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Köszöntünk

Nagy örömmel tölt el, hogy itt vagy! Mielőtt elkezdjük az új Bibliatanulmányt, szeretném elmondani, 
hogy érted is imádkoztunk! Nem a véletlen műve, hogy rátaláltál erre a tanulmányra a neten. 

Az következő hetekben egyszerűen csak az a fohászom, hogy közelebb kerülj az ÚRHOZ, amint 

naponta egyre mélyebbre ásol IGÉJÉBEN. Imádkozom azért, hogy Isten Igéjének olvasása közben 
még jobban szeress Belé, miközben fejlődsz a napi elmélyülésben. 

Minden nap, mielőtt elolvasod a kijelölt igeszakaszt, imádkozz és kérd Istent, hogy segítsen megérteni 
az olvasottakat! Hívd, hogy szóljon hozzád Igéje által! Aztán pedig figyelj.  Isten dolga az, hogy szóljon 

hozzád, a tiéd pedig, hogy figyelj és engedelmeskedj.

Szánj időt arra, hogy a kijelölt verseket többször is elolvasd. A Példabeszédekben azt olvassuk, hogy 
keressünk, kutassunk és találni fogunk:

„ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, 

Emlékezz, hogy sok féle forrás áll rendelkezésedre az online Biblia tanulmány alatt. 
 - Dávid Tanulmányozó füzet 
 - Olvasási terv
 - Blogbejegyzések
 - Heti igevers, amit megtanulhatsz kívülről
 - Heti kihívások
 - Online közösség a Facebookon 

A Szeresd Nagyon Istent csapat minden egyes tagjával már alig várjuk, hogy elkezdjünk tanulmányozni 
Veled és remélem, találkozunk a célnál! Tarts ki, légy állhatatos, fusd meg a pályát, és ne add fel! 

Amit ma elkezdünk, fejezzük is be jól! Minden lépésnél melletted állunk és drukkolunk neked! Együtt 

vagyunk a harcban! Küzdj, hogy korán kelj fel, hogy félretold a napi stresszt, hogy egyedül leülj és 
időt tölts Isten Igéjével. Alig várom, hogy lássam, mit tartogat Isten számunk ez alatt a tanulmány alatt.

Tarts velünk azon az úton, ahol az életünkkel tanuljuk Istent nagyon szeretni!!!
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A mi közösségünk

A Szeresd Nagyon Istent olyan nők közössége, akik különböző technológiai eszközöket használnak 
arra, hogy Isten Igéjének tanulmányozásában eszámoltathatók legyenek egymásnak.

Egy egyszerű Bibliaolvasó tervvel kezdjük, de itt még nincs vége.

Néhányan otthonokban, és helyi gyülekezetekben gyűlnek össze, mások a világhálón lépnek kapcsolatba 
más nőkkel az egész Földet átszelve. Bármi legyen is a módszer, mi kart karba öltve azért a célért 
gyűlünk össze… 

Hogy Szeressük Nagyon Istent az életünkkel.

A mai felgyorsult, technológia által irányított világunkban, Isten Igéjét könnyű lenne elszigetelt 
környezetben tanulmányozni, bátorítás és a támogatás nálkül, de nem ez a célunk itt, a Szeresd 
Nagyon Istent közösségben. Isten arra teremtett minket, hogy közösségben éljünk Vele és azokkal, akik 
körülöttünk élnek. 

Szükségünk van egymásra, és jobban éljük az életünket együtt.

Megfontolnád emiatt, hogy nyiss mások felé és valakivel együtt tanulmányozz ez alkalommal?

Mindannyiunknak vannak nők az életében, akiknek szüksége van barátságra, elszámoltathatóságra, 

és vágynak arra, hogy egy mélyebb szintre merüljenek Isten Szavában. Nyugodt lehetsz benne, 
hogy mi is melletted fogunk tanulmányozni – veled együtt tanulva, szurkolva neked, élvezve a drága 
közösséget egymással, és fülig érő mosollyal nézve azt, ahogyan Isten egységbe von nőket – széndékosan 
összekapcsolva szíveket, és elméket az Ő dicsőségére. 

Elég valószinűtlennek tűnik – ez a lehetőség, hogy ezen a tanulmányon keresztül nemcsak 

Istenhez húzódhatunk közelebb, de egymáshoz is. 

Tehát itt a kihívás: hívd édesanyádat, testvéredet, nagymamádat, a szomszéd lányt, vagy a főiskolai 
barátnődet az ország bármelyik pontján. Fogj egy csapat lányt a gyülekezetedben vagy a munkahelyeden, 
vagy találkozz egy kávézóban olyan barátokkal, akiket mindig szerettél volna jobban megismerni. 
Használd fel annak a szépségét, hogy kapcsolódhatsz hozzájuk a világhálón, hogy ösztönözzenek és 
elszámoltatható legyél nekik, és ragadd meg a lehetőséget a személyes találkozásokra is, ha lehetséges. 

Kart karba öltve, kéz a kézben, álljunk neki ennek…együtt



LoveGodGreatly.com6  

I.M.Á.K. Módszer
Büszkék vagyunk rád.

Szeretnénk, ha ezt tudnád. 

Büszkék vagyunk rád, hogy elkötelezted magad Isten igéjének tanulmányozására, hogy minden 
nap olvasd és alkalmazd azt a SAJÁT éltedben, abban a gyönyörű életben, amit az Úr NEKED adott! 

Minden újabb Bibliatanulmány alkalmával megszerkesztem a tanulmányozó füzetet a kijelölt versekhez, 
azzal a céllal, hogy könnyebben tudd Isten Igéjét tanulmányozni és tanulj meg mélyebbre ásni és 
elmélkedni azon, amit Isten mondani akar neked aznap. 

A Szeresd Nagyon Istent tanulmányozó csoportban az I.M.Á.K. módszert használjuk ehhez. 
Mielőtt elkezdjük, szeretnénk elmagyarázni mi is ez a módszer, és MIÉRT jó, ha ezt használod a 
csendességedben. 

Miért használjam az I.M.Á.K. módszert?

Teljesen más dolog csupán csak elolvasni egy igeverset, mint kapcsolatba kerülni vele azáltal, hogy 
megtanulsz lelassulni és TÉNYLEG elolvasni, mert így hirtelen elkezdenek a szavak élettel megtelni 
és kiemelkedni a környezetből. Ha az I.M.Á.K. módszerrel kutatod az igeverseket, akkor képes leszel 
mélyebbre ásni az igében és többet “látni”, mint ha simán csak elolvasnád a verseket és aztán mennél 
utadra. Hadd bátorítsalak arra, hogy használd az I.M.Á.K. módszert a napi versek olvasásakor és látni 
fogod te magad is, hogy mennyivel többet kapsz így az igéből… el fogsz rajta ámulni. 

Mit jelent az I.M.Á.K rövidítés? 

I – Az I betű az Igevers rövidítése – egyszerűen csak lemásolod a verset a Bibliádból. El fogsz csodálkozni 
azon, hogy Isten mi mindent le fog leplezni számodra azáltal, hogy időt szánsz arra, hogy lelassulj és le 
is másold, amit olvastál.

M – Az M betű a Megfigyelés rövidítése – mit látsz a versekben, amiket olvasol? Ki a hallgatóság? 
Ismétlődnek a szavak? Melyik szavak ragadják meg a figyelmed? 

Á – Az Á betű az Átültetés rövidítése – itt válik Isten Igéje személyessé. Mit mond ma nekem 
Isten? Hogyan alkalmazhatom a most olvasottakat a személyes éltemre? Milyen változtatásokat kell 
létrehoznom? Van valamilyen lépés, amit meg kell tennem?

K – Végül a K betű a Köszönet/ Kérés szavak rövidítése, amit imában fogalmazunk meg. Imádkozd 
Istennek a szavait, amiket olvastál. Ha valamit megmutatott neked az igéjéből, köszönd meg neki. Kérj 
bocsánatot, ha egy bűnre mutatott rá az életedben. Emlkékezz, Ő nagyon szeret téged!
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Itt van egy személyes példa: Olvasd el: Kolossé 1: 4-8
I - …mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről és a bennetek levő, minden szent iránti 
szeretetrőla mennyben számotokra készen álló reménységért, amelyről már korábban hallottatok az 
evangélium igaz beszédében.Ez eljutott hozzátok, amint az egész világra is, és gyümölcsöt terem, és 
növekedik úgy, amint nálatok is attól a naptól fogva, amelyen hallottátok és igazán megismertétek az 
Isten kegyelmét,ahogyan Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól tanultátok, aki Krisztus hű szolgája 
értetek,s aki hírét hozta Lélekből fakadó szereteteteknek.
M - (Sokszor csak pontokba szedem a megfigyeléseim, amiket elsőre észreveszek, mikor megnézem a 
verset.)
 - Amikor a hitet és a szeretetet összekapcsolod, akkor reményt kapsz
 - Emlékeznünk kell, hogy a reményünk a mennyben van, még nem jött el
 - Az evangélium igaz beszéd
 - Az evangélium folyamatosan nő és gyümölcsöt terem az első naptól kezdve az utolsóig
 - Elég egy ember ahhoz, hogy megváltoztasson egy egész közösséget (Epafrász) 

Á – Egy dolog, ami megfogott ma az volt, hogy Isten miként használt egy embert, Epafrászt, hogy 
megváltoztasson egy egész várost! Emlékeztetett arra, hogy egyszerűen arra vagyunk elhívva, hogy 
Krisztusról beszéljünk másoknak, Isten munkája pedig az, hogy terjessze az evangéliumot és adjon 
neki növekedést meg gyümölcsöket. Úgy éreztem, hogy a mai versek egyenesen az Ébresztő, Lányok 
tagjainak szólnak…“eljutott hozzátok, amint az egész világra is, és gyümölcsöt terem, és növekedik úgy, 
amint nálatok is attól a naptól fogva, amelyen hallottátok és igazán megismertétek az Isten kegyelmét.” 
Hát nem nagyszerű, mikor Isten Igéje megtelik élettel és pont abban a helyzetben szólít meg, amiben 
vagyunk? Az imám az, hogy minden nő aki benne van ebben a Bibliatanulmányban az egész világon 
megértse Isten kegyelmét és szomjazzon Isten Igéje után. 
Egy idézetet kimásoltam a Biblia kommentáromból a tanulmányozó füzetembe: 

“Isten Igéje nem csak információként szolgál, hanem változást is létre akar bennünk hozni.”

K – Drága Uram, kérlek, segíts nekem, hogy Epafrász lehessek és beszélhessek másoknak rólad és aztán 
hagyjam a te szerető kezedben a folytatást. Kérlek, segíts megérteni és alkalmazni az éltemre azt, amit 
ma olvastam és ez által egyre inkább olyanná váljak, mint te. Segíts, hogy olyan életet éljek, ami a hit 
és a szeretet gyümölcseit termi, és aminek a reménysége a mennyben van és nem a földön. Segíts, hogy 
emlékezzek, hogy a legjobb még hátra van. 

