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Isten hozott!

NAGY ÖRÖMMEL tölt el, hogy itt vagy! Mielőtt elkezdjük az új Bibliatanulmányt, szeretném elmondani, 
hogy érted is imádkoztunk! Nem a véletlen műve, hogy csatlakoztál ehhez a tanulmányhoz. 

A következő hetekben egyszerűen csak az a fohászunk, 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. 

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,” 
(Példabeszédek 2:4-5)

Nagy örömünkre szolgál, hogy sok féle forrás állhat rendelkezésedre az online Biblia tanulmány 
alatt. 

 - Teljesen Odaszánva Tanulmányozó könyv 

 - Könyvjelző, olvasási tervvel

 - Heti blogbejegyzések

 - Heti igevers, amit megtanulhatsz kívülről

 - Heti kihívások

 - Online közösség a Facebook-on és a weboldalunkon 

Facebook: Szeresd Nagyon Istent – LGG Hungary

Weboldal: szeresdnagyonistent.hu

Mindannyian – a Love God Greatly csapatában – már alig várjuk, hogy elkezdjük és reméljük, 
találkozunk a célnál. Tarts ki, légy állhatatos, fusd meg a pályát, ne add fel! Amit egyszer elkezdünk, 
fejezzük is be! Minden lépésnél melletted állunk és drukkolunk neked! Együtt harcoljuk meg, hogy 
korán kelünk, félretesszük a napi stresszt, egyedül nekiülünk, hogy időt töltsünk Isten Igéjében. Alig 
várom, hogy lássam, mit tartogat Isten számunkra ez alatt a tanulmány alatt. Tarts velünk azon az úton, 
ahol az életünkkel tanuljuk Istent nagyon szeretni!!!
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Copyright © 2017 by LoveGodGreatly.com

A tanulmányozó füzet nyomtatása és másolása csak az Teljesen Odaszánva online 
Bibliatanulmány elvégzése céljából engedélyezett.

Kérjük, semmilyen módon ne változtasson a dokumentumon.
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Közösségünk

A SZERESD NAGYON ISTENT olyan nők közössége, akik különböző technológiai eszközöket használnak 
arra, hogy Isten Igéjének tanulmányozásában elszámoltathatók 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 nélkül, 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 – szándékosan 
összekapcsolva szíveket, és elméket az Ő dicsőségére. 

Itt a lehetőség, hogy ezen a tanulmányon keresztül ne csak Istenhez húzódjunk közelebb, hanem 
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
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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

1. Hét - Péter 
 Simon jelleme OLVASD EL: János 18:10; 13:5-9 IMÁK: János 13:8-9

 Elhívása: “Emberhalász” OLVASD EL: Lukács 5:1-11 IMÁK: Lukács 5:10-11

 Péter a vízen jár OLVASD EL: Máté 14:22-33 IMÁK: Máté 14:28-33

 Péter megtagadja Jézust OLVASD EL: Máté 26:30-35; 69-75 IMÁK: Máté 26:34-35; 74-75

 Pétert bátorrá teszi hite OLVASD EL: Máté 16:13-18; Apcsel 4:1-13 IMÁK: Máté 16:18; Apcsel 4:13

2. Hét – János és Jakab
 Jézus elhívja őket OLVASD EL: Márk 1:16-20; 3:17 IMÁK: Márk 1:20

 Két forrófejű OLVASD EL: Lukács 9:51-56 IMÁK: Lukács 9:53-55

 A furcsa kérés OLVASD EL: Márk 10:35-45 IMÁK: Márk 10:35-38

 A szeretett tanítvány OLVASD EL: János 13:23; 19:25-26; 20:2; 21:7 IMÁK: János 19:25-26

 János száműzetésben & Jakab halála OLVASD EL: Jelenések 1:1-11; Apcsel 12:1-4 IMÁK: Jelenések 1:9; Apcsel 12:1-2

