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Tanulás (Józsué 1, 1-9)
„Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal,
őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz
utadon, és boldogulsz.” (Józsué 1, 8)

Átvirrasztott éjszakák, kétségbeejtő szituációk, győzelmek és bukások
sorozata. Mindezek felett pedig egy cél, ami miatt mindig tudod, hogy
megéri.
Ez a tanulás.

TE HONNAN MERÍTESZ ERŐT, HOGY ELÉRD A CÉLODAT?
[MI A TE TANULÁSI STÍLUSOD?]
1.

KÜLDETÉSTUDAT

Józsué 1, 1-2: Mózesnek, az Úr szolgájának halála után ezt mondta az Úr Józsuénak,
Nún fiának, Mózes szolgájának: Mózes, az én szolgám meghalt. Most azért indulj,
kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet Izráel fiainak adok.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.

4.

FELSŐBB TÁMOGATÁS/ELVÁRÁS

Józsué 1, 5: Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogyan
Mózessel is vele voltam. Nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el.
5Mózes 34, 9: Józsué, Nún fia pedig megtelt bölcs lélekkel, mert Mózes reá helyezte
a kezét. Izráel fiai hallgattak is rá, és úgy cselekedtek, ahogyan megparancsolta
Mózesnek az Úr.

KÉPESSÉGEID ÉS KÖRÜLMÉNYEID

Józsué 1, 6: Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az
örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5.

ISTEN SZAVA, A BIBLIA

Józsué 1, 7-8: Csak légy erős és igen bátor, tartsd meg és teljesítsd mindenben azt a
törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el attól se jobbra,
se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a
törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és
tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és
boldogulsz.
Máté 4, 4: Ő így válaszolt: Meg van írva: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem
minden igével, amely Isten szájából származik.”
János 5, 19: Bizony, bizony, mondom nektek: a Fiú önmagától semmit sem tehet,
csak ha látja, hogy mit tesz az Atya, mert amit ő tesz, azt teszi a Fiú is, hozzá
hasonló módon.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

KITARTÁS [„Nagy levegő!”]

Józsué 1, 4: A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig,
nyugat felé pedig a Nagy-tengerig a ti területetek lesz a hettiták egész országa.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

KÉRDÉSEK A HÉTKÖZNAPOKHOZ
1.
2.
3.

Melyik tanulási stílus a leginkább jellemző rád?
Hogyan tudnád a Biblia olvasását még jobban a hétköznapjaid részévé
tenni?
Az életed mely területén kellene áldozatot hoznod, hogy jobban megismerd
Istent?

VEGYÜK ÁT MÉGEGYSZER, HOGY STABILAK LEGYÜNK EGY VÁLTOZÓ VILÁGBAN!