_______________
Emlékezz, az I.M.Á.K. módszer legfontosabb hozzávalója a TE kapcsolatod Isten Igéjével, és 
hogy TE miként alkalmazod Igéjét a SAJÁT  életedben! 
“Boldog ember az, aki… az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel 

és nappal.Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és 

nem hervad el a levele, és minden munkájában eredményes lesz.” Zsoltárok 1:1-3 
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Imák Olvasási Terv
  Olvasd el Imák
1. HÉT Hétfő 1 Sámuel 16:1-12; Zsolt. 78:70-72 Zsoltárok 78:70-72
 Kedd 1 Sámuel 17:12-15; 32-37 1 Sámuel 17:14,15
 Szerda Ezékiel 34:15-31 Ezékiel 34:15–16, 31
 Csütörtök Ézsaiás 40:9-11 Ézsaiás 40:10-11
 Péntek Zsoltárok 100 Zsoltárok 100:3
 Válasz Nap

2. HÉT Hétfő 2 Sámuel 5:1-5, 9-12 2 Sámuel 5:10
 Kedd 2 Sámuel 7:8, 9, 16 2 Sámuel 7:16
 Szerda  János 18:33-37 János 18:36
 Csütörtök Ézsaiás 9:6-7 Ézsaiás 9:7 
 Péntek Róma 8:17;  Efézus 2:19 Efézus 2:19
 Válasz Nap

3. HÉT Hétfő 1 Sámuel 21:10-13 1 Sámuel 21:12-13
 Kedd 2 Sámuel 12:1-17 2 Sámuel 12:16-17
 Szerda János 1:1-4, 14 János 1:14
 Csütörtök Zsidók 2:14-18 Zsidók 2:17-18
 Péntek János 15:5; 2 Korintus 12:9 2 Korintus 12:9
 Válasz Nap

4. HÉT Hétfő 1 Sámuel 18:6-16 1 Sámuel 18:14
 Kedd Zsoltárok 144: 1-4 Zsoltárok 144:1
 Szerda Jelenések 19:11-16 Jelenések 19:11
 Csütörtök Zsoltárok 24 Zsoltárok 24: 8
 Péntek Efézus 6:10-18 Efézus 6:10-13
 Válasz Nap

5. HÉT Hétfő 1 Sámuel 18:1-5; 20:42; 23:16-18 1 Sámuel 20:42
 Kedd 2 Sámuel 1:1-27 2 Sámuel 1:26
 Szerda János 15:13-17 János 15:15
 Csütörtök Példabeszédek 17:17; 18:24 Példabeszédek 17:17
 Péntek Efézus 4:29-32 Efézus 4:32
 Válasz Nap

6. HÉT Hétfő 2 Sámuel 11:1–27 2 Sámuel 11:27
 Kedd 2 Sámuel 12:1–15 2 Sámuel 12:13-15
 Szerda 1 Timóteus 1:12-16 1 Timóteus 1:15
 Csütörtök 1 Mózes 8:21; 1 János 1:8-9 1 János 1:8-9
 Péntek Apostolok cselekedetei 3:19 Apostolok cselekedetei 3:19
 Válasz Nap

7. HÉT Hétfő Apostolok cselekedetei 13:22 Apostolok cselekedetei 13:22
 Kedd 1 Sámuel 13: 8-15 1 Sámuel 13:14
 Szerda Máté 17:1-7 Máté 17:5
 Csütörtök Máté 10:29-31 Máté 10:29-31
 Péntek 1 Péter 2:9-10 1 Péter 2:9
 Válasz Nap

8. HÉT Hétfő 1 Sámuel 17:33-47 1 Sámuel 17:45
 Kedd Zsoltárok 27 Zsoltárok 27:1
 Szerda 2 Tesszalónika 3:1-5 2 Tesszalónika 3:3-5
 Csütörtök Jeremiás 17:7-8 Jeremiás 17:7-8
 Péntek Zsidók 10:19-25 Zsidók 10:21-23
 Válasz Nap
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Célok

Hiszem, hogy fontos leírni céljainkat minden egyes Bibliatanulmányozó időszak előtt. Szánj erre egy 
kis időt, és jegyezz fel 3 célt, amire összpontosítani szeretnél az elkövetkezendőkben, amint elkezdesz 
előbb kelni, mint a család, hogy beleásd magad Isten Igéjébe. A következő 8 hét alatt, térj vissza 
többször is ezekhez a célokhoz, hogy ne veszítsd őket szem elől. HAJRÁ!

Céljaim a tanulmány alatt:

1.

2.

3.

Aláírás: ___________________________________________________________   

Dátum: ______________________
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Dávid Bevezető

A Biblia összes személye közül, legjobban Dávid nyűgöz le. Isten kegyelméből sokat megtudhatunk 
róla, tanulhatunk fiatal éveiről, családjáról, győzelmeiről és bukásairól is. Látjuk, miként szolgálta 
családját pásztorfiúként, miként lépett bátran harcba és miként uralkodott bölcsen Izrael felett. De 
megismerhetjük bűnös oldalát is – házasságtöréstől a csaláson át a gyilkosságig. Dávid hozott néhány 
nagyon gonosz döntést. Még ezeken az eseményeken keresztül is megláthatjuk Isten igazságát és 
kegyelmét. 

Dávid életét átszövi a fondorlat, a dráma, a pusztulás és a helyreállás. Nem számít ki vagy, bizonyára 
tudsz kapcsolódni kisebb vagy nagyobb mértékben Dávid életéhez. 

Amikor történelmi leírásokat tanulmányozunk, mindig a szereplők mögé kell látni és észre 

vennünk Isten kezét a történet során. Mindig meg kell kérdeznünk magunkat: ’’Mit tanulhatok 
Istenről ezen keresztül?’’ és ’’Milyen hatással kéne legyen rám ez az ismeret?’’

Dávidot Isten szíve szerint való férfinek tartjuk, bár bűnös volt. A hite igaz volt, és Urához való hűsége 
valóságos... de nem tökéletes. Mégis, Dávidon túl Istenre kell tekintenünk, aki adja és el is veheti 
a hatalmat. Vizsgáld meg, hogy megtalálod-e Isten hűségét, kedvességét, türelmét, igazságosságát, 
kegyelmét és irgalmát Dávid életében. Dávid Isten, a mi Istenünk is. 

Dávid, Krisztus előképe

Az Ószövetséget olvasva találkozunk azzal, amit a teológusok Krisztus előképeinek hívnak. Az volt Isten 
szándéka, hogy az Ószövetségben bizonyos emberek, események, de még tárgyak is Jézusra mutassanak 
és az Övéiért végzett munkájára. Például a manna, amit Isten adott népének gondoskodásként, egy 
előkép, amit Jézusra mutat, aki az igaz kenyér a mennyből, aki megelégíti a lelkünket (János 6:32). Más 
említésre méltó előképek a templom, Boáz, Jónás, és az izsóp által való megtisztulás. 

Dávidot Krisztus előképének tekintjük, ami azt jelenti, hogy az élete Jézusra mutat előre. Számos 
esetben úgy utalnak Jézusra Máté evangéliumában, mint ’’Dávid Fia’’. Dávid, Isten felkent, de el nem 
ismert királya volt, éppen úgy, mint Jézus, Isten felkentje, aki el nem ismert királyként járt itt a földön. 
Dávid és Jézus mindketten Betlehemben születtek és mindkettőjüket elutasították az övéik. Dávid 
pásztor volt és Jézus Jó Pásztornak hívja magát. Sok más hasonlóság is van még köztük. Ha bővebben 
érdekel, hogy Dávid milyen módon nevezhető Krisztus előképnek, akkor azt javaslom, hogy olvasd 
el Jonathan Edwards cikkét ebben a témában az alábbi linken (angol nyelvű): http://feedingonchrist.
com/jonathan-edwards-on-david-as-a-type-of-christ/
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Ennek fényében, kicsit másként állítottuk össze ezt a tanulmányt. Hétfőn és kedden Dávid életét 
vizsgáljuk majd meg. Szerdán és csütörtökön Jézusért, pénteken pedig a saját életünket vesszük majd 
szemügyre. 

Az az élet, amit Isten Dávidnak választott, egy kalandokkal teli hitben gyökerező élet volt, és mi 
áldottak vagyunk, hogy ilyen sokat tanulhatunk róla Isten Igéjéből. Azoknak, akik Krisztusban vannak, 
ugyancsak lehetőségük van, hogy Istenükbe vetett rendíthetetlen hűséggel és hittel éljenek, mert bennük 
él Isten Szelleme. Krisztus ereje által, mi is Isten szíve szerint való nőkké válhatunk. 

Jézusra tekintve,

Jen
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1. Hét

Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg) 

Központi heti imatéma: A Családod

	 Ima	 Dicsőités

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek



Lássátok meg, és ismerjétek el, 

    hogy az Örökkévaló az Isten! 

Ő teremtett minket, hozzá 

tartozunk, 

    legelőjének nyája: népe 

vagyunk!

Zsoltárok 100:3
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1. Hét Igerészek

1. Hét

 DÁVID A PÁSZTORFIÚ

HÉTFŐ 1 SÁMUEL 16:1-12

1Az Örökkévaló ezt mondta Sámuelnek: „Meddig bánkódsz még Saul miatt? Már határoztam 
felőle: nem lesz többé Izráel királya. Töltsd meg az olajtartódat[a], és indulj el, mert Betlehembe 
küldelek, Isaihoz! Az ő fiai közül választottam új királyt magamnak.”
2 De Sámuel ezt kérdezte: „Hogyan mehetnék oda? Ha Saul megtudja, biztosan megölet 
engem!”

„Vigyél magaddal egy üszőborjút, és ezt mondd: »Azért jöttem, hogy az Örökkévalónak 
áldozzak.« 3 Hívd meg Isait az áldozatra, azután majd megmondom, mitévő legyél. Azt kend 
fel királynak, akit mutatok neked!”
4 Sámuel engedelmeskedett, és az Örökkévaló szava szerint elment Betlehembe. Amikor 
megérkezett, a város vezetői félve kérdezték: „Sámuel, békés szándékkal jöttél?”
5 „Igen — felelte ő —, békés szándékkal. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az 
Örökkévalónak. Szenteljétek meg magatokat, és ti is jöjjetek el, amikor az áldozatot bemutatom!” 
Isait és a fiait is megszentelte Sámuel, és meghívta az áldozat bemutatására.
6 Amikor Isai és fiai megérkeztek, Sámuel meglátta Eliábot[b], és ezt gondolta: „Biztosan ő az 
Örökkévaló fölkentje, akit kiválasztott!”
7 De az Örökkévaló ezt mondta Sámuelnek: „Ne arra tekints, hogy milyen szemrevaló külsejű, 
vagy daliás termetű, mert nem őt választottam. Az ember annak alapján ítél, amit lát, de én 
nem a külsejét, hanem a szívét nézem.”
8 Ezután szólította Isai a második fiát, Abinádábot, és Sámuelhez vezette, aki ezt mondta: 
„Nem, ő sem az Örökkévaló választottja.”
9 Majd Sammát vezette Isai Sámuelhez, aki ismét ezt mondta: „Ő sem az, akit az Örökkévaló 
választott.”
10 Isai a fiai közül hetet már sorra odavezetett Sámuelhez, de a próféta mindegyikre ugyanazt 
mondta: „Nem, nem ő az Örökkévaló választottja.”
11 Végül Sámuel ezt kérdezte Isaitól: „Mindegyik fiad itt van már?”

„Nem, van még egy, a legkisebbik, de ő a juhokat őrzi a mezőn” — válaszolt Isai.

„Akkor sürgősen küldj érte valakit, mert addig nem ülünk asztalhoz, amíg ő ide nem ér” — 
mondta Sámuel.
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12 Isai elhívatta legkisebb fiát, és Sámuel elé állította. Ez a fiú pirospozsgás arcú[c], szép termetű 
és ragyogó szemű volt. Akkor az Örökkévaló szólt Sámuelnek: „Ő az! Őt kend föl!”

 ZSOLTÁROK 78:70-72

70 Kiválasztotta Dávidot, szolgáját,
    és kihozta őt a juhok aklából.
71 Elhozta a szoptatós juhok közül,
    hogy népét pásztorolja, Jákób utódait;
    Isten örökségét, Izráelt vezesse.
72 Dávid pásztorolta is őket tiszta szívvel,
    és vezette bölcs kézzel.

KEDD 1 SÁMUEL 17:12-15 

12 Dávid az efrátai nemzetséghez tartozó Isai fia volt, aki a júdabeli Betlehemben élt. Isainak 
nyolc fia volt, és Saul uralkodása idején már nagyon idős embernek számított. 13 Három idősebb 
fia viszont bevonult Saul táborába. Az elsőszülöttet Eliábnak, a másodikat Abinádábnak, a 
harmadikat pedig Sammának hívták. 14 Ez a három fiú tehát Saul seregében szolgált. Dávid volt 
a legfiatalabb Isai fiai közül, 15 ezért ő nem vonult hadba, hanem Saul szolgálatából időnként 
hazatért apjához, Betlehembe, hogy a nyáját őrizze.

