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1. RÉSZ: LEGYEN NAGYOBB RÁLÁTÁSOD AZ ÉLETEDRE!

ÍRTA: KRISTEN CLARK



1. NAP
„Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul…” Példabeszédek 29:18 (Károli)



Gondolataim...

„A legszánalmasabb ember a világon, aki lát, de nem
remél.”– Hellen Keller



2. NAP
„…és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával,
hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”

Róma 12:2 (RÚF)

2. NAP



Gondolataim...

„Ne próbáld Krisztust az életedbe igazítani, hanem kezdd
el köré építeni az életed!” – Leslie Ludy



3. NAP
„Péter és az apostolok így válaszoltak: Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint

az embereknek.” Cselekedetek 5:29 (RÚF)



Gondolataim...

„Ha nem célzod meg azt, amiért küzdesz, akkor
mindenképpen elveszíted.” – Clifford Aga



4. NAP
„Hanem a miképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes
életetekben; Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.”

1Péter 1:1516 (Károli)



Gondolataim...

„Van úgy, hogy te vagy az egyetlen szent könyv a nem
hívőknek, amit valaha olvasni fognak, és az életed

minden egyes nap vizsgálat alá kerül. Mi az, amit mások
tanulhatnak tőled? Pontos képet látnak Istenedről?”

– John MacArthur



5. NAP
„Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az Urat félő asszony dicséretre méltó.”

Példabeszédek 31:30 (RÚF)

5. NAP



Gondolataim...

„Az istenfélő nő átlagon felüli, azért mert tartja a szavát.
Megbecsüli az ígéreteit. Bemutatja a nagyszerű hitét.

Túljut a nagy akadályokon, és hatással van a családjára,
a közösségére, még a világra is.” – Elizabeth George



6. NAP
„Nem tudjátoke, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de

csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek.”
Első Korintusi levél 9:24 (RÚF)



Gondolataim...

„Szeretnéd fokozni az éhségedet az Úr iránt? Válaszd el
magad a világ étrendjétől – készülj fel pár elvonási

tünetre, amikor kikapcsolod a rádiót és a tvt, és elhagysz
néhány szükségtelen szokást! Ezután kezdj táplálkozni
Isten igéjéből, a Bibliából! Először lehet, ízetlennek és

unalmasnak fog tűnni, de idővel felfedezed, hogy sokkal
mélyebb és gazdagabb, mint azok a dolgok, amikről azt

gondoltad, hogy jóllakhatsz velük.”
– Nancy Leigh DeMoss



7. NAP
„Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” Zsoltárok 119:105 (RÚF)



Gondolataim...

„Egy embernek úgy kell élnie, hogy mindenki tudja, hogy
ő Krisztus követője.” – DL Moody



8. NAP
„Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol
a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel.”

Kolossé 3:12 (RÚF)



Gondolataim...

„Nem fogunk növekedni a kegyességben, ha nem tudjuk,
hogy mit jelent a kegyesség. Addig nem fogunk

Krisztushoz hasonlóvá válni, amíg nem tudjuk, hogy
pontosan milyen a Krisztus.” – Donald Whitney



2. RÉSZ: AZ ÖNZETLENSÉG GYAKORLATA

ÍRTA: BETHANY BAIRD



9. NAP
„ …Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” Cselekedetek 20:35b (RÚF)



Gondolataim...

„Amikor életünk végéhez érünk, a kérdés az lesz, hogy
Mennyit adtál?, nem pedig az, hogy Mennyit kaptál?.”

– George Sweeting



10. NAP
“Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és

legelőjének nyája!” Zsoltárok 100:3 (RÚF)



Gondolataim...