3. Hét – Az ismeretlen tanítványok - Jakab, András, Júdás (Taddeus), Bertalan (Nátánael)
 Jakab, Alfeus fia (Jakab, a kisebbik) OLVASD EL: Máté 10:2-4; Márk 15:40 IMÁK: Máté 10:2-4; Márk 15:40

 Taddeus (Júdás) OLVASD EL: János 14:15-26 IMÁK: János 14:22-23

 András bemutatja Pétert Jézusnak OLVASD EL: János 1:35-42 IMÁK: János 1:40

 Bertalan (Nátánael) az Igaz OLVASD EL: János 1:47; Példabesz. 10:9; 1 Péter 3:10-12  IMÁK: János 1:47; 1 Péter 3:10-12

 Nem mind a 12 vált ismertté, de jutalmuk nagy OLVASD EL: Máté 19:22-30 IMÁK: Máté 19:28-30

4. Hét - Máté, Simon, a zélóta
 Máté OLVASD EL: Máté 9:9-13 IMÁK: Máté 9:11-13

 Máté OLVASD EL: 1 János 1:8-9 IMÁK: 1 János 1:9

 Állj ellen a kapzsiságnak, légy nagylelkű OLVASD EL: Préd. 5:10; Zsidók 13:5; Példabesz. 14:21 IMÁK: Préd. 5:10; Példabesz. 14:21

 Simon, a zélóta OLVASD EL: Lukács 6:12-15; Róma 12:11 IMÁK: Róma 12:11

 Jó cselekedetekre teremtettünk OLVASD EL: Titusz 2:11-14 IMÁK: Titus 2:14

5. Hét - Tamás 
 Tamás kételkedik a feltámadt Úrban OLVASD EL: János 20:24-29 IMÁK: János 20:27-29

 Tamás kétségbe vonja Krisztus gondoskodó képességét OLVASD EL: János 14:1-7 IMÁK: János 14:5-7

 Mindenki küzd a kétellyel  OLVASD EL: Zsoltárok 13 IMÁK: Zsoltárok 13

 A kételkedés veszélye OLVASD EL: Jakab 1:5-8 IMÁK: Jakab 1:5-8

 Hitünk az Ige által lesz és attól növekszik OLVASD EL: Róma 10:17; Filippi 1:6 IMÁK: Róma 10:17; Filippi 1:6

6. Hét - Fülöp & Júdás Iskáriótes
 Fülöp OLVASD EL: János 6:1-14 IMÁK: János 6:5-7

 Isten gondoskodik  OLVASD EL: Filippi 4:19; Máté 19:26 IMÁK: Filippi 4:19; Máté 19:26

 Jézus Isten OLVASD EL: János 14:8-9; 10:30 IMÁK: János 14:8-9; 10:30

 Júdás Iskáriótes OLVASD EL: János 13:21-30; Máté 16:14-16; 27:5-7 IMÁK: Máté 16:14-16 

 Isten megmenti a bűnbánót OLVASD EL: Róma 3:23; 5:8; 10:9 IMÁK: Róma 3:23; 5:8; 10:9
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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 6 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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Bevezető

SOKAN FEL TUDJÁK sorolni kedvenc TV műsoruk szereplőit, vagy hőn szeretett sportcsapatuk játékosainak 
nevét. De kevés keresztény tudja Jézus mind a 12 tanítványának a nevét. Ez a tizenkét apostol neve: az 
első Simon (akit Péternek is hívtak) és a testvére, András, továbbá Jakab és a testvére, János — Zebedeus fiai, 
Fülöp és Bertalan; Tamás és Máté, a vámszedő; Jakab, Alfeus fia, és Taddeus; Simon, a zélóta, és Iskáriótes 
Júdás, aki később elárulta Jézust. (Máté 10:2-4).

Őket választotta Jézus legközelebbi társainak és segítőinek három éves szolgálata alatt. Ezeknek az 
embereknek az életét fogjuk tanulmányozni a következő 6 hétben. 