 1 SÁMUEL 17:32-37 

32 aki ezt mondta neki: „Királyom, senki se csüggedjen el Góliát miatt! Szolgád megküzd ezzel 
a filiszteussal!”
33 De Saul ezt válaszolta: „Ugyan fiam, túl fiatal vagy te ahhoz, hogy kiállj párviadalra ezzel a 
híres filiszteus harcossal, aki már fiatal kora óta csatákban edződött!”
34 „Uram, szolgád pásztor volt apja juhai mellett a pusztában — mondta Dávid. — Ha egy 
oroszlán vagy medve elragadott egy-egy juhot a nyájból, 35 utána mentem, leterítettem, és 
juhomat kiszabadítottam a szájából. Ha pedig a vadállat ellenem támadt, megragadtam a 
szakállát, és ledöftem. 36 Bizony, szolgád megölte az oroszlánt is, meg a medvét is! Így fog járni 
ez a körülmetéletlen filiszteus is, amiért gyalázni merészelte az Élő Isten seregét!
37 Az Örökkévaló, aki megmentett engem az oroszlán fogaitól és a medve körmétől, meg fog 
menteni ennek a filiszteusnak a fegyverétől is!”

„Hát jó, nem bánom, küzdj meg vele! Az Örökkévaló őrizzen és segítsen meg téged!” — egyezett 
bele Saul.
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SZERDA – ISTEN A JOBB PÁSZTOR EZÉKIEL 34:15-31 

15 Magam legeltetem nyájamat, s a pihenőhelyükre vezetem őket.” — ezt mondja Uram, az 
Örökkévaló.
16 „Eltévedt juhaimat megkeresem, amelyik elkószált, visszahozom, a törött lábút bekötözöm, 
a gyengét erősítem, az erőseket szemmel tartom. Pásztorolom mindegyiket, ahogyan kell, 
igazsággal és ítélettel.
17 Köztetek is igazságot teszek, hiszen nyájam vagytok — azt mondja Uram, az Örökkévaló. 
— Rendet teremtek a juhok között, igazságot teszek a kosok és bakok között. 18 Nem elég 
nektek, hogy dús füvet legeltek? Miért tapossátok össze a maradékát a többiek orra előtt? Tiszta 
friss vizet ihattok, miért zavarjátok össze azt a többiek orra előtt? 19 Azt legelje nyájam, amit 
összetiportatok? Azt a zavaros vizet igyák, amelyet ti kavartatok föl?”
20 Ezért azt üzeni nektek Uram, az Örökkévaló: „Magam teszek igazságot juhaim között, magam 
ítélek hízott és sovány juhaim között. 21 Ti kövérek, a gyengéket félrelökdösitek, szarvatokkal 
öklelitek, egészen elüldözitek őket! 22 Megszabadítom hát juhaimat, hogy ne essenek zsákmányul 
a vadaknak, s igazságot teszek juhaim között. 23 Egyetlen pásztor kezére bízom őket, szolgámat 
rendelem föléjük, Dávidot. Ő viseli gondjukat, legelteti és vezeti őket. Ő lesz nyájam pásztora! 
24 Én, az Örökkévaló leszek Istenük; szolgám, Dávid pedig a fejedelmük. Így lesz, mert én 
mondtam ezt, az Örökkévaló!
25 Szövetséget kötök velük békességre és bőségre, a gonosz vadállatokat pedig kiirtom a földről. 
Nyájam biztonságban legelhet a tágas legelőn, nyugton pihenhet az erdőkben. 26 Megáldom 
nyájamat, és mind, akik magaslatom körül laknak, esőt adok nekik idejében, áldásom záporozik 
rájuk bőségesen. 27 A gyümölcsfák bőven teremnek majd, gazdag aratást hoz a szántóföld, 
nyájam pedig biztonságban élhet földjén. Akkor megtudjátok, akkor megértitek, hogy én 
vagyok az Örökkévaló, aki letöröm nyakatokról az igát[a], és megszabadítom nyájamat azoktól, 
akik szolgaságban tartották őket.
28 Nem lesznek többé zsákmányul a nemzeteknek, nem szaggatják szét őket a vadak, hanem 
áldott nyugalomban tanyáznak, senkitől sem kell félniük. 29 Olyan földet adok nekik, amelyen 
gyönyörű kerteket művelnek, gyümölcseik messze földön híresek lesznek, éhínség nem 
sanyargatja őket soha, többé nem gúnyolják őket a nemzetek. 30 Akkor végre mind megértik, 
megtudják, hogy én, az Örökkévaló vagyok Istenük, ők pedig népem, Izráel nemzete.” — ezt 
mondja Uram, az Örökkévaló.
31 „Bizony, juhaim vagytok, legelőim nyája, emberek! Én pedig Istenetek vagyok.” — ezt 
mondja Uram, az Örökkévaló.
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CSÜTÖRTÖK ÉZSAIÁS 40:9-11 

9 Sion, jó hírt viszel,
    hát magas hegycsúcsra menj fel!
Jeruzsálem, jó hírt kiáltasz,
    ereszd ki hát hangodat!
Ne félj, hirdesd bátran Júda városainak:
    „Nézzétek, Istenetek jön!”
10 Nézzétek, az Örökkévaló Isten jön hatalommal!
    Erős kézzel uralkodik.
Magával hozza népének jutalmát,
    de ellenségeinek megfizet érkezése előtt.
11 Mint pásztor, úgy vezeti nyáját.
    Gondjukat viseli,
karjára gyűjti a bárányokat, s ölébe veszi,
    a szoptatósakat gyengéden vezeti.

PÉNTEK ZSOLTÁROK 100 

1 Kiáltsatok az Örökkévalóhoz mind,
    akik a Földön laktok!
2 Szolgáljátok az Örökkévalót örömmel,
    jöjjetek elé dicsérettel, és imádjátok őt!
3 Lássátok meg, és ismerjétek el,
    hogy az Örökkévaló az Isten!
Ő teremtett minket, hozzá tartozunk,
    legelőjének nyája: népe vagyunk!
4 Lépjetek be kapuin hálaadással,
    jöjjetek udvaraiba dicséretekkel,
    tiszteljétek és áldjátok őt!
5 Mert jó az Örökkévaló, örökké szeret minket,
    hűsége nemzedékről-nemzedékre kísér!
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Olvasd el:
Imák:

1. Hét

1 Sámuel 16:1-12; Zsolt. 78:70-72
Zsoltárok 78:70-72

Hétfő



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

1. Hét

Hétfő
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Olvasd el:
Imák:

1. Hét

1 Sámuel 17:12-15; 32-37
1 Sámuel 17:14,15

Kedd



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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Kedd
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Olvasd el:
Imák:

1. Hét

Ezékiel 34:15-31
Ezékiel 34:15–16, 31

Szerda
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- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

1. Hét

Szerda
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Olvasd el:
Imák:

1. Hét

Ézsaiás 40:9-11
Ézsaiás 40:10-11

Csütörtök



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

LoveGodGreatly.com 251. Hét

Csütörtök
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Olvasd el:
Imák:

1. Hét

Zsoltárok 100
Zsoltárok 100:3

Péntek



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

1. Hét

Péntek
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1. Miként járt Isten előtted és készített fel, hogy ’’Dávid’’ lehess mások számára az életedben? 

2. Istent jobban érdekli a szívünk állapota, mint a külsőnk. Dávid volt a legfiatalabb, mégis az idősebb, 
nagyobb testvérei helyett Isten őt választotta. Hogyan bátorítja ez az igazság ma a szívedet? 

3. Ha Istenre Pásztorként tekintesz, az életed mely területén kellene megengedned, hogy vezethessen? 

4. Mondj el egy esetet, amikor Isten a nehézségen át hordozott és gyengéden kivezetett belőle? Tölts 
néhány percet azzal, hogy megköszönöd Neki gyengéden szerető törődését. 

5. Miként hoz vigasztalást a szívedbe, ha elolvasod Zsoltárok 100:3-at?

Összefoglaló Kérdések
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Az én válaszom
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2. Hét

Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg) 

Központi heti imatéma: Az Országod

 Ima Dicsőités

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek



Dávid hatalma és királyságának 

ereje egyre növekedett, mert az 

Örökkévaló, a Seregek Istene vele 

volt, és segítette.

2 Sámuel 5:10
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2. Hét Igerészek

2. Hét

 DÁVID A KIRÁLY
HÉTFŐ 2 SÁMUEL 5:1-5, 9-12 

1Ezután Izráel összes törzsei Dávidhoz gyülekeztek, Hebronba. Azt mondták neki: „Dávid, 
mi valamennyien a testvéreid vagyunk! 2 Már Saul királysága idején is te vezetted győzelemre 
csapatainkat! Az Örökkévaló, mondta neked: »Te leszel a pásztora népemnek, Izráelnek. Te 
fogsz uralkodni Izráel fölött.«”
3 Összegyűltek hát a királyhoz, Hebronba Izráel összes idős vezetői. Dávid pedig szövetséget 
kötött velük az Örökkévaló jelenlétében. A vezetők akkor egész Izráel királyává kenték Dávidot.
4 Harminc éves volt Dávid, amikor trónra lépett, és 40 évig uralkodott. 5 Hebronban 7 és fél évig 
volt Júda királya, azután Jeruzsálemben további 33 évig uralkodott egész Izráel és Júda fölött.
9 Az izráeli sereg elfoglalta Jeruzsálemet. Dávid a sziklavárban telepedett le, amelyet „Dávid 
városának” nevezett, és építkezni kezdett a városban Millótól fogva befelé. 10 Dávid hatalma 
és királyságának ereje egyre növekedett, mert az Örökkévaló, a Seregek Istene vele volt, és 
segítette.
11 Tírusz királya, Hírám elküldte Dávidhoz a követeit. Azután küldött ácsmestereket és 
kőfaragókat is, hogy építsenek Dávidnak királyi palotát. Ehhez még a cédrusfa-gerendákat 
is Hírám szállította. 12 Ekkor értette meg Dávid, hogy az Örökkévaló erősítette meg, hogy 
uralkodjon egész Izráel fölött, és országát is felvirágoztatta, Izráel népének javára.

KEDD 2 SÁMUEL 7:8, 9, 16 

8 Most hát mondd meg szolgámnak, Dávidnak: »Ezt üzeni neked az Örökkévaló, a Seregek 
Ura: Én vagyok az, aki fölvettelek téged a mezőről, elhoztalak a juhok fara mögül, és népem, 
Izráel fejedelmévé tettelek!
9 Veled voltam mindenhol, ahová csak mentél, és kiirtottam előled ellenségeidet. Nagy hírnevet 
szereztem neked, amilyen csak keveseknek van a földön.
16 Leszármazottjaidat és királyságodat mindörökre megerősítem, hogy előttem álljanak. Királyi 
trónod, bizony, örökre állandó lesz.

SZERDA - JÉZUS A JOBB KIRÁLY JÁNOS 18:33-37 

33 Ezután Pilátus visszament a palotába, maga elé hozatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te vagy 
a zsidók királya?”
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34 Jézus kérdéssel válaszolt: „Magadtól kérdezed ezt, vagy mások mondták rólam?”
35 Pilátus így felelt: „Nem vagyok én zsidó! Saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit 
tettél?”
36 Jézus így válaszolt: „Az én királyságom nem ehhez a világhoz tartozik. Ha ehhez tartozna, a 
szolgáim harcolnának értem, hogy ne szolgáltassanak ki a vallási vezetőknek. De királyságom 
nem ebből a világból való.”
37 Pilátus azt kérdezte: „Szóval mégis király vagy?”

Jézus válaszolt: „Igen, jól mondod, az vagyok. Azért születtem, és jöttem erre a világra, hogy az 
igazságról tanúskodjak. Aki az igazsághoz tartozik, az hallgat a szavamra.”

CSÜTÖRTÖK ÉZSAIÁS 9:6-7  

6 Mert egy gyermek születik,
    fiút ad nekünk az Örökkévaló,
    aki vállára veszi az uralom terhét.
Így hívják: „Csodálatos, Tanácsadó,
    Erős Isten, Öröklét Forrása,
    Békesség Fejedelme.”
7 Békéje és uralkodása egyre jobban kiterjed,
    véget nem ér soha!
Királyként ül Dávid trónján,
    melynek igazság az alapja.
Igazságosság által uralkodik
    attól kezdve örökké.
Féltő szeretetének tüze[a] által
    az Örökkévaló, a Seregek Ura viszi ezt véghez.

