejedet gondolatban
az Úr Jézus szerető szívére,
mondd el neki, mi fáj, és
Ő segít elviselni a bánatot.

Isten számára
olyan kedves vagy,
hogy a legapróbb
dolgot is számon
tartja rólad.

„Ha Isten segít,
a falon is átugrom”
(2Sámuel 22,30).

A matematika (vagy a
történelem, a magyar, …) nem
tartozik kedvenc tantárgyaid
közé, és bár szorgalmasan
tanulsz, minden témazáró
előtt elfog a félelem. Mennyei
Atyád segítségével át tudsz
ugorni a matematika stb.
„kőfalon” is.

„Hagyd az Úrra utadat,
bízzál benne, mert ő
munkálkodik!”
(Zsoltárok 37,5).

Minden olyan zűrzavaros,
kilátástalan néha. Akárhogy
töröd a fejedet, nem látod a
következő lépést. Akkor
éppen a te helyzetedre
érvényes ez a drága ígéret.

„Aki vallást tesz
rólam az emberek előtt,
arról majd én is
vallást teszek
mennyei Atyám előtt”
(Máté 10,32).

Ha megvallod az
osztálytársaidnak,
ismerőseidnek, hogy
elfogadtad Jézust
Megváltódnak,
Ő is vallást tesz rólad
a mennyben. Micsoda
dicsőségben lesz ott részed!
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„Isten az én
erős menedékem”
(2Sámuel 22,33).

Talán délutánonként
néha egyedül vagy, és
borzasztóan félsz a vihartól.
Legközelebb, ha vihar jön,
gondolj arra, hogy Isten
erősebb a viharnál, és
Ő a te biztos menedéked.

„Kelj föl, egyél,
mert erőd felett való
út áll előtted!”
(1Királyok 19,7).

A bibliai ígéretek a táplálékok,
amelyek erőt adnak az előtted
álló nehéz úthoz. Rakj ki
néhányat az íróasztalodra,
és olvasd el őket napjában
többször! Meglátod,
meg fognak erősíteni.

„Légy csendben,
és várj az Úrra!”
(Zsoltárok 37,7).

Életünkben talán a várakozás
a legnehezebb, és hogy
csendben legyünk közben.
Ha türelmesen vársz, utólag
hálás leszel, amiért nem
döntöttél elhamarkodottan.

„Hívj segítségül engem
a nyomorúság idején!
Én megszabadítlak,
és te dicsőítesz engem”
(Zsoltárok 50,15).

Mennyei telefonszámnak is
nevezik a: Zsoltárok 50,15-öt.
Bármikor, bárhol vagy,
mindig kérhetsz segítséget
drága Megváltódtól.

„Jöjjetek énhozzám
mindnyájan, akik
megfáradtatok…,
és én megnyugvást
adok nektek”
(Máté 11,28).

Legyen ma is
egy kis idő, amikor
nem te tevékenykedsz,
hanem Isten
munkálkodik benned!

„Ne félj,
csak higgy!”
(Márk 5,36).

Isten számára nincs
túl nehéz probléma.
Bízz benne, mert a te
helyzetedben is tud
segíteni.
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„Kérdezd meg előbb
az Úr Igéjét!”
(1Királyok 22,5).

Minden fontos döntés előtt
gondold végig, mit olvastál
már a Bibliában az adott
döntéssel kapcsolatban!
Keresd ki ezeket és tedd azt,
amit tanácsolnak!

„Az Úrnak félelme
az ismeret kezdete,
a bölcsességet és intést
csak a bolondok
vetik meg”
(Példabeszédek 1,7).

Isten teremtő hatalmát,
bölcsességét, szeretetét látva
sok ember szívében mély
tisztelet, imádat ébred.
Ezt nevezzük az Úr
félelmének, vagy más szóval,
istenfélelemnek. Ezzel
kezdődik az ismeret,
a bölcsesség.

„Azt gondolja
magában a bolond,
hogy nincs Isten!”
(Zsoltárok 53,2).