Mielőtt a tanítványokról kezdenénk tanulni, fontos tisztázni, hogy mit jelent a tanítvány szó. 
Általában véve valaki olyanra utal, aki követi mentora példáját és tanításait. De Jézus tanítványai 
többek voltak, mint pusztán követők. Őket arra hívta Jézus, hogy hagyjanak hátra mindent – 
családot, barátokat, munkát, otthont, kényelmet – és legyenek a diákjai. Jézus tanítványai figyeltek rá, 
hittek benne, követték a példáját, még akkor is, amikor Jézus jóhírének hirdetése az életükbe került. 
Egy igazi tanítvány nem csak mentorként tekint Jézusra, hanem mint Messiásra; sokkal inkább 
Isten fiát látja benne, mint csupán egy szellemi vezetőt. 

Ahogy megnézzük a tizenkettőt, értenünk kell, kik voltak ők valójában. Sokan eshetünk abba a 
kísértésbe, hogy bibliai alakokról azt gondoljuk, szuper szellemiek voltak. Úgy tűnik, hogy olyan 
férfiaknak, mint Ábrahám, Mózes, József vagy Dávid, átlag embert meghaladó hitük volt. Bár 
mindegyik tanítvány kissé nehezen indult, de egy kivételével, végül mindnek hegyeket mozdító hite 
lett. Viszont fontos emlékeznünk, hogy, mint minden ember a Bibliában, a tanítványok is átlagos férfiak 
voltak. Olyan emberek, akik hozzánk hasonlóan, távol álltak a tökéletességtől. Küszködtek a hittel, 
a megértéssel, az önzéssel, a türelmetlenséggel, a túlbuzgósággal, és a félelemmel. Bűnt követtek el, 
ellenük is vétkeztek, és kétségbeesetten szükségük volt annak a kereszten kiontott vérére, akit követtek. 

Ebben a tanulmányban megnézzük mind a 12 embert, összes hibájukkal együtt. Ami még érdekes, 
hogy talán sokat tudunk Péterről vagy Jánosról, de szinte semmit Bertalanról vagy Taddeusról. Ezeket 
a kevésbé ismert tanítványokat legtipikusabb jellemvonásuk alapján fogjuk megnézni. 

Ahogy egyre világosabbá vált a tanítványok számára, hogy ki is volt Jézus, és miután rájuk 
szállt a Szent Szellem, hitük nőni kezdett és felgyulladt szenvedélyük Megváltójuk iránt. Olyan 
emberekké váltak, akik nem csak családjukat és otthonukat voltak hajlandók feladni Jézus dicsőségéért, 
hanem az életüket is. 

Ez nem azért történt, mert különlegesebbek lettek volna nálunk. Ez Isten hatalmának az 
eredménye bennük. Férfiak, aki féltek, bátrakká váltak. Férfiak, akik tudatlanok voltak, bölccsé lettek. 
Férfiak, akik nem tudták merre menjenek és mihez kezdjenek, megértették az elhívásukat.  

A személyes találkozás Jézussal, megváltoztatja az embereket. 

Ő ad új életet és értelmet az életnek. Ő ad szenvedélyt és világos útmutatást, hogy merre tart az 
életünk. Ő ad értéket annak, amit teszünk és bölcsességet a döntésekhez, amiket meg kell hoznunk. 

Amint tanulmányozod ezt a 12 férfit, ne csak az élményeiket lásd és a változást, amit Jézussal 
való személyes találkozásuk jelentett, hanem gondolj arra, hogy Jézus Téged is meg tud változtatni. 
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Ezután a halászok partra húzták a 

bárkáikat, majd mindent hátrahagyva 

csatlakoztak Jézushoz.

LUKÁCS 5:11
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1. Hét Igerészek

1. HéT

HÉTFŐ
JÁNOS 18:10

10 Ekkor Simon Péter kirántotta a kardját, és 
rávágott az egyikre azok közül, akik Jézust 
akarták elfogni, de csak a jobb fülét vágta le. 
Ez a férfi a főpap szolgája volt, Málkusnak 
hívták.