PÉNTEK RÓMA 8:17 

17 Ha pedig valóban azok vagyunk, akkor az örökösei is. Igen, Isten örökösei és Krisztusnak 
örököstársai vagyunk — de csak akkor, ha együtt is szenvedünk Krisztussal. Akkor pedig vele 
együtt veszünk részt a dicsőségben is.

 EFÉZUS 2:19

19 Ezért ti sem vagytok már többé idegenek, hanem polgártársai Isten népének és tagjai Isten 
nagy családjának.
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Olvasd el:
Imák:

2. Hét

2 Sámuel 5:1-5, 9-12
2 Sámuel 5:10

Hétfő
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Hétfő
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Olvasd el:
Imák:

2. Hét

2 Sámuel 7:8, 9, 16
2 Sámuel 7:16

Kedd
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Kedd



I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

38 LoveGodGreatly.com

Olvasd el:
Imák:

2. Hét

János 18:33-37
János 18:36

Szerda
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- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

2. Hét

Szerda
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Olvasd el:
Imák:

2. Hét

Ézsaiás 9:6-7
Ézsaiás 9:7 

Csütörtök
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Csütörtök
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Olvasd el:
Imák:

2. Hét

Róma 8:17;  Efézus 2:19
Efézus 2:19

Péntek
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- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

2. Hét

Péntek
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1. Bár a királyság ígéretét megkapta Dávid, amikor Sámuel felkente királlyá, Dávidnak még éveket 
kellett várnia, hogy meglássa beteljesedni ezt az ígéretet az életében. Téged is várakozó állásponton tart 
Isten? Mit gondolsz, mit tanít neked ez alatt az időszak alatt? 

2. Mit gondolsz, miért talált Dávid ilyen nagy kedvességet az Úr előtt? 

3. Mivel Jézus királysága nem ebből a világból való volt, amit szeretett és értékelt, az különbözött attól, 
amiért a világ rajong és nagyra tart. Miért fontos emlékezni erre az igazságra? 

4. Az igazság és a béke akkor jön el, amikor Jézus uralkodik Dávid trónján. Miként segíthet elbánni az 
igazságtalansággal és a konfliktusokkal az életedben, ha ilyen nézőpontból tekintesz rájuk? 

5. Miként változhat meg az önmagadról alkotott képed, ha elhiszed, hogy Te is Isten házához tartozol? 

Összefoglaló Kérdések
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Az én válaszom



46 LoveGodGreatly.com

3. Hét

Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg) 

Központi heti imatéma: A Barátaid

 Ima Dicsőités

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek



de ő ezt válaszolta: „Elég az a 

kegyelem, amelyet kaptál, mert 

az én erőm a te erőtlenséged által 

éri el a célját.” Ezért boldogan 

dicsekszem a gyengeségeimmel, 

hogy Krisztus ereje lakjon 

bennem.

2 Korintus 12:9
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3. Hét Igerészek

3. Hét

DÁVID AZ EMBER
HÉTFŐ 1 SÁMUEL 21:10-13 

10 Dávid még aznap továbbment a filiszteusok földjére, és Ákisnál, Gát királyánál keresett 
menedéket. 11 De Ákistól ezt kérdezték a szolgái: „Urunk, nem ez az a Dávid, aki Izráel királya? 
Hiszen ő az, akiről az izráeliek ezt énekelték, mikor örömükben táncoltak:

»Megölt Saul ezreket,
    Dávid meg tízezreket!«”
12 Hallotta ezt Dávid is, és nagyon megrettent. Félt Ákis királytól, 13 ezért előtte és a szolgák 
előtt őrültnek tetette magát. Úgy viselkedett közöttük, mint akinek elment az esze: össze-vissza 
firkált jeleket a kapukra, és a nyála lecsorgott a szakállán.

KEDD 2 SÁMUEL 12:1-17 
1Ezután az Örökkévaló Dávidhoz küldte Nátán prófétát, aki a következő történetet mondta el 
a királynak: „Volt egy városban egy gazdag ember, meg egy szegény. 2 A gazdagnak sok nyája és 
csordája volt, 3 a szegénynek meg csak egyetlen kis nőstény báránykája, amelyet maga vett. Ezt 
a báránykát a szegény ember nagyon megszerette, s a gyermekeivel együtt nevelte. Saját ételével 
etette, poharából itatta, s az ölében altatta el, mintha csak a leánya lett volna.
4 Történt egyszer, hogy a gazdag emberhez utas érkezett, akit a házigazda meg akart vendégelni. 
Azonban sajnált a vendég kedvéért a saját állatai közül egyet is levágni, inkább a szegény 
embertől vette el annak egyetlen bárányát, és abból készített ételt vendégének.”
5 Ennek hallatán Dávid nagyon felháborodott a gazdag ember viselkedése miatt. Ezt mondta 
Nátánnak: „Esküszöm az Örökkévalóra, hogy halál fia, aki ezt tette! 6 Négyszer annyit kell 
adjon az elvett bárány helyett, mivel ilyet tett, és nem könyörült azon a szegény emberen!”
7 „Te vagy az az ember, Dávid!” — mondta ekkor Nátán.

Azután így folytatta: „Ezt mondja neked az Örökkévaló, Izráel Istene: »Dávid, én kentelek 
fel Izráel királyává, én szabadítottalak meg Saul kezéből. 8 Neked adtam Saul házát[a] és 
asszonyait, királlyá tettelek egész Izráel és Júda fölött — de ha ez kevés lett volna, ezen felül még 
sok minden mást is neked adtam volna. 9 Miért hogy az Örökkévalót[b] semmibe vetted, és 
elkövetted ezt a gonoszságot? Fegyverrel gyilkoltad meg a hettita Úriást, hogy feleségét elvedd 
tőle, és a saját feleségeddé tedd. Bizony, az ammoniak fegyverével te magad gyilkoltad meg 
Úriást! 10 Emiatt a saját családodban is egymást követik a fegyveres gyilkosságok — s ennek 
nem lesz vége! Így lesz, mert semmibe vettél azzal, hogy a hettita Úriástól elvetted a feleségét, 
hogy a te feleséged legyen!«”
11 „Ezt mondja az Örökkévaló, Izráel Istene: »Meglátod, hogy a saját családodból hozok rád 
súlyos csapásokat! Elveszem tőled feleségeidet, és másnak adom őket, hogy velük háljon — 
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mégpedig mindenki szeme láttára. 12 Te titokban háltál más feleségével, de én egész Izráel szeme 
láttára büntetlek meg téged!«”
13 Dávid ekkor így válaszolt Nátánnak: „Igen, vétkeztem az Örökkévaló ellen!”

„Az Örökkévaló elengedte ezt a bűnödet, nem kell meghalnod[c] — mondta Nátán —, 14 de 
a kisfiad, akit Betsabé szült neked, bizony meg fog halni, mivel ezzel a tetteddel gyalázatot 
hoztál[d] az Örökkévalóra.”
15 Ezután Nátán hazament.

Dávid és Betsabé első fia meghal

Az Örökkévaló pedig csapással sújtotta a gyermeket, akit Úriás felesége szült Dávidnak, s a 
gyermek súlyosan megbetegedett. 16 Dávid ezekben a napokban böjtölt, szüntelenül könyörgött 
Istennek a gyermekért, és a földön feküdt egész éjjel. 17 A királyi udvar főemberei megpróbálták 
rábeszélni, hogy keljen föl a földről, és egyen valamit, de hiába. Dávid nem akart fölkelni, és 
hét napon keresztül nem akart velük együtt enni.

SZERDA - JÉZUS A JOBB EMBER JÁNOS 1:1-4, 14 
1 Kezdetben volt az Ige,[a] aki Istennel együtt volt, és maga is Isten volt. 2 Az Ige kezdetben együtt 
volt Istennel. 3 Minden az Ige által jött létre, nélküle egyetlen teremtmény sem keletkezett.  
4 Benne volt az élet, amely a világosság volt az emberek számára.
14 Az Ige hús-vér emberré lett, és közöttünk élt, mi pedig közelről szemléltük a dicsőségét. Igen, 
a Mennyei Atyától származó egyszülött Fiú dicsőségét, akiben az isteni kegyelem és a valóság 
teljessége lakik.

CSÜTÖRTÖK ZSIDÓK 2:14-18 
14 Ezek a „gyermekek” közönséges hús-vér emberek. Ezért Jézus is ugyanilyen emberi testben 
járt a Földön. Azért kellett ennek így lennie, hogy Jézus a saját halálával legyőzze a Sátánt, aki a 
Halál felett uralkodik. 15 Igen, Jézus emberré lett és meghalt, hogy az embereket megszabadítsa 
a halálfélelemtől, amely őket egész életükben rabszolgaságban tartotta.
16 Nyilvánvaló, hogy Jézus nem az angyaloknak nyújtott segítő kezet, hanem Ábrahám 
utódainak. 17 Ezért kellett Jézusnak minden tekintetben hasonlóvá válnia a testvéreihez. Csak 
így lehetett könyörületes és hűséges Főpap, aki Istent szolgálja. Csak így szerezhette meg Isten 
bocsánatát a nép bűneire. 18 Jézus megtapasztalt minden kísértést és szenvedést, ezért most 
valóban tud segíteni azoknak, akiket ugyanezek a kísértések tesznek próbára.

PÉNTEK JÁNOS 15:5 
5 Igen, én vagyok a szőlő, és ti vagytok a vesszőim! Aki bennem lakik, és én őbenne, az sok 
gyümölcsöt terem. Nélkülem azonban semmit sem tehettek.

 2 KORINTUS 12:9
9 de ő ezt válaszolta: „Elég az a kegyelem, amelyet kaptál, mert az én erőm a te erőtlenséged által 
éri el a célját.” Ezért boldogan dicsekszem a gyengeségeimmel, hogy Krisztus ereje lakjon bennem.
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Olvasd el:
Imák:

3. Hét

1 Sámuel 21:10-13
1 Sámuel 21:12-13

Hétfő
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- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

3. Hét

Hétfő
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Olvasd el:
Imák:

3. Hét

2 Sámuel 12:1-17
2 Sámuel 12:16-17

Kedd
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Kedd
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Olvasd el:
Imák:

3. Hét

János 1:1-4, 14
János 1:14

Szerda
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3. Hét

Szerda
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Olvasd el:
Imák:

3. Hét

Zsidók 2:14-18
Zsidók 2:17-18

Csütörtök
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Csütörtök
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Olvasd el:
Imák:

3. Hét

János 15:5; 2 Korintus 12:9
2 Korintus 12:9

Péntek
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- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

3. Hét

Péntek
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1. Amikor Nátán szembesítette Dávidod bűnével 2 Sámuel 12:1-17-ben, miként válaszolt Dávid? Te 
hogyan válaszoltál volna? 

2. Szerinted miért úgy bocsátott meg Isten Dávidnak, hogy nem vette el tettei következményét? 

3. Miért fontos megérteni, hogy Jézus közöttünk lakozott? (János 1:14)?

4. Miként segíthet Jézushoz közeledni, amikor összetörik a szívünk vagy kisértésben vagyunk, ha arra 
emlékezünk, hogy Jézus önként jött a földre és tapasztalta meg a szívfájdalmat, a kísértéseket és az 
értünk való legnagyobb szenvedést?  

5. Mondj egy példát arra, amikor Jézus ereje lelepleződött gyengeségeiden keresztül. Milyen hatással 
volt ez másokra körülötted? 

Összefoglaló Kérdések
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Az én válaszom
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4. Hét

Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg) 

Központi heti imatéma: A Gyülekezeted

 Ima Dicsőités

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek



Végül pedig, erősödjetek meg az 

Úrban, és hatalmának erejében!

Efézus 6:10
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4. Hét Igerészek

4. Hét

DÁVID A HARCOS

HÉTFŐ 1 SÁMUEL 18:6-16 

6 Történt egyszer, hogy Izráel serege — amelyben Dávid is harcolt — Saul vezetésével éppen a 
filiszteusok ellen vívott győztes csatából tartott hazafelé. Az asszonyok minden városból Saul és 
a sereg elé vonultak, hogy üdvözöljék őket. Nagy örömmel énekeltek, táncoltak, hangszerekkel 
zenéltek, 7 és így dicsérték a győzteseket:

„Megölt Saul ezreket,
    Dávid meg tízezreket!”
8 Saulnak ez nagyon rosszul esett, és megharagudott miatta. Azt gondolta: „Lám, Dávidnak 
tízszer annyi filiszteus megölését tulajdonítják, mint nekem! Ha ez így megy tovább, még a 
királyság is az övé lesz!”[a] 9 Ettől kezdve gyanakvással figyelte Dávid minden lépését.

