
Tanácsok egyéni igeolvasáshoz, csendességhez                                             (2020. április 6.) 
 

Keresd meg azt az időt, helyet, amikor osztatlan figyelemmel tudsz Istenre figyelni.  

A Bibliát több féle vezérfonal szerint olvashatod. Gyülekezetünkben többen a Bibliaolvasó Kalauz felosztását követve 

olvassák, mely néhány gondolatot fűz a napi részekhez. Mások folyamatosan olvassák, van, aki az evangélikus 

Útmutatót használja. 

Nem az a lényeges, hogy melyik szerint, hanem hogy rendszeresen olvassad. Ha még nem olvastad a Bibliát, 

javasoljuk, hogy az Újszövetséget olvasd először, mely Máté evangéliumával kezdődik.  

A https://honlap.parokia.hu/tartalom/kalauzok/ linken elérhetőek különböző Bibliaolvasást segítő vezérfonalak, és 

beszerezhetők a Kálvin Kiadónál www.kalvinkiado.hu . 

A www.biolka.ro oldalról letölthető a Bibliaolvasó Kalauz program, melyen a napi részekhez Káté kérdés-felelet, 

kommentár, és a napi ének is megtalálható.  

Online Bibliát itt találsz: https://abibliamindenkie.hu/ itt találod a legújabb protestáns bibliafordítást.  A 

www.szentiras.hu oldalon is elérhető ez (RUF 2014), azonban más fordításokat is találsz.  

Karantén ige-napló: célszerű a Biblia mellé előkészítened egy jegyzetfüzetet – ez lehet a karantén ige-naplód -, 

melybe folyamatosan le tudod írni, amit megértettél, és fel tudod jegyezni kérdéseidet is, hogy később visszatérhess 

rá, és másokkal is megbeszélhesd azokat. 

Kérdéseidet, visszajelzéseidet nyitottan fogadjuk a szarvas@reformatus.hu e-mail címen, és írásban vagy telefonon 

visszajelzünk, és együtt gondolkozunk, imádkozunk Veled. 

 

Kezd imádsággal a csendességed. Ilyen imádság lehet például:   

„Köszönöm, Uram, hogy megértem ezt a napot. Felajánlom neked az időmet. Kérlek, segíts, hogy most csak 

rád figyelhessek! Szeretnélek jobban megismerni! Segíts meglátnom, hogyan maradhatok meg a te 

szeretetedben! Mutasd meg, mi a szándékod ma velem!” 

 

1) Kérd röviden, hogy engedje Isten megértened, mit jelent az olvasott Bibliai rész. 

Olvasás közben is imádságban, fohászban reagálj az olvasottakra, beszélj Istenhez, kérdezd őt közben is.  

 

2) Olvasd el a szakaszt, hogy ráláss. Majd olvasd el lassan, többször is.  

 

3) Tegyél fel kérdéseket: 

a. Miről szól ez a rész? 

b. Mit árul el Istenről, az Ő személyéről, tulajdonságairól, emberekhez való viszonyáról?  

c. A benne szereplő személyek hogyan vannak jelen, mit és miért csinálnak, hogyan reagálnak az 

eseményekre, mi derül ki ezek által lelkükről, gondolataikról, hitükről?  

d. A történet egyes részeiben felismerem-e saját magam viselkedését, rámutat-e valamilyen bűnömre? 

Mi az, min változtatnom kell? 

e. Van-e benne konkrét parancs, útmutatás, biztatás, ígéret? 
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4) Írd le, amit megértettél. 

Írd le azt az idézetet, amit ma megtanulsz kívülről a napi igéből! 

 

5) Imádkozz nyugodtan, elmélyedve. Válaszolj Isten szavára, üzenetére. 

 

6) Azért, hogy imádságok ne korlátozódjanak a kérésekre, imádságod „rendje” lehet a következő: 

a. Isten dicsőítése – dicsőítsed Istent a személyéért, az evangéliumért, kegyelméért, irgalmáért, 

igazságos uralkodásáért, stb. 

b. Hálaadás – adj hálát jelenlétéért, áldásaiért, a napi Igéből megértettekért…  

c. Bűnvallás – konkrétan valld meg bűneidet, és kérd Isten bocsánatát 

d. Könyörgés, közbenjárás – vidd Isten elé a világ, az ország, gyülekezeteink, saját magad állapotát, lelki 

és testi szükségleteit 

e. Imádságodat zárhatod az Úrtól tanult imádsággal: Mi Atyánk, …  

 

Istentisztelet közvetítésink elején mindig megadjuk azokat a biblia részeket, melyekről hét közben telefonos, 

messengeres, zoom-os csoportokban együtt gondolkozunk. Jelentkezhetsz te is egy ilyen csoportba a 

szarvas@reformatus.hu e-mail címen.  

Istentisztelet közvetítéseink a www.szarvas.reformatus.hu oldalon,  

és a http://szarvas.reformatus.hu/kozvetites.html linken érhetőek el,  

és a You tube www.youtube.com oldalon a Szarvasi Református Egyházközség oldalán visszanézhetőek.   

Isten áldja meg csendességeteket, Biblia olvasásotokat! 

Szeretettel:      

Pentaller Attila (lelkipásztor) 
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