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A TÁGAS TÉR
KÉRDÉSEK A LECKE FELDOLGOZÁSÁHOZ

1. A BESZŰKÜLÉST OKOZÓ KORLÁTOK
1. AZ ISTENISMERET ÉS BIBLIAISMERET KORLÁTAI
- Mennyi időt töltesz naponta bibliaolvasással?
- Szoktad-e kifejezetten tanulmányozni a Bibliát?
- Mi volt az utolsó RHÉMÁD? Mikor kaptad Istentől?
- Van-e olyan bibliai parancsolat, amelyről pontosan tudod, hogy nem tartod be az életedben?
2. A HITÜNK KORLÁTAI
- Jellemző-e, hogy Istent bevonod életed minden területére?
- Mely területek szoktak kimaradni az imádságaidból? Írd össze őket, s ezután imádkozz ezekért is!
- Hol vannak a hited korlátai? Mi az, amit már nem hiszel el a Biblia kijelentéseiből? Vannak-e ilyen
igeszakaszok vagy ígéretek? Írd össze őket.
- Fogalmazd meg, mit jelent számodra a szellemi harc.
- Mi volt a legnagyobb csoda, amit hit által éltél át az életedben? Tegyél róla bizonyságot!
3. AZ ENGEDELMESSÉGÜNK KORLÁTAI
- Ha egy engedelmességi skálán 1-10-ig osztályozni kellene magad, akkor hol lennél?
- Hogyan tudnál jobb pontszámot teljesíteni?
- Van-e olyan parancsa Istennek, amire tudatosan azt mondod, hogy nem vagy hajlandó megtenni?
4. TESTI KORLÁTOK - BETEGSÉGEK
- Gondold végig az életed, hogy betegség akadályozott-e meg már abban, hogy Istennek szolgálj?
- Mennyire élsz egészségesen? Sportolsz-e valamit? Mit jelent számodra ebből a szempontból az az igevers,
hogy „a ti testetek a Szentlélek Temploma”?
5. SZŰK SZÍV - ÖNZÉS
2Korintus 6:12: „…nem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely
számunkra”
- Kinek a számára van szűk hely a szívedben? Sorold fel őket! És imádkozz értük!
- Nehezedre esik-e adni önzetlenül? Miért?
- Függ-e attól az adásra való készség, hogy mennyink van?
- Él-e olyan ember a környezetedben, testvér a gyülekezetedben, akinek a szűkösségén tudnál segíteni?
Gondold végig – és tedd meg!
6. KISEBBRENDŰSÉGI KOMPLEXUS
- Milyen területeken jellemző rád az, hogy alulértékeled magad?
7. TANÍTÁSI KORLÁTOK
- Milyen területeken nem kapsz tanítást a gyülekezetedben? Írj listát, és tisztelettel add át lelkészednek,
hogy ezekről szeretnél tanításokat hallani.
8. FÉLELEM
Mivel erről lesz külön tanítás, az ide vonatkozó kérdéseket ott fogjuk átbeszélni!

2. HOGYAN JUTHATUNK KI A TÁGAS TÉRRE?
FELADATOK:
1. AZ ISTEN SZAVÁNAK KUTATÁSA
Naponta olvass el legalább egy fejezetet a Bibliából! Haladj könyvenként, és készíts jegyzeteket a
csendességedről!
2. A HITBŐL FAKADÓ IMÁDSÁG
Készíts részletes imalistát a napi csendességedhez! Ha kérésed van, akkor a beteljesülésének napját írd fel a
listádra a kérés mellé. Ez a későbbiekben nagy bátorítást adhat.
Tanuld meg Jábéc imádságát, s legyen ez naponkénti kérésed és megvallásod!
3. A KÚTÁSÁS MINDIG TÁGAS TERET JELENT!
Ismételd át a múlt heti tanítást a források felfakasztásáról!
4. A BŰN SZÖVETSÉGÉBŐL VALÓ KILÉPÉS
Hetente legalább egy alkalommal gondold át azokat a bűnöket, amelyekben elestél. Valld meg őket, és a
következő héten különösen figyelj ezekre a területekre. Ha úgy találod, hogy van olyan bűn, amely
visszatér, akkor arról beszélj valakinek, akiben megbízol, s kérd meg, hogy hetente kérjen számon téged
azon a területen.
5. A HAMIS ÍTÉLKEZÉS MEGSZÜNTETÉSE
Írd össze azokat az embereket, akiknek a dolgaira túlságosan érzékeny vagy. Akiket sokszor ítélsz meg olyan
dolgokért, amelyek neked nem tetszenek.
Imádkozz értük, s magadért, hogy ne legyen tele a szíved hamis ítélkezéssel!
6. VEZETHETŐSÉG
Ha még nincsen, keress egy személyes lelkigondozót, akivel hetente legalább egyszer imádkozol, és akinek
betekintést engedsz életed zűrös területeire.