Saul meg akarja gyilkolni Dávidot
10 A következő napon, amikor Saul a házában ült, ismét megszállta a gonosz szellem, amelyet 
Isten küldött. Emiatt Saul magánkívül volt. Dávid eközben Saul előtt pengette a hárfáját, 
ahogy ilyen esetekben máskor is szokta. Saul kezében ott volt a lándzsája, 11 és hirtelen azt 
gondolta: „Most megölöm Dávidot! A falhoz szegezem!” — s azzal a lándzsáját Dávid felé 
hajította, aki azonban félrehajolt előle. Ez kétszer is megtörtént, 12 és Saul megértette, hogy az 
Örökkévaló Dáviddal van, tőle viszont eltávozott. Emiatt félni kezdett Dávidtól, 13 és jobbnak 
látta, ha elküldi őt maga mellől.

Kinevezte hát Dávidot egy katonai egység parancsnokának, és harcolni küldte a csapata élén. 
Ettől kezdve Dávid gyakran vezette harcba az embereit, 14 és minden alkalommal győzelemmel 
tért haza, mert az Örökkévaló vele volt és segítette őt. 15 Saul látta, hogy Dávid minden csatában 
győztesnek bizonyul, emiatt még inkább félt tőle. 16 Ugyanakkor egész Izráel és Júda népe 
nagyon megszerette Dávidot, aki vezette őket a harcokban.

KEDD ZSOLTÁROK 144: 1-4 

1 Áldott legyen Kősziklám, az Örökkévaló!
    Ő tanítja kezem hadakozni,
    ujjaimat harcolni.
2 Szeret és megvéd engem!
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    Erős váram ő a hegytetőn,
megmentőm és pajzsom, benne bízom!
    Népemet ő veti uralmam alá.
3 Örökkévaló, micsoda az ember, hogy törődsz vele?
    Az emberfia, hogy gondod van rá?
4 Hiszen az ember, mint a tűnő lehelet,
    életének napjai, mint a múló árnyék!

SZERDA – JÉZUS A JOBB HARCOS JELENÉSEK 19:11-16 

11 Ismét láttam: megnyílt a Menny, és egy fehér ló jelent meg. Lovasának neve „Hűséges és 
Igaz”, mert igazságosan ítél és harcol. 12 Tekintete, mint a tűz lángja, fején pedig sok koronát 
visel. Erre a lovasra olyan név van ráírva, amelyet rajta kívül senki sem ismer. 13 Vérbe mártott 
köpenyt visel, és így nevezik: „Isten Igéje”. 14 Mennyei seregek követik fehér lovakon, tiszta 
fehér, gyolcsvászon ruhákba öltözve. 15 Az elöl haladó lovas szájából éles kard jön ki, amellyel 
csapásokat mér a nemzetekre. Vaspálcával uralkodik fölöttük, és ő tapossa majd a szőlőt a 
Mindenható Isten szörnyű haragjának szőlőtaposó helyén. 16 A lovas derekánál, a köpenyére ez 
a név volt írva:

CSÜTÖRTÖK ZSOLTÁROK 24 

1 Az Örökkévalóé az egész Föld!
    Övé minden, ami rajta van.
Bizony, övé az egész világ,
    és annak minden lakója!
2 Mert ő emelte a szárazföldet a tenger fölé,
    s megerősítette a vízzel szemben.
3 Kicsoda mehet föl az Örökkévaló hegyére?
    Ki állhat meg előtte, szent helyén?
4 Csak az, kinek szíve és keze tiszta,
    nem használja az Örökkévaló nevét hamis esküre,
    s ha megígér valamit, teljesíti.
5 Az ilyen ember kap áldást az Örökkévalótól,
    és kegyelmet a szabadító Istentől!
6 Ilyen a sok-sok nemzedék, amely keresi őt.
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    Arcodat keresi, Jákób Istene! Szela
7 Táruljatok kapuk,
    nyíljatok ki, örök ajtók,
    hogy bemehessen a dicső Király!
8 Ki ez a dicsőséges Király?
    Az erős és hatalmas Örökkévaló!
    Ő az Örökkévaló, a Hatalmas Harcos!
9 Táruljatok kapuk,
    nyíljatok ki, örök ajtók,
    hogy bemehessen a dicső Király!
10 Ki ez a dicsőséges Király?
    Az Örökkévaló, a Seregek Ura, a dicsőség Királya!

PÉNTEK EFÉZUS 6:10-18 

10 Végül pedig, erősödjetek meg az Úrban, és hatalmának erejében! 11 Öltözzetek fel abba a 
teljes fegyverzetbe, amit Isten ad, hogy képesek legyetek ellenállni a Sátán minden cselének 
és ravaszságának! 12 Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű 
uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek 
ellen, akik a magasságban vannak.
13 Ezért szükséges, hogy vegyétek fel és használjátok mindazokat a fegyvereket, amelyeket Isten 
ad nektek. Így lesztek képesek ellenállni a gonosz napokon, és megtartani az állásaitokat a 
gonosszal szemben. 14 Tehát álljatok erősen, és vegyétek körül magatokat az igazsággal, mint 
egy övvel! Vegyétek magatokra az igazságosságot, mint mellvértet! 15 Legyetek állandóan készen 
rá, hogy a békesség örömüzenetét hirdessétek — ez legyen a saru a lábatokon! 16 Minden 
körülmények között hordozzátok a hit pajzsát, amellyel kivédhetitek a Gonosz minden tüzes 
nyilát! 17 Az üdvösség sisakjával védjétek a fejeteket! Vegyétek kezetekbe a Szent Szellem kardját, 
amely az Isten beszéde!
18 Minden helyzetben imádkozzatok és könyörögjetek a Szent Szellem által. Erre mindig 
legyetek készen, maradjatok éberek, tartsatok ki az imádkozásban, és járjatok közben Isten 
embereiért és népéért!
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M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Olvasd el:
Imák:

4. Hét

1 Sámuel 18:6-16
1 Sámuel 18:14

Hétfő



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

LoveGodGreatly.com 69

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

4. Hét

Hétfő
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M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.
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Olvasd el:
Imák:

4. Hét

Zsoltárok 144: 1-4
Zsoltárok 144:1

Kedd



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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Kedd
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Olvasd el:
Imák:

4. Hét

Jelenések 19:11-16
Jelenések 19:11

Szerda



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

4. Hét

Szerda



I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.
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Olvasd el:
Imák:

4. Hét

Zsoltárok 24
Zsoltárok 24: 8

Csütörtök



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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Csütörtök
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Olvasd el:
Imák:

4. Hét

Efézus 6:10-18
Efézus 6:10-13

Péntek



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

4. Hét

Péntek
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1. 1 Sámuel 18:14 azt írja, hogy az Úr Dáviddal volt. Mi volt az, ami annyira tetszett Istennek Dáviddal 
kapcsolatban? 

2. Zsoltárok 144:1-2 szerint ki képez ki bennünket a háborúságra, amivel szembe kerülünk? Milyen 
szerepet játszik Ő a csatáinkban? 

3. Az első alkalommal, Jézus kisbabaként jött közénk. A második alkalommal fehér lovon fog ülni és 
igaz ítéletet fog hozni. Miként változik meg Jézusról alkotott képed, ha harcosként tekintesz rá? 

4. Dávid nem volt szükségszerűen annyira bátor, egyszerűen csak hitt abban, hogy Isten az, akinek 
mondja magát. Milyen leírást olvasunk Istenről Zsoltárok 24:8-ban? Miként erősít meg bennünket ez 
az igazság, hogy legyünk bátrak harcainkban? 

5. Nincs kétség afelől, hogy az életünk telve van látható és láthatatlan harcokkal. Ha elolvasod Efézus 
6:10-13-at, mit találsz, miként készülhetsz fel ezekre a harcokra? 

Összefoglaló Kérdések



79LoveGodGreatly.com 4. Hét

Az én válaszom
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5. Hét

Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg) 

Központi heti imatéma: Misszionáriusok

 Ima Dicsőités

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek



Ellenkezőleg, legyetek mindig 

kedvesek és együtt érzők! 

Bocsássatok meg egymásnak, 

amiként Isten is megbocsátott 

nektek Krisztusban.

Efézus 4:32
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5. Hét Igerészek

5. Hét

DÁVID A BARÁT

HÉTFŐ 1 SÁMUEL 18:1-5 

1 Saul a szolgálatába fogadta Dávidot, és nem küldte vissza a szülői házhoz.

Miután Saul befejezte a beszélgetést Dáviddal, Jonatán úgy megszerette Dávidot, mint a 
saját lelkét. Szövetséget kötöttek egymással, és a lelkük szinte összeforrt. 4 Jonatán Dávidnak 
ajándékozta a ruháját, köpenyét, kardját, íját, sőt még az övét is.
5 Saul ettől kezdve sokszor küldte harcolni Dávidot, aki minden esetben győzelmet aratott, 
akárhova küldte is őt a király. Ezért Saul kinevezte őt a harcosok élére. Dávidot az egyszerű 
katonáktól a tisztekig mindenki megszerette.

 1 SÁMUEL 20:42

42 Majd Jonatán elbúcsúzott Dávidtól: „Menj el békességgel, Dávid, hiszen megesküdtünk az 
Örökkévaló nevére! Ő legyen a tanúja szövetségünknek, amelyet egymással kötöttünk, s amely 
utódainkat is örökre kötelezi.”

 1 SÁMUEL 23:16-18

16 Ekkor Jonatán, Saul fia fölkereste Dávidot Horesben, és bátorította, hogy Dávid hite erősen 
kapaszkodjon az Örökkévalóba: 17 „Ne félj Dávid! Apám nem fog téged megtalálni! Te leszel 
Izráel királya, én pedig a második leszek melletted! Ezt még apám is jól tudja.” 18 Azután ismét 
szövetséget kötöttek egymással az Örökkévaló előtt. Jonatán hazament, Dávid pedig Horesben 
maradt.

KEDD 2 SÁMUEL 1:1-27 

1 Miután Dávid legyőzte az amálekieket, visszatért Ciklágba, és két napig ott maradt. Ez nem 
sokkal azután történt, hogy Saul elesett a csatában. 2 A harmadik napon egy fiatalember érkezett 
hozzá Saul táborából. Megszaggatott ruhában jött, és port szórt a fejére, s amikor Dávidhoz 
érkezett, egészen a földre borult előtte, hogy tisztelettel köszöntse.
3 „Honnan jössz?” — kérdezte tőle Dávid.

„Izráel táborából jöttem” — felelte ő.
4 „Kérlek, mondd, ki győzött!” — sürgette Dávid.
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A fiatalember így válaszolt: „Amikor a sereg megfutamodott a csatatérről, sokan elestek közülük. 
Még Saul és a fia, Jonatán is meghalt.”
5 De Dávid tovább kérdezte: „Honnan tudod, hogy Saul és Jonatán meghalt?”
6 A fiatalember ezt felelte: „A csata közben éppen a Gilboa-hegyen voltam, amikor láttam, 
hogy a filiszteusok harci szekerei egyre közelebb nyomulnak Saul királyhoz, aki a lándzsájára 
támaszkodott. 7 Ekkor Saul hátranézett, meglátott engem, és kiáltott, hogy menjek hozzá. 
Azonnal válaszoltam, és odamentem. 8 »Ki vagy te?« — kérdezte. Mondtam, hogy amáleki 
származású vagyok. 9 Akkor Saul király azt mondta: »Gyere ide, kérlek, és te ölj meg engem, 
mert súlyosan megsebesültem, de még élek!« 10 Láttam, hogy a sebesülése valóban halálos, ezért 
odaléptem hozzá, és megöltem. Azután levettem róla a koronáját meg a karperecét. Lásd, itt 
vannak, elhoztam neked, Uram!”
11 Dávid ekkor megszaggatta a ruháját, és összes katonái követték a példáját. 12 Gyászoltak, és 
siratták Sault, Jonatánt és Izráel egész seregét, az Örökkévaló népét, akik elestek a csatában. 
Aznap estig böjtöltek is.
13 Azután Dávid megkérdezte a hírhozó fiatalembertől: „Hová való vagy?”