Talán gúnyolnak a hited
miatt, vagy bolondnak
tartanak. Megtiszteltetés,
ha szenvedhetsz a hitedért.
Közben ne felejtsd el, hogy
Isten véleménye szerint
a hitetlenek a bolondok.

„Isten letekint a mennyből
az emberekre, hogy lássa,
van-e köztük értelmes,
aki keresi az Istent?”
(Zsoltárok 53,3).

Remélem, azok közé
tartozol, akik keresték
és megtalálták Istent.
Ha nem, még ma fogadd
el a Megváltót!

„Nincs semmi rejtett
dolog, ami ki ne derülne,
és semmi titok, ami
napfényre ne jutna”
(Márk 4,22).

Sokan vannak olyanok, akik
mindig mást mutatnak, mint
amit gondolnak, vagy ami
a szívükben van. Embereket
talán becsapnak, de Isten
mindent lát, és egyszer
minden kiderül.
Ne hasonlíts hozzájuk!

„Az ég és a föld elmúlik,
de az én beszédeim
nem múlnak el”
(Márk 13,31).

A Biblia örök, soha
nem változik. Rábízhatod
az életedet arra, amit
Isten mond neked benne.
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„Fiam, ha vétkezők
csábítanak, ne engedj
nekik! Fiam,
ne járj velük egy úton!”
(Példabeszédek 1,10.15).

Az osztálytársaid, vagy a
szomszéd gyerekek között
lehetnek olyanok, akik
rosszra csábítanak.
Ne hallgass rájuk!
Csak olyanokkal barátkozz,
akik jóra biztatnak.

„Bízzál az Úrban
teljes szívből, és ne
a magad eszére
támaszkodj!”
(Példabeszédek 3,5).

Fontos döntések előtt
feltétlenül nézd meg, mit
mond arról a Biblia.
Amikor viszont az iskolában
dolgozatírás van, a magad
eszére támaszkodj, ne a
szomszédodéról másold
le a megoldást!

„Magasztalom neved,
Uram, mert jó vagy”
(Zsoltárok 54,8).

Ha megtapasztaltad
az Úr jóságát,
légy hálás érte
és magasztald Őt.

„Ha félek is,
benned bízom!”
(Zsoltárok 56,4).

Fogorvoshoz kell menned
és szörnyen félsz?
Bízz az Úr Jézusban,
és segíteni fog, hogy
bátran viselkedj.

„Aki felmagasztalja
magát, megaláztatik,
aki pedig megalázza magát,
felmagasztaltatik”
(Lukács 14,11).

Egyesek állandóan
dicsekednek, hogy felhívják
magukra a figyelmet,
de sokszor nevetségessé
válnak. Isten az alázatosok
mellé áll, és mások is meg
fogják látni az értékes
tulajdonságaikat.

„Annak örüljetek,
hogy a nevetek
fel van írva
a mennyben”
(Lukács 10,20).

Amikor elfogadtad az
Úr Jézust Megváltódnak,
felírták nevedet az
élet könyvébe. Örülj,
hogy ott leszel majd
a mennyben örökre.
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„Szemed előre
tekintsen,
és egyenesen
magad elé nézz!”
(Példabeszédek 4,25).

Istenem, olyan könnyen
elkalandoznak a gondolataim,
annyi terv, vágy van a fejemben.
Te tégy ma rendet a
gondolataim között, Te rostáld
ki mindazt, ami csak elveszi az
erőmet, figyelmemet arról,
amire összpontosítanom
kellene!

„A fecsegővel
ne barátkozz!”
(Példabeszédek 20,19).

Légy nagyon igényes a
barátaid megválasztásában.
A pletykálkodás az egyik
legcsúnyább viselkedés.

„Énekeljetek Istennek,
zengjetek nevének!”
(Zsoltárok 68,5).

Az ének Isten csodálatos
ajándéka. Énekelj neki,
ha örömöd van.
Szomorúságodban is
vigasztal az éneklés.

„Nekem olyan jó
Isten közelsége!”
(Zsoltárok 73,28).

Soha nem leszel
egyedül, ha Isten
gyermeke vagy.