„A mai kultúránkban még a keresztények között is létezik
egy olyan hajlam, amely arra bátorít, hogy hallgassunk

az esendő, testi oldalunkra: „Kövesd a szíved! Figyelj oda
az érzelmi és testi szükségleteidre! Ne csak mások

szükségleteivel foglalkozz – szakíts időt magadra! Mit
akarsz az élettől? Hogyan tudnád beteljesíteni a

végzeted?”. Ezek a kérdések a figyelmünket befelé,
magunk felé irányítják – arra, amit mi akarunk, amire

nekünk van szükségünk, és akik mi vagyunk.”
– Leslie Ludy



11. NAP
„Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az Úr előtt!”

Zsoltárok 95:6 (RÚF)



Gondolataim...

„Az emberi lét sajátossága, hogy nagyra értékelünk,
imádunk dolgokat az életünkben. Nem az a kérdés, hogy

tesszüke, hanem sokkal inkább az, hogy mit (vagy kit)
tüntetünk ki ezzel, mert az határoz meg minket. Nem

tudod elkülöníteni az embereket két csoportra, hogy kik
azok, akik imádnak dolgokat, és azok, akik nem imádnak
semmit. Mindenki nagyra tart valamit, a lényeg az, hogy

mit vagy kit, mert azt szolgáljuk.” – Paul David Tripp



12. NAP
„Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon,

és életét adja váltságul sokakért.” Márk 10:45 (RÚF)



Gondolataim...

„Ha Jézus Krisztus maga Isten fia, és meghalt értem, akkor
nem létezik számomra túl nagy áldozat, amit meg ne

hozhatnék érte.” – C.T. Studd



13. NAP
„Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: „Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja

meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen engem.” Máté16:24 (RÚF)



Gondolataim...

„Nem fogok értéket tulajdonítani annak, amim van, vagy
amit birtokolni fogok, kivéve egyvalaminek: a

kapcsolatomnak Krisztussal és az ő királyságával.”
– David Livingstone



14. NAP
„...arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat,

józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban.” Titusz 2:12 részlet (RÚF)



Gondolataim...

„Soha ne félj rábízni az ismeretlen jövőt arra az Istenre,
akit ismersz!” – Corrie Ten Boom



15. NAP
„Semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek

tartsátok egymást magatoknál.” Filippi 2:3 (RÚF)



Gondolataim...

„Nem bolond, aki odaadja, amit úgysem tarthat meg,
hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el.” – Jim Elliot



ÍRTA: KRISTEN CLARK



16. NAP
„Vassal formálják a vasat, egyik ember formálja a másikat.”

Példabeszédek 27:17 (RÚF)



Gondolataim...

„Senki sem tudja felmérni, hogy mi mindent képes Isten
véghez vinni valaki életében, aki alárendeli magát az Ő

akaratának teljes növekedésben, megigazításban és
engedelmességben.” –D.L. Moddy



17. NAP
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…tanítva őket, hogy
megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek.” Máté 28:19a, 20a (RÚF)



Gondolataim...

„Amit másoknak leginkább látnia kell, az Isten
visszatükröződése és az evangélium átformáló ereje. A Te

életed támaszthat éhséget és szomjúságot Isten iránt
mások számára, és egy erős fegyver lehet a Szentlélek

kezében, hogy kinyilatkoztassa számukra Krisztust.”
– Nancy Leigh Demoss



18. NAP
„Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem

vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét.” 2Timóteus 2:15 (RÚF)



Gondolataim...

„Hisszük, hogy tanítványokat szerezni minden hívő ember
feladata. Nincs kivétel. Teljesen mindegy, hogy tanár

vagy, építőmunkás, lelkipásztor, bankmenedzser, politikus
vagy háztartásbeli. A mi életünk legfontosabb feladata

az, hogy arra tanítsunk másokat, hogy Krisztust kövessék.”
– Craig Mosgove



19. NAP
„Vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó.”

Példabeszédek 11:14 (RÚF)



Gondolataim...

„Tanítványokat nem lehet a kézi termékek
nagykereskedelmében kapni. Őket egyenként állítják

elő, mert van olyan, aki vállalja a tanítványozás
fájdalmát, a tanítást és a felvilágosítást, hogy táplálja és

képezze azt, aki nála fiatalabb.” – Oswald Sanders



20. NAP
„Amikor lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten

sokféle kegyelmének jó sáfárai.” Péter első levele 4:10 (RÚF)



Gondolataim...