„Egy amáleki jövevény fia vagyok” — felelte.
14 „Kezet emeltél az Örökkévaló fölkent királyára?! Hogy merészelted megölni őt?!” — kérdezte 
Dávid. 15 Majd odaszólította egyik katonáját, és megparancsolta neki, hogy végezze ki az 
amáleki férfit. A katona levágta az amáleki férfit, aki meghalt. 16 Akkor Dávid ezt mondta: 
„Magad mondtad ki halálos ítéleted, amikor elbeszélted, hogyan ölted meg az Örökkévaló 
fölkent királyát.”
17 Dávid ezzel a gyászdallal siratta el Sault és Jonatánt. 18 Meghagyta, hogy Júda népét tanítsák 
meg erre a siratóénekre, az „Íj-dalra”, amelyet följegyeztek Jásár könyvében:
19 Ó, Izráel!
    Dicsőséged holtan hever a hegyeken!
    Hogy elhullottak a hősök!
20 Ne szóljatok erről Gátban,
    ne hirdessétek Askelón[d] utcáin!
Nehogy a filiszteusok leányai örüljenek,
    ne ujjongjanak a körülmetéletlenek!
21 Gilboa hegyei! Se harmat,
    se eső ne hulljon rátok többé!
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Ne teremjetek semmi áldozatra valót,
    mert ott sározták be a hősök pajzsát!
Ott ejtette el Saul is a pajzsát,
    soha többé nem kenik meg azt olajjal!
22 Jonatán nyila sohasem tévesztett célt,
    Saul kardja soha nem tért vissza zsákmány nélkül!
Mindketten ellenség vérét ontották,
    erős harcosok húsába vágtak.
23 Ó, Saul és Jonatán! Mennyire szerettünk benneteket!
    Mennyire ragaszkodtatok egymáshoz,
    még a halál sem tudott elválasztani titeket egymástól!
Gyorsabbak voltak, mint a sasok,
    erősebbek, mint az oroszlánok!
24 Izráel leányai, sirassátok Sault,
    aki bíborba-bársonyba öltöztetett,
    aranyláncokkal ékesített titeket!
25 Hogy elhullottak a hősök a harcban!
    Ó, Jonatán, te is ott haltál meg a hegyen!
26 Hogy fáj a szívem érted,
    barátom, testvérem!
Mennyire kedves voltál nekem,
    hogy szerettelek!
Irántam való szereteted csodálatosabb volt,
    mint az asszonyok szerelme!
27 Ó, hogy elhullottak a hősök,
    s fegyvereik elvesztek!
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SZERDA – JÉZUS A LEGJOBB BARÁT JÁNOS 15:13-17 

13 Nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért. 14 Ti pedig 
a barátaim vagytok, ha folyamatosan megteszitek, amit parancsolok nektek. 15 Ezentúl már 
nem szolgák vagytok, mert a szolga nem tudja, hogy az ura mit és miért tesz. Mostantól fogva 
a barátaim vagytok, mert mindent elmondtam és megmutattam nektek, amit az Atyától 
hallottam és tanultam!
16 Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket! Én bíztalak meg benneteket, 
hogy menjetek, és teremjetek gyümölcsöt! Azt akarom, hogy maradandó gyümölcsöket 
teremjetek, és hogy az Atya adja meg nektek, amit csak kértek tőle a nevemben. 17 Tehát ezt 
parancsolom nektek: isteni szeretettel szeressétek egymást!”

CSÜTÖRTÖK PÉLDABESZÉDEK 17:17 

17 Az igazi barát mindig szeret téged,
    de akkor válik igazán a testvéreddé,
    ha bajba kerülsz.

 PÉLDABESZÉDEK 18:24

24 Van olyan barát, aki csak bajba kever,
    de van olyan is, aki hűségesebb a testvérnél.

PÉNTEK EFÉZUS 4:29-32 

29 Többé ne káromkodjatok, és romlott beszéd ne hagyja el a szátokat! Csak olyat mondjatok, 
ami a javát szolgálja annak, aki hallja! Legyen a beszédetek kedves és építő! 30 Ne szomorítsátok 
meg Isten Szent Szellemét, aki által meg vagytok jelölve arra az időre, amikor elnyeritek a teljes 
megváltást! 31 Tisztítsátok ki magatokból a keserűséget, haragot, indulatosságot és mindenféle 
egyéb gonoszságot. Soha ne kiabáljatok mérgesen a másikra, ne kívánjatok rosszat senkinek, 
ne átkozódjatok! 32 Ellenkezőleg, legyetek mindig kedvesek és együtt érzők! Bocsássatok meg 
egymásnak, amiként Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.
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Olvasd el:
Imák:

5. Hét

1 Sámuel 18:1-5; 20:42; 23:16-18
1 Sámuel 20:42

Hétfő



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

5. Hét

Hétfő
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Olvasd el:
Imák:

5. Hét

2 Sámuel 1:1-27
2 Sámuel 1:26

Kedd



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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Kedd
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Olvasd el:
Imák:

5. Hét

János 15:13-17
János 15:15

Szerda



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

5. Hét

Szerda
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Olvasd el:
Imák:

5. Hét

Példabeszédek 17:17; 18:24
Példabeszédek 17:17

Csütörtök



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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Csütörtök
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Olvasd el:
Imák:

5. Hét

Efézus 4:29-32
Efézus 4:32

Péntek



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.
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- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

5. Hét

Péntek
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1. A barátok Isten egyik legnagyobb áldása az életünkben. Neked ki a ’’Jonatánod’’? Hívd fel ma ezt a 
személyt, és köszönd meg neki a barátságát. 

2. Milyen áldás, hogy Jézus barátainak neveztetünk! Számodra ez mit jelent?

3. Milyen módon tudnád elmélyíteni és még tudatosabbá tenni Jézussal való barátságodat? 

4. Ahhoz, hogy egészséges és elkötelezett barátságban tudjunk lenni, időre, őszinteségre és sebezhetőségre 
van szükségünk. Hogyan értékelnéd magad, mint barátot 1-10-es skálán ezen a három területen?  

5. Mit gondolsz, miért van benne Efézus 4:32-ben, hogy bocsássunk meg egymásnak, amikor arról 
olvasunk, hogy a keresztényeknek hogyan kéne bánniuk egymással? Milyen hatással van a megbocsátás 
a barátságainkra?  

Összefoglaló Kérdések
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Az én válaszom
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6. Hét

Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg) 

Központi heti imatéma: Szánj időt rá, hogy megköszönd Istennek, ahogyan dolgozik 
az életedben.

 Ima Dicsőités

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek



Most azonban változtassátok 

meg gondolkozásotokat és 

forduljatok vissza Istenhez, hogy 

eltörölje a bűneiteket,

Apcsel. 3:19
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6. Hét Igerészek

6. Hét

DÁVID A BŰNÖS

HÉTFŐ 2 SÁMUEL 11:1–27 

1 Ezután történt, hogy tavasszal, amikor a királyok általában hadjáratra indulnak, Dávid elküldte 
Jóábot és a többi hadvezérét, hogy egész Izráel seregével együtt támadják meg az ammoniakat. 
A hadsereg el is vonult, legyőzték az ammoniak seregét, majd ostromolni kezdték a fővárost, 
Rabbát.

Dávid azonban Jeruzsálemben maradt. 2 Történt egy este, hogy Dávid fölkelt fekhelyéről, és 
éppen a palotája tetején sétált. Az egyik szomszédos háznál meglátott egy igen szép termetű 
asszonyt, aki éppen fürdött. 3 Dávid elküldte egyik szolgáját, hogy járjon utána, ki lehet az 
asszony. Így tudta meg, hogy Betsabénak hívják, Eliám leánya, a hettita Úriás felesége.
4 Akkor Dávid elküldött valakit, és magához hívatta Betsabét, aki éppen akkor fejezte be a 
megtisztulás szertartását. Ezután Dávid együtt hált Betsabéval, majd az asszony visszatért a saját 
házához. 5 Egy idő múlva Betsabé észrevette, hogy gyermeket vár, és ezt megüzente Dávidnak 
is.
6 Ekkor Dávid követet küldött Jóábhoz, ezzel az üzenettel: „Küldd hozzám a hettita Úriást!”

Jóáb tehát visszaküldte Úriást Dávidhoz. 7 Amikor Úriás megérkezett, Dávid megkérdezte tőle, 
hogy van Jóáb és a serege, érdeklődött a hadakozás felől, 8 majd hazaküldte Úriást: „Menj haza, 
pihend ki magad!”— mondta neki.

Miután Úriás elment, Dávid még ajándékot is küldött utána: válogatott ételeket. 9 Azonban 
Úriás nem ment haza, hanem a királyi palota bejáratát őrző katonák között aludt, a kapun 
kívül.
10 Ezt jelentették Dávidnak, aki ekkor ismét magához hívatta Úriást, és megkérdezte tőle: 
„Hiszen hosszú útról tértél haza, miért nem mentél a házadhoz?”
11 Úriás így felelt a királynak: „Királyom, az Örökkévaló Szövetségládája, meg Izráel és Júda 
serege sátorokban lakik a harcmezőn, és vezérem, Jóáb, meg uram harcosai a nyílt mezőn 
táboroznak —, hogy mehetnék én akkor haza, hogy egyek-igyak és a feleségemmel háljak? 
Életedre mondom, soha nem tennék ilyet!”
12 „Jól van, maradj még egy napot, azután holnap térj vissza a sereghez!” — mondta Dávid.

Így Úriás még egy napig Jeruzsálemben maradt.
13 Dávid ismét magához hívatta, és megvendégelte, sőt leitatta Úriást. Együtt ettek-ittak, de 
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azon az éjjelen Úriás megint a király szolgái között aludt, és nem ment haza.
14 Másnap reggel Dávid levelet írt Jóábnak, amelyet Úriással küldött el neki. 15 A levélben ez 
állt: „Jóáb, állítsd Úriást a csatában az első vonalba, ahol a leghevesebb a harc! Azután hagyjátok 
magára, hogy az ellenség ölje meg.”
16 Amikor Úriás visszatért Jóábhoz, még tartott a város ostroma. Jóáb — miután Dávid levelét 
megkapta — arra a helyre állította Úriást, ahol az ellenség legerősebb harcosai voltak. 17 Rabbá 
városának védői kijöttek a városból, és összecsaptak Jóáb katonáival. Néhányan Dávid vitézei 
közül is elestek a harcban, többek között a hettita Úriás is.
18 Ezután Jóáb jelentést küldött Dávidnak az egyik katonája által. 19 A hírvivőnek ezt mondta: 
„Számolj be a királynak az ostrom állásáról és a csatáról. 20 Ha pedig a király megharagudna, 
és ezt kérdezné: »Miért mentetek harc közben olyan közel a várfalhoz? Nem tudtátok, hogy 
onnan nyilakat lőhetnek rátok? 21 Nem emlékeztek rá, hogy így halt meg Tébec ostroma közben 
Abimelek, Jerubbaál fia is?! Egy asszony dobott a fejére malomkövet a várfalról! Minek mentetek 
olyan közel?« Ha tehát a király ilyesmit kérdezne, akkor ezt mondd neki: »Uram, meghalt a 
csatában szolgád, a hettita Úriás is.«”
22 A hírvivő elment, és jelentette Dávidnak, amit Jóáb üzent: 23 „Az ammoniak kijöttek a 
városukból, és megtámadtak bennünket. Előbb ők voltak az erősebbek, azután visszaszorítottuk 
őket egészen a város kapujáig. 24 Ott azonban a védők nyílzáport zúdítottak ránk a falakról, és 
néhányat közülünk halálra sebeztek. Szolgád, a hettita Úriás is meghalt.”
25 Dávid ezt válaszolta a hírvivőnek: „Ezt üzenem Jóábnak: »Ne bánkódj emiatt, mert harc 
közben mindig vannak áldozatok. Fokozzátok a támadást Rabbá ellen, és győzni fogtok!« Így 
bátorítsd Jóábot a nevemben.”
26 Amikor Betsabé megtudta, hogy a férje, Úriás meghalt a csatában, elsiratta és meggyászolta. 
27 A gyász ideje után Dávid elküldte szolgáit, hogy Betsabét költöztessék a palotájába, majd 
feleségül vette az asszonyt. Betsabé azután fiút szült Dávidnak.