„Az Emberfia azért jött,
hogy megkeresse
és megtartsa az
elveszettet”
(Lukács 19,10).

Az Úr Jézus keresi és meg
akarja menteni az elveszett
bűnösöket. Te is segíthetsz
az ismerőseidnek abban,
hogy megtalálják az
Úr Jézust.

„Ha ti megtartjátok
az én Igémet, valóban
tanítványaim vagytok”
(János 8,31).

Ha elfogadtad az Úr
Jézust Megváltódnak és
Uradnak, Ő folyamatosan
tanít a Bibliából, hogy
helyesen cselekedj. Légy
engedelmes, jó tanítvány!

8

„Mindennek megszabott
ideje van, megvan az ideje
minden dolognak
az ég alatt”
(Prédikátor 3,1).

Isten bölcsessége és
szeretete igazgatja a
világmindenséget.
Fogadd el azt is, amit
esetleg nem értesz,
aminek most nem örülsz.

„Az Úr letörli a könnyet
minden arcról
(Ézsaiás 25,8).

Amíg itt vagyunk a földön,
sokszor kell sírnunk
magunkért is és másokért
is. Igyekezz hűségesen
engedelmeskedni
Megváltódnak, hogy ne
kelljen a saját bűneid, rossz
döntéseid miatt sírnod!

„Tiéd a nappal,
az éjjel is tiéd”
(Zsoltárok 74,16).

A legtöbben nem szeretjük
az éjszakát, a sötétséget.
Milyen bátorító, hogy Isten
ugyanúgy vigyáz ránk
éjjel is, mint nappal!

„Boldogok, akik
házadban laknak,
szüntelenül
dicsérhetnek téged!”
(Zsoltárok 84,5).

Csodálatos ajándék
egy hívő gyülekezet,
ahol együtt
dicsérhetitek Istent.

„Amikor a maga juhait
mind kivezeti, előttük jár,
és a juhok követik,
mert ismerik a hangját”
(János 10,4).

Isten egyenként, név
szerint ismeri a juhait,
de mint nyáját gondozza
őket. Te egymagadban is
fontos vagy neki, de a hívők
közösségében lehet fejlődni,
és ott védve is vagy.

„Az én Atyám házában
sok hajlék van, …
elmegyek helyet készíteni
a számotokra”
(János 14,2).

Az Úr Jézus nemcsak ezen
a földön akar vezetni,
hanem a mennyei hazában
is helyet készít számodra.
Micsoda boldogság,
hogy örökké ott
örvendezhetsz majd vele!
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„Elszárad a fű,
elhervad a virág,
de Istenünk Igéje
örökre megmarad”
(Ézsaiás 40,8).

Ezen a földön minden
mulandó, ezért olyan
fontos, hogy életünk a
biztos sziklára, Isten
változhatatlan,
örök Igéjére épüljön.

„Mint Pásztor, úgy
legelteti nyáját, karjára
gyűjti a bárányokat,
ölébe veszi őket
(Ézsaiás 40,11).

Amikor nagyon kicsinek,
védtelennek érzed magadat,
jusson eszedbe, hogy most
Megváltód ölében vagy.

„Oltalmam és váram
Istenem, akiben bízom!”
(Zsoltárok 91,2).

Isten oltalma olyan,
mint egy hatalmas vár,
teljesen megbízható
védelem, minden
körülmények között.

„Ő ment meg téged
a madarász csapdájától”
(Zsoltárok 91,3).

Az ördög az a madarász,
aki számtalan csapdát állít
fel, hogy a hívőket
eltérítse a helyes útról. Isten
a Bibliát adta neked.
Abban figyelmeztet, hogy
észrevedd és elkerüld a
csapdákat.

„Békességet hagyok
nektek: az én
békességemet
adom nektek”
(János 14,27).

Nagyon sok olyan esemény
történik veled, ami kimozdít
a békességből. Ha az Úr
Jézust a szívedbe fogadod,
olyan békességet tud adni
neked, amely minden
körülmények között
megmarad.

„Isten kegyelmi ajándéka
az örök élet Krisztus
Jézusban, a mi
Urunkban”
(Róma 6,23).