„Néhányan úgy vélekednek, hogy ha majd a félelmeik és
a kétségeik távoztak, akkor nekiállnak dolgozni. Ehelyett

inkább dolgozni kellene, és akkor a félelmek és a
kétségek is eltűnnek.” – D.L. Moody



21. NAP
„Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek

helyesen tudjatok felelni.” Kolossé 4:6(RÚF)



Gondolataim...

„A valódi kommunikáció sokkal több, mint a beszéd.
Megért, és megértet; felismeri a hangsúlyt; észleli a

testbeszédet; tudja, hogy mit mondjon, mikor mondjon, és
hogyan mondja; és még nagyon sok minden.” – Dennis

Rainey



22. NAP
„Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok

magatokat.” Jakab 1:22 (RÚF)



Gondolataim...



ÍRTA: BETHANY BAIRD



23. NAP
„Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél,

Jézus Krisztust.” János 17:3 (RÚF)



Gondolataim...

„Olyan leszel, mint akikkel az idődet töltöd. Ezért tölts
minél több időt Jézussal, és így olyan leszel, mint ő!”

– Kristen Clark



24. NAP
„Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan

nagyságáért.” Filippi 3:8a (RÚF)



Gondolataim...

„Az az idő, amit Isten jelenlétében egyedül töltesz el,
átformálja a karakteredet, és új szintre emeli az áhítattal

töltött idődet. A feddhetetlenséged és az istenfélő
magatartásod végül arra készteti a nem hívő világot,

hogy megismerjék a Mennyei Atyát.” – Charles Stanley



25. NAP
„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád,

Istenem!” Zsoltárok 42:2 (Károli)



Gondolataim...

„Egyetlen vágyam van – olyan életet élni, amiben
szabadon átengedem az életemet Istennek, minden

energiámat és erőmet neki szentelve.” – Elisabeth Elliot



26. NAP
“...azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely

kis ideig látszik, aztán eltűnik.” Jakab 4:14 (RÚF)



Gondolataim...

„Amikor eljön a halál órája, akkor legyél benne biztos,
hogy nincs más dolgod, mint elmenni.” – Jim Elliot



27. NAP
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az

alkalmas időt, mert az idők gonoszak.” Efézus 5:1516 (RÚF)



Gondolataim...

„A kifogásaink, hogy miért nem tudjuk szolgálni az Urat,
nincsenek benne a Bibliában. Ő már megadta mindazt,
amire szükséged van ahhoz, hogy ott szolgáld őt, ahol

éppen vagy.” – Bethany Baird



28. NAP
„...és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával,

hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és
tökéletes.” Római levél 12:2 (RÚF)



Gondolataim...

„A leggyönyörűbb nők, akikkel valaha találkoztam, mind
olyanok voltak, akik felcserélték az énközpontú életüket

egy Krisztusközpontú életre. Magabiztosak voltak, de
nem a saját erejükre támaszkodtak. Krisztus

bizonyosságát sugározták magukból.” – Leslie Ludy



29. NAP
„Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az

embernek.” Kolossé 3:23 (RÚF)



Gondolataim...

„Nem létezik tökéletes hely a szolgálatra, mint az,
ahova Isten küldött téged.” – Eric Alexander



30. NAP
„Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként

megadatnak majd nektek.” Máté evangéliuma 6:33 (RÚF)



Gondolataim...

„Mennyei Atyám, feladom az életemre vonatkozó
minden álmom és tervem. Minden vágyam és
reményem, hogy elfogadjam a te akaratodat.

Alárendelem magamat, az életemet és
mindenemet, hogy a tiéd legyen örökkönörökké.
Tölts be, és pecsételj el Szentlelkeddel! Használj,

ahogy jónak látod, küldj oda, ahol látni akarsz, és
valósítsd meg az életemben szándékodat bármi

áron, most és mindörökké!” – Betty Scott Stam







Gondolataim...