De amit Dávid tett, azt az Örökkévaló rossznak tartotta.

KEDD 2 SÁMUEL 12:1–15 

1 Ezután az Örökkévaló Dávidhoz küldte Nátán prófétát, aki a következő történetet mondta el 
a királynak: „Volt egy városban egy gazdag ember, meg egy szegény. 2 A gazdagnak sok nyája és 
csordája volt, 3 a szegénynek meg csak egyetlen kis nőstény báránykája, amelyet maga vett. Ezt 
a báránykát a szegény ember nagyon megszerette, s a gyermekeivel együtt nevelte. Saját ételével 
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etette, poharából itatta, s az ölében altatta el, mintha csak a leánya lett volna.
4 Történt egyszer, hogy a gazdag emberhez utas érkezett, akit a házigazda meg akart vendégelni. 
Azonban sajnált a vendég kedvéért a saját állatai közül egyet is levágni, inkább a szegény 
embertől vette el annak egyetlen bárányát, és abból készített ételt vendégének.”
5 Ennek hallatán Dávid nagyon felháborodott a gazdag ember viselkedése miatt. Ezt mondta 
Nátánnak: „Esküszöm az Örökkévalóra, hogy halál fia, aki ezt tette! 6 Négyszer annyit kell 
adjon az elvett bárány helyett, mivel ilyet tett, és nem könyörült azon a szegény emberen!”
7 „Te vagy az az ember, Dávid!” — mondta ekkor Nátán.

Azután így folytatta: „Ezt mondja neked az Örökkévaló, Izráel Istene: »Dávid, én kentelek fel 
Izráel királyává, én szabadítottalak meg Saul kezéből. 8 Neked adtam Saul házát és asszonyait, 
királlyá tettelek egész Izráel és Júda fölött — de ha ez kevés lett volna, ezen felül még sok minden 
mást is neked adtam volna. 9 Miért hogy az Örökkévalót[b] semmibe vetted, és elkövetted ezt 
a gonoszságot? Fegyverrel gyilkoltad meg a hettita Úriást, hogy feleségét elvedd tőle, és a saját 
feleségeddé tedd. Bizony, az ammoniak fegyverével te magad gyilkoltad meg Úriást! 10 Emiatt 
a saját családodban is egymást követik a fegyveres gyilkosságok — s ennek nem lesz vége! Így 
lesz, mert semmibe vettél azzal, hogy a hettita Úriástól elvetted a feleségét, hogy a te feleséged 
legyen!«”
11 „Ezt mondja az Örökkévaló, Izráel Istene: »Meglátod, hogy a saját családodból hozok rád 
súlyos csapásokat! Elveszem tőled feleségeidet, és másnak adom őket, hogy velük háljon — 
mégpedig mindenki szeme láttára. 12 Te titokban háltál más feleségével, de én egész Izráel szeme 
láttára büntetlek meg téged!«”
13 Dávid ekkor így válaszolt Nátánnak: „Igen, vétkeztem az Örökkévaló ellen!”

„Az Örökkévaló elengedte ezt a bűnödet, nem kell meghalnod[c] — mondta Nátán —, 14 de 
a kisfiad, akit Betsabé szült neked, bizony meg fog halni, mivel ezzel a tetteddel gyalázatot 
hoztál[d] az Örökkévalóra.”
15 Ezután Nátán hazament.

Az Örökkévaló pedig csapással sújtotta a gyermeket, akit Úriás felesége szült Dávidnak, s a 
gyermek súlyosan megbetegedett.
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SZERDA – JÉZUS A BŰNÖSÖK REMÉNYE 1 TIMÓTEUS 1:12-16 

12 Hálát adok Urunknak, Krisztus Jézusnak, aki engem megerősített, megbízhatónak tartott, 
és rám bízta ezt a szolgálatot. 13 Megbízott bennem, annak ellenére, hogy régebben gyaláztam 
Jézust, üldöztem a tanítványait, és erőszakos voltam. Isten mégis könyörült rajtam, mert 
tudatlan és hitetlen voltam, amikor ezeket tettem. 14 Urunk bőségesen árasztotta rám kegyelmét, 
és megajándékozott azzal a hittel és szeretettel, amely Krisztus Jézusban található.
15 Bárcsak mindenki felismerné és elfogadná, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a 
bűnösöket megmentse! Ez a mondás kétségtelenül igaz! A bűnösök között pedig én vagyok a 
legbűnösebb. 16 De Krisztus Jézus éppen azért könyörült meg rajtam, a legnagyobb bűnösön, 
hogy így mutassa meg mindenkinek, milyen határtalan nagy a türelme. Azt akarta, hogy példa 
legyek azok számára, akik majd utánam fognak Jézusban hinni, és így eljutnak az örök életre.

CSÜTÖRTÖK 1 MÓZES 8:21 

21 Az Örökkévaló megérezte az áldozat jó illatát, és kedvét lelte benne. Akkor magában ezt 
mondta: „Többé nem átkozom meg a földet az ember miatt! Hiszen az ember szívének szándékai 
és kívánságai gonoszak fiatalsága óta. Nem irtom ki többé a földről az élőlényeket úgy, ahogy 
most tettem.

 1 JÁNOS 1:8-9

8 Ha nem akarjuk elismerni, hogy bűnösök vagyunk, akkor csak magunkat csapjuk be, és 
nincs bennünk igazság. 9 Ha viszont beismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten 
hűséges és igazságos: megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól.

PÉNTEK APOSTOLOK CSELEKEDETEI 3:19 

19 Most azonban változtassátok meg gondolkozásotokat és forduljatok vissza Istenhez, hogy 
eltörölje a bűneiteket,
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2 Sámuel 12:1–15
2 Sámuel 12:13-15

Kedd



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

LoveGodGreatly.com 1076. Hét

Kedd



I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

108 LoveGodGreatly.com

Olvasd el:
Imák:

6. Hét

1 Timóteus 1:12-16
1 Timóteus 1:15

Szerda



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

LoveGodGreatly.com 109

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

6. Hét

Szerda



I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

110 LoveGodGreatly.com

Olvasd el:
Imák:

6. Hét

1 Mózes 8:21; 1 János 1:8-9
1 János 1:8-9

Csütörtök



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

LoveGodGreatly.com 1116. Hét

Csütörtök



I - Másold le a napi IGEVERSEKEKET a Bibliádból.

M - Jegyezz fel 1-2 MEGFIGYELÉST.

112 LoveGodGreatly.com

Olvasd el:
Imák:

6. Hét

Apostolok cselekedetei 3:19
Apostolok cselekedetei 3:19

Péntek



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

LoveGodGreatly.com 113

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

6. Hét

Péntek



LoveGodGreatly.com114 6. Hét

1. Mi volt Dávid válasza Istennek azután, hogy bűne lelepleződött? 

2. Miként válaszolsz a bűnre az életedben? 

3. Máté 11:19 úgy írja le Jézust, mint ’’bűnösök barátját’’. Milyen vigasztalást jelent ez neked, ahogy 1 
János 1:8-9-et olvasod?

4. Az életed mely területein kell megtapasztalnod Isten megbocsátását? 

5. Jegyezd fel a bűnöket, amikért Isten megbocsátását kell kérned. Ezután szánj időt arra, hogy 
bűnbánatot tarts és keresd a lelked felfrissülését, ahogy azt Apcsel. 3:19-ben olvassuk.

Összefoglaló Kérdések



115LoveGodGreatly.com 6. Hét

Az én válaszom
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Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg) 

Központi heti imatéma: Tölts időt ezen a héten azzal, hogy a félelmeidet imákká 
formálod.

 Ima Dicsőités

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek



Ti azonban kiválasztott nép vagytok, 

papok királysága és szent nemzet. 

Olyan nép, amely csak Isten tulajdona. 

Azért választott ki benneteket, hogy 

mindenkinek hirdessétek Isten nagy 

tetteit, és nyilvánvalóvá tegyétek az ő 

kiválóságát. Mert ő hívott ki bennünket 

a sötétségből a világosság csodálatos 

birodalmába, ahol ő maga is lakik.

1 Péter 2:9
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7. Hét

DÁVID AZ ISTEN SZÍVE SZERINT VALÓ FÉRFI

HÉTFŐ APOSTOLOK CSELEKEDETEI 13:22

22 Azután Isten Saul királytól elvette a hatalmat, és Dávidot tette királlyá. Róla ezt mondta 
Isten: »Megtaláltam Dávidot, Isai fiát, aki a szívem szerint való, s majd mindent véghezvisz, 
amit kívánok.«

KEDD 1 SÁMUEL 13: 8-15 

8 Sámuel megmondta Saulnak, hogy várja meg, amíg ő is Gilgálba érkezik. Saul tehát várt 
Sámuelre, aki azonban még 7 nap múltán sem érkezett meg. Eközben a harcosok kezdtek 
szétszéledni Saul mellől. 9 Végül Saul nem várt tovább, hanem azt mondta: „Hozzátok ide az 
égő- és hálaáldozathoz szükséges dolgokat!” Azután ő maga mutatta be az égőáldozatot. 10 De 
alighogy befejezte, Sámuel megérkezett, és Saul eléje sietett, hogy köszöntse.
11 Amikor Sámuel látta, hogy mi történt, ezt kérdezte: „Hogy tehettél ilyet?!”

Saul így mentegetőzött: „Azért tettem, mert láttam, hogy lassanként minden katonám elszéled 
mellőlem és magamra hagy, te pedig nem jöttél a megbeszélt időre, közben a filiszteusok serege 
már összegyűlt ellenünk Mikmásznál. 12 Attól féltem, hogy a filiszteusok megtámadnak, amíg 
én tétlenül várakozom itt Gilgálnál, és még be sem mutattuk az áldozatot, hogy megnyerjük az 
Örökkévaló jóindulatát. Kénytelen voltam hát magam bemutatni az égőáldozatot helyetted.”
13 Sámuel azonban ezt válaszolta: „Mekkora ostobaságot követtél el! Megszegted Istened, az 
Örökkévaló parancsát! Pedig ha engedelmeskedtél volna neki, most az Örökkévaló örökre 
megerősítette volna családod kezében a királyságot Izráel fölött! 14 Így azonban még a te 
uralmad sem lesz tartós. Mivel nem engedelmeskedtél annak, amit az Örökkévaló parancsolt 
neked, keresett az Örökkévaló mást helyetted. Választott magának szíve szerint való férfit, és őt 
teszi majd népe fejedelmévé.” 15 Ezután Sámuel otthagyta Sault Gilgálban és elment.

Saul pedig a csapatát Gilgálból, Gibeába vezette, Benjámin földjére, hogy csatlakozzanak a 
többiekhez. Ezután megszámolta, hányan maradtak mellette, és úgy találta, hogy mintegy  
600 katonája van.
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SZERDA – JÉZUS ISTEN SZERETETT FIA MÁTÉ 17:1-7 

17 Hat nappal később Jézus felment egy magas hegyre. Csak Pétert, Jakabot és annak testvérét, 
Jánost vitte magával, senki más nem volt velük. 2 A hegyen Jézus a tanítványok szeme láttára 
átváltozott: arca úgy ragyogott, mint a nap, a ruhája pedig fehéren fénylett. 3 Majd hirtelen 
megjelent mellette Mózes és Illés, és beszélgettek vele.
4 Péter ekkor Jézushoz fordult: „Uram, olyan jó itt lenni! Ha akarod, készítek három sátrat: 
neked, Mózesnek és Illésnek.”
5 Mialatt ezt mondta, hirtelen fényes felhő takarta be őket. A felhőből hang hallatszott: „Ő a 
Fiam, akit szeretek, és akiben gyönyörködöm! Hallgassatok rá, és engedelmeskedjetek neki!”
6 Amikor a tanítványok ezt meghallották, arccal a földre borultak, és nagyon megrémültek.  
7 Jézus hozzájuk lépett, megérintette őket, és ezt mondta: „Álljatok fel, ne féljetek!”