Az örök életet nem lehet
kiérdemelni; Isten ajándéka
az azoknak, akik hisznek
Jézus Krisztusban.
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„Akik az Úrban bíznak,
erejük megújul, szárnyra
kelnek, mint a sasok”
(Ézsaiás 40,31).

Talán sokszor érzed úgy,
hogy vánszorogni sincs
erőd. Jöjj az erőforráshoz,
aki az Úr, és te is
szárnyra kelhetsz.

„Jöjjetek, örvendezzünk
az Úr előtt,…
Menjünk eléje
hálaadással!”
(Zsoltárok 95,1–2).

Az Úr Jézus megváltottjai
szeretik egymást, gyakran
összejönnek a templomban
vagy a gyülekezetben, hogy
örvendezzenek és hálát
adjanak szeretett Uruknak.
Te is közéjük tartozhatsz.

„Ha lehetséges,
amennyire tőletek telik,
éljetek minden emberrel
békességben”
(Róma 12,18).

Isten azt akarja, hogy az
Ő gyermekei igyekezzenek
békességben lenni másokkal.
Ha megbántanak, ne kezdj
el veszekedni, hanem
bocsáss meg!

„Én, az Úr,
meghallgatom őket”
(Ézsaiás 41,17).

Lehet, hogy úgy érzed,
a mennyezetig sem ér el
az imádságod. Ne hidd!
Ha az Úr Jézust elfogadtad
Megváltódnak és Uradnak,
biztosan tudhatod,
hogy meghallgat.

„Szolgáljatok az Úrnak
örömmel, vigadozva
járuljatok színe elé!”
(Zsoltárok 100,2).

Amikor bizonyságot teszel
a hitedről, vagy segítesz
barátodnak a tanulásban,
az Úrnak szolgálsz. Öröm
fogja eltölteni a szívedet,
hogy kifejezted szeretetedet
Megváltód iránt.

„Úgy éljetek, mint akik
nem hiába kapták az
Isten kegyelmét”
(2 Korinthus 6,1).

Ha már elfogadtad az Úr
Jézust Megváltódnak,
kérd a segítségét, hogy
Isten gyermekéhez
méltóan tudj élni ebben
a világban.
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„Oszd meg kenyeredet
az éhezővel…,
és ne zárkózz el
testvéred elől!”
(Ézsaiás 58,7).

A bizalmatlan, önző,
közönyös magatartás
elzár a többiektől.
Meglátod, milyen örömöt
fog jelenteni nekik és
neked is, ha elkezdesz
adni.

„Én, az Úr vagyok
a szívek vizsgálója”
(Jeremiás 17,10).

Emberek talán félreértenek,
mást gondolnak rólad,
mint aki vagy. Isten mindig
tudja, mi van a szívedben.
Neki nem kell
magyarázkodnod,
és mindig megért.

„Nem vétkeink szerint
bánik velünk, nem
bűneink szerint
fizet nekünk”
(Zsoltárok 103,10).

Isten nem a bűneink
szerint fizetett nekünk,
hanem odaadta Egyszülött
Fiát, hogy magára vegye
a mi bűneink büntetését
a kereszten.

„Amilyen messze van
napkelet napnyugattól,
olyan messze veti el
vétkeinket”
(Zsoltárok 103,12).

Amikor megvallod a
bűneidet az Úr Jézusnak,
és elfogadod Őt
Megváltódnak, a te
bűneidet is elveti.

„Senki meg ne tévesszen
titeket üres beszédével”
(Efezus 5,6).

Mostani időnkben nagyon
sok olyan ember van, aki
a véleményét rá akarja
erőltetni másokra. Légy
nagyon óvatos, és ne
fogadj el semmit,
ami nem egyezik meg
a Biblia tanításával!

„Jól vigyázzatok tehát,
hogyan éltek; ne esztelenül,
hanem bölcsen,
kihasználva az alkalmas
időt, mert az idők
gonoszak”
(Efezus 5,15–16).

Akkor használod
bölcsen az Istentől
kapott időt, ha mindig
azt teszed, ami Isten
akarata számodra
azon a napon.