CSÜTÖRTÖK MÁTÉ 10:29-31 

29 Gondoljátok meg, két veréb ára egy fillér, mégsem pusztulhat el közülük egy sem Mennyei 
Atyátok tudta nélkül! 30 Ő még a hajszálaitokat is számon tartja, 31 tehát ne féljetek: ti sok-sok 
verébnél értékesebbek vagytok!”

PÉNTEK 1 PÉTER 2:9-10 

9 Ti azonban kiválasztott nép vagytok, papok királysága és szent nemzet. Olyan nép, amely 
csak Isten tulajdona. Azért választott ki benneteket, hogy mindenkinek hirdessétek Isten nagy 
tetteit, és nyilvánvalóvá tegyétek az ő kiválóságát. Mert ő hívott ki bennünket a sötétségből a 
világosság csodálatos birodalmába, ahol ő maga is lakik.
10 Ti a múltban nem tartoztatok Istenhez,
    most azonban Isten népévé lettetek.
Régen nem ismertétek Isten kegyelmét,
    most pedig a kegyelmébe fogadott benneteket.
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1. Írd le Dávidod egy szóval. 

2. Mi a következménye Saul engedetlenségének? 

3. Máté 17:5-ben látjuk annak a fontosságát, hogy szeretettel szóljunk és bátorítsuk egymást. Hogyan 
jellemezte Isten Jézust, és mit mondott az embereknek, mit tegyenek? 

4. Sokat küzdünk az önbecsüléssel és az önértékeléssel. Mit mond Isten az értékünkről 1 Péter 2:9-10-
ben? 

5. Miként kéne, hogy 1 Péter 2:9-10 megváltoztassa az életről alkotott képünket, és azt ahogy Isten 
szemével nézünk saját értékünkre? 

Összefoglaló Kérdések
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Az én válaszom
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8. Hét

Heti kihívás: (Megjegyzés: A hétfői blogbejegyzésben találod meg) 

Központi heti imatéma: Tölts időt azzal, hogy megköszönöd Istennek, hogy láthatod 
munkálkodni az életedben.

 Ima Dicsőités

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek



Az Úr azonban hűséges, 

megerősít és megvéd titeket a 

gonosztól!

2 Tesszalónika 3:3
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8. Hét Igerészek

8. Hét

DÁVID A HIT EMBERE

HÉTFŐ 1 SÁMUEL 17:33-47 

33 De Saul ezt válaszolta: „Ugyan fiam, túl fiatal vagy te ahhoz, hogy kiállj párviadalra ezzel a 
híres filiszteus harcossal, aki már fiatal kora óta csatákban edződött!”
34 „Uram, szolgád pásztor volt apja juhai mellett a pusztában — mondta Dávid. — Ha egy 
oroszlán vagy medve elragadott egy-egy juhot a nyájból, 35 utána mentem, leterítettem, és 
juhomat kiszabadítottam a szájából. Ha pedig a vadállat ellenem támadt, megragadtam a 
szakállát, és ledöftem. 36 Bizony, szolgád megölte az oroszlánt is, meg a medvét is! Így fog járni 
ez a körülmetéletlen filiszteus is, amiért gyalázni merészelte az Élő Isten seregét!
37 Az Örökkévaló, aki megmentett engem az oroszlán fogaitól és a medve körmétől, meg fog 
menteni ennek a filiszteusnak a fegyverétől is!”

„Hát jó, nem bánom, küzdj meg vele! Az Örökkévaló őrizzen és segítsen meg téged!” — egyezett 
bele Saul. 38 Azután elrendelte, hogy Dávidot öltöztessék föl a király saját fegyverzetébe. Ráadták 
hát Dávidra Saul bronzból készült sisakját és páncélját. 39 Majd Dávid a derekára kötötte Saul 
kardját, és kipróbálta, hogyan tud mozogni ebben a fölszerelésben.

Végül azonban ezt mondta Saulnak: „Nem tudok én ebben a nehéz páncélban szabadon 
mozogni! Nem vagyok hozzászokva.” Azzal levetette magáról Saul páncélját és fegyvereit.
40 Ehelyett fogta a pásztorbotját, kiválasztott a patakmederből öt sima követ,[a] és a tarisznyájába 
tette. Majd kezébe vette parittyáját, és kiment a filiszteus elé, hogy megküzdjön vele.
41 Góliát — aki előtt a fegyverhordozója vitte a pajzsát —, egyre közeledett Dávidhoz. 42 Amikor 
látta, hogy Dávid milyen fiatal, pirospozsgás arcú[b] és szép termetű, mélységesen megvetette 
és gúnyolni kezdte: 43 „Hát kutya vagyok én, hogy bottal akarsz elkergetni?” — kérdezte Góliát 
csúfolódva. Majd az isteneit emlegetve gyalázkodó szavakkal szidalmazta Dávidot. 44 „Gyere 
csak, hadd adjam testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak, hogy azok szaggassanak 
szét!” — kiáltotta Dávidnak.
45 „Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem — mondta Dávid —, én pedig az 
Örökkévalónak, a Seregek Urának, Izráel serege Istenének nevében megyek ellened, akit 
te gyaláztál! 46 Az Örökkévaló még ma a kezembe ad, megöllek téged, a fejedet levágom, a 
filiszteusok seregének hulláit meg az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom eledelül. 
Akkor majd az egész világ megtudja, hogy van Istene Izráelnek. 47 Ez a sokaság is megtudja, 
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hogy az Örökkévalónak nincs szüksége a harcosok kardjára meg lándzsájára, hogy győzelmet 
adjon annak, akinek ő akar! Hiszen ő dönti el a csata sorsát! Titeket pedig az Örökkévaló most 
a kezünkbe fog adni!”

KEDD ZSOLTÁROK 27 

1 Világosságom és Szabadítóm az Örökkévaló,
    ugyan kitől féljek?
Erős váram az Örökkévaló,
    miért félnék bárkitől?
2 Ha rám támadnak a gonoszok,
    hogy elevenen felfaljanak,
    ők fognak megbotlani és elesni.
3 Ha ellenség tábora vesz körül,
    akkor sem félek,
ha háborút indítanak ellenem,
    akkor is bízom én!
4 Csak egyet kérek az Örökkévalótól,
    ezért könyörgök,
hogy házában lakhassam egész életemben,
    szépségét nézhessem,
    és templomában gyönyörködhessek.
5 Bizony, a veszedelem napján
    hajlékában rejt el,
    sátrában[a] biztonságban leszek!
Magas sziklavárába felvisz magához!
6 Most is fölemeli fejemet
    ellenségeim fölé, akik körülvettek!
Ezért örömkiáltással viszek áldozatot az Örökkévalónak,
    dicséretet és zsoltárt éneklek neki.
7 Ó, Örökkévaló, hallgass meg, ha hozzád kiáltok!
    Légy kegyelmes, válaszolj nekem!
8 Szívem helyetted mondja: „Keresd az Örökkévalót!”
    Ezért jövök hozzád,
    és téged kereslek, Örökkévaló!
9 Ne rejtsd el arcodat előlem,
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    ne fordulj el szolgádtól,
    hiszen te vagy segítségem!
Ne lökj el magadtól, ne hagyj el,
    Szabadítóm, Istenem!
10 Ha apám és anyám elhagyna,
    az Örökkévaló akkor is magához fogad engem!
11 Taníts meg, utadon járni, Örökkévaló,
    vezess egyenes ösvényen, ellenségeim miatt!
12 Ne adj ellenségeim kezébe!
    Mert sokan vannak, akik ellenem támadnak,
    hazugságokkal vádolnak, kegyetlenek és erőszakosak!
13 Mégis hiszem, hogy meglátom
    az Örökkévaló jóságát, még életemben!
14 Várj az Örökkévalóra, légy erős és bátor!
    Benne bízz, és benne reménykedj!

SZERDA - JÉZUS HŰSÉGES 2 TESSZALÓNIKA 3:1-5 

1 Végül pedig arra kérünk, testvérek, hogy imádkozzatok értünk! Imádkozzatok hogy az Úr 
üzenete mindenhol gyorsan és akadálytalanul terjedjen és győzzön, mint ahogy az nálatok is 
történt! 2 Imádkozzatok, hogy Isten szabadítson és védjen meg bennünket minden rossz és 
gonosz embertől! Mert nem mindenkié a hit.
3 Az Úr azonban hűséges, megerősít és megvéd titeket a gonosztól! 4 Az Úrra való tekintettel 
bízunk bennetek, hogy megtartjátok mindazt, amit tanácsoltunk és parancsoltunk nektek, de 
nemcsak most, hanem a jövőben is. 5 Az Úr irányítsa szíveteket arra, hogy Istent tejes szívvel 
szeressétek, és kitartóan várjátok Krisztust, amíg visszatér!
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CSÜTÖRTÖK JEREMIÁS 17:7-8 

7 Áldott, aki az Örökkévalóban bízik,
    akinek reménye az Örökkévaló!
8 Olyan lesz, mint a vízpartra ültetett fa,
    amely gyökereit a folyóvízhez nyújtja,
s nem fél a száraz évszaktól,
    mert levelei akkor is zöldellnek.
Még aszály idején sem aggódik,
    s termését idejében meghozza.”

PÉNTEK ZSIDÓK 10:19-25 

19 Ezért, testvéreim, félelem nélkül, teljes bizalommal és szabadon bemehetünk a mennyei 
Szentek Szentjébe Jézus vére, vagyis halála által, 20 mivel Jézus megnyitotta számunkra az 
odavezető utat. Ez az út új és élő, amely bevezet a széthasadt függönyön keresztül a Szentek 
Szentjébe. A függöny pedig Jézus testét jelképezi.
21 Hatalmas Főpapunk van, aki Isten családját kormányozza! 22 Ezért őszinte szívvel és a 
hit bizonyosságával közeledjünk Istenhez! Hiszen a szívünket Jézus vére megtisztította 
a rossz lelkiismerettől, ahhoz hasonlóan, ahogy a tiszta víz lemossa testünkről a piszkot.  
23 Kapaszkodjunk bele erősen ebbe a reménységbe, ne engedjük ki a kezünkből, és bátran 
valljuk is meg! Hiszen Isten, akitől az ígéreteket kaptuk, teljesen megbízható, és meg is fogja 
adni, amit ígért.
24 Figyeljünk oda egymásra is! Biztassuk egymást az isteni szeretetre és a helyes tettekre! 25 Ne 
hanyagoljuk el a közösség összegyülekezéseit — mint egyesek teszik —, hanem bátorítsuk 
egymást! Annál is inkább, mivel látjuk, hogy közeledik az a bizonyos Nap!
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Olvasd el:
Imák:

8. Hét

1 Sámuel 17:33-47
1 Sámuel 17:45

Hétfő
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Hétfő
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Olvasd el:
Imák:

8. Hét

Zsoltárok 27
Zsoltárok 27:1

Kedd
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Kedd
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Imák:

8. Hét

2 Tesszalónika 3:1-5
2 Tesszalónika 3:3-5

Szerda
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Imák:

8. Hét

Jeremiás 17:7-8
Jeremiás 17:7-8

Csütörtök
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Csütörtök
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8. Hét

Zsidók 10:19-25
Zsidók 10:21-23

Péntek



Á - Jegyezz fel 1-2 gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETSZ a gyakorlatba.

K - I - KÖSZÖND meg, amit ma tanultál / KÉRJ Istentől a szíved mélyéből.

LoveGodGreatly.com 147

- Látogass el ma a honlapunkra, hogy elolvashasd a kapcsolódó blog bejegyzést! -

8. Hét

Péntek



LoveGodGreatly.com148 8. Hét

1. Mit csodálsz leginkább Dávid hitével kapcsolatban? 

2. Milyen szerepet játszott a hit és a félelem Dávid életében?

3. Szerinted miért volt Dávidnak annyi hite és bátorsága, hogy cselekedjen? 

4. Mit nyernek azok, akik az Úrba vetik bizalmukat? 

5. Mit tart vissza attól, hogy Dávidhoz hasonlóan hit által éld az életed? Milyen kétségek tartanak ébren 
éjjel? Oszd meg őket Istennel! 

Összefoglaló Kérdések
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Az én válaszom