12

„El tud-e rejtőzni valaki
olyan helyre, ahol
nem látom? – így szól
az Úr”
(Jeremiás 23,24).

„Szeretem az Urat,
mert meghallgatja
könyörgésem szavát”
(Zsoltárok 116,1).

„Aki elkezdte bennetek
a jó munkát, elvégzi a
Krisztus Jézus napjára”
(Filippi 1,6).

A rejtőzködés a bűneset
következménye. Isten elől
senki sem rejtőzhet el, de
legjobb, ha te nem is akarsz
elrejtőzni, hanem örülsz
annak, hogy Isten mindig
lát, tanácsol és vezet
a helyes úton.

Imádságaid meghallgatása
szeretetet ébreszt a szívedben
Isten iránt. Mondd el neki
te is, hogy szereted!

Isten nem feledkezik
meg rólad,
hitbeli nevelésedről
folyamatosan
gondoskodik.

„Örök szeretettel
szerettelek, azért vontalak
magamhoz hűségesen”
(Jeremiás 31,3).

Istentől elszakadva az
indulataink, kívánságaink,
hazugságaink rabságában
sínylődünk. Innen akar
kiszabadítani minket Jézus.
Akarsz-e élni ezzel a
lehetőséggel?

„Szívembe zártam
beszédedet, hogy ne
vétkezzem ellened”
(Zsoltárok 119,11).

Ha Isten gyermeke vagy,
már nem akarsz többé
szomorúságot okozni
neki a bűneiddel. Olvasd
és tanuld Isten Igéjét,
mert akkor lesz erőd
ellenállni a kísértésnek!

„Senki se a maga
hasznát nézze,
hanem mindenki
a másokét is”
(Filippi 2,4).

A legtöbben mindig azt
nézik, hogy mi hasznos nekik,
és akár kárt is okoznak
másnak azért, hogy nekik
hasznuk legyen. Ha Isten
gyermeke vagy, te ne légy
ilyen, hanem légy tekintettel
másokra!
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„A mező fája megadja
gyümölcsét, a
föld is megadja termését”
(Ezékiel 34,27).

Mennyei Atyánk gondoskodik
mindennapi kenyerünkről
is. Légy hálás, ha nem kell
éhezned, és gondolj azokra
is, akiknek kevesebb van.
Ha teheted, segíts egy szegény
gyereknek a közeledben!

„A mi segítségünk
az Úr nevében van”
(Zsoltárok 124,8).

Amikor imádkozunk,
az Úr Jézus nevében
kérhetünk segítséget Istentől.
A Megváltó értünk hozott
áldozatáért kapunk
segítséget.

„Még nyelvemen sincs
a szó, te már pontosan
tudod, Uram”
(Zsoltárok 139,4).

Csodálatos Istenünk van,
aki a gondolatainkat is
ismeri. Még el sem mondtad
az imádságodat, már tudja,
mit szeretnél elé tárni.
Bízz benne teljes szívvel!

„Örüljetek az Úrban
mindenkor!
Ismét mondom:
örüljetek!”
(Filippi 4,4).

Ez az öröm nem mindig
harsány jókedv, hanem
annak a biztos tudata,
hogy Jézus szeret téged,
az Ő kezében van az életed.

„Semmiért se aggódjatok,
hanem imádságban
és könyörgésben mindenkor
hálaadással tárjátok fel
kéréseiteket Isten előtt”
(Filippi 4,6).

Újra és újra emlékeztesd
magad arra, hogy a
Mindenható Istenhez,
Mennyei Atyádhoz
imádkozol.

„Jó csendben várni
az Úr szabadítására”
(Jeremiás siralmai 3,26).

A várakozás sokszor nagyon
nehéz, hiszen mindig azonnal
szeretnéd a problémáid
megoldását. Ha megtanulsz
csendben várni, elkerülsz
sok helytelen lépést.
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„Amikor elcsüggedt
a lelkem, az Úrra
gondoltam, és imádságom
eljutott hozzá”
(Jónás 2,8).

Sokszor történik olyan
esemény, amely miatt
elcsüggedsz. Ilyenkor
ne fordulj magadba,
ne keseregj a bajodon,
hanem azonnal mondd el
az Úrnak! Ő válaszol,
és megmutatja a
kivezető utat.

„Irgalmas lesz hozzánk,
eltapossa bűneinket,
minden vétkünket a
tenger mélyére dobja!”
(Mikeás 7,19).

Előfordulhat, hogy eszedbe
jutnak régi kudarcaid, bűneid,
és elszomorodsz. Ne adj helyet
ezeknek a gondolatoknak,
hanem emlékeztesd magadat
arra, hogy Isten a tenger
mélyére dobta a bűneidet.

„Minden oldalról
körülfogtál, kezedet
rajtam tartod”
(Zsoltárok 139,5).

Ez az ígéret teljes védelmet
jelent, még akkor is, ha ma
olyan döntést kell hoznod,
amellyel sokan nem értenek
egyet. Merj ma ráhagyatkozni
erre az ígéretre, és merd
Isten szavát követni!

„Közel van az Úr
mindenkihez, aki hívja,
mindenkihez,
aki igazán hívja”
(Zsoltárok 145,18).

Talán néha úgy érzed,
hogy Isten nagyon távol
van a mennyben, te pedig
nagyon parányi vagy itt,
a földön. Bátorítson ez
az ígéret: Ő egészen közel
van hozzád.

„Ha van élelmünk
és ruházatunk,
elégedjünk meg vele”
(1Timóteus 6,8).

A világon sok gyermek
éhezik, és nincs ruhája.
Ha neked van, légy hálás
érte Istennek. Ha több van,
segíthetsz azoknak, akik
szűkölködnek körülötted.

„Ő mondta:
Nem maradok el tőled,
sem el nem hagylak téged”
(Zsidók 13,5).

Jézus Krisztus megígérte,
hogy mindennap veled
van a világ végezetéig.
Sose gondold,
hogy elhagyott!
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„Enyém az ezüst,
enyém az arany – így szól
a Seregek Ura”
(Haggeus 2,8).

Biztonságot jelent számodra,
ha tudod, hogy minden
kincs Isten kezében van.
Ő adja meg azt, amire
szükséged van földi életedben,
ezért bizalommal kérhetsz
tőle. Ha többet kaptál,
gondolj másokra is.

„Én, az Úr,
nem változtam meg!”
(Malakiás 3,6).

Az emberek nagyon
gyakran megváltoznak.
Legjobb barátod egyik nap
kedves, másnap úgy tesz,
mintha nem is ismerne.
Megváltód soha nem fog
megváltozni, hűséges
marad hozzád mindvégig.
Örülj ennek!

„Eledelt ad az
állatoknak, a
károgó hollóknak is”
(Zsoltárok 147,9).

Isten nemcsak
megteremtette a világot,
hanem gondoskodik is róla.
Mennyivel értékesebb
vagy te neki, mint a
károgó holló!

„Ti ifjak a leányokkal,
öregek a fiatalokkal
együtt dicsérjétek
az Úr nevét!”
(Zsoltárok 148,12–13).

A hívők közössége
csodálatos hely, ahol
együtt dicsérhetitek az
Urat. Minden alkalmat
ragadj meg, amikor
elmehetsz a gyülekezetbe!

„Legyen minden ember
gyors a hallásra,
késedelmes a szólásra”
(Jakab 1,19).

Az egyik legnehezebb
feladat azt megtanulni,
hogy gyorsan halljunk
és meggondoltan beszéljünk.
Bízz az Úr Jézus Krisztusban,
hogy téged is megtanít
erre, ha hűségesen
olvasod a Bibliát.

„Abból ismerjük a
szeretetet, hogy Ő
az életét adta értünk”
(1János 3,16).

Sokan úgy képzelik el
Isten szeretetét, hogy
mindent megad, amit
óhajtanak, és megvédi őket
minden bajtól. Isten
szeretete ettől sokkal többet
ad: Jézus meghalt a
bűneinkért.