JÁNOS 13:5-9
5 Azután vizet öntött egy edénybe, és sorban 
megmosta, majd a kendővel megtörölte a 
tanítványai lábát.[a]
6 Amikor Simon Péterhez ért, ő azt kérdezte: 
„Uram, hogy lehet az, hogy te mosod meg az 
én lábamat?”
7 Jézus így válaszolt neki: „Most még 
nem érted, amit teszek, de később majd 
megérted.”
8 Péter azt válaszolta: „Azt már nem! Az én 
lábamat ugyan meg nem mosod soha!”

„Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs 
hozzám” — felelte Jézus.
9 Péter erre azt kérte: „Uram, akkor ne csak 
a lábamat mosd meg, hanem a kezemet és a 
fejemet is!”

KEDD
LUKÁCS 5:1-11

5 Egyszer a Genezáreti-tó partján nagy 
tömeg vette körül Jézust, hogy Isten üzenetét 
hallgassák. 2 Jézus meglátott a parton két 
halászbárkát. A halászok éppen akkor 
szálltak partra, és a hálóikat mosták. 3 Jézus 
beszállt az egyik bárkába, amely Simoné 
volt. Megkérte Simont, hogy evezzen kissé 
beljebb a vizen. Majd leült a bárkában, és úgy 
tanította az embereket.

4 Miután befejezte, Simonhoz fordult: 
„Evezzetek ki a mély vízre, és engedjétek le a 
hálóitokat halfogásra!”
5 Simon így válaszolt: „Mester, egész 
éjjel keményen dolgoztunk, mégsem 
fogtunk semmit, de ha te mondod, 
megteszem.” 6 Amikor leeresztették, olyan 
sok halat fogtak, hogy a hálók majdnem 
szétszakadtak. 7 Ezért intettek a másik 
hajóban lévő társaiknak, hogy jöjjenek 
segíteni. Mindkét hajót annyira megtöltötték 
halakkal, hogy majdnem elsüllyedtek.
8-9 A nagy zsákmányt látva a halászokat nagy 
félelem fogta el. Simon Péter ekkor Jézus 
lábához borult: „Menj el tőlem, Uram, mert 
én bűnös vagyok!” — mondta. 10 Ugyanígy 
megdöbbentek Jakab és János is, Zebedeus 
fiai, akik Simon társai voltak.

Jézus ekkor azt mondta Simonnak: „Ne 
félj, mostantól kezdve nem halakat, hanem 
embereket fogsz halászni.”
11 Ezután a halászok partra húzták a 
bárkáikat, majd mindent hátrahagyva 
csatlakoztak Jézushoz.

SZERDA
MÁTé 14:22-33

22 Közvetlenül ezután Jézus megparancsolta 
a tanítványainak, hogy szálljanak be a 
bárkába, és evezzenek át a túlsó partra, 
amíg ő hazaküldi az embereket. 23 Miután 
elbocsátotta a sokaságot, Jézus felment a 
hegyre imádkozni. Késő estig ott is maradt 
egyedül.24 Eközben a bárka már jó messzire 
volt a parttól, a hullámok erősen csapkodták 
és dobálták, mivel ellenszél fújt.
25 Valamikor hajnali három és hat óra 
között Jézus a vízen járva a tanítványokhoz 
ment. 26 Amikor meglátták őt, ahogy a 
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tó vizén jár, nagyon megrémültek, mert 
azt gondolták, hogy kísértetet látnak, és 
ijedtükben kiáltozni kezdtek.
27 Jézus azonnal megszólította őket: 
„Nyugodjatok meg! Én vagyok az, ne 
féljetek!”
28 Péter erre azt mondta: „Uram, ha valóban 
te vagy az, parancsolj, hogy hozzád mehessek 
a vízen!”
29 „Gyere!” — felelte Jézus.

Péter ki is lépett a csónakból, és a vízen járva 
elindult Jézus felé, 30 de mikor látta, hogy 
milyen erősen fúj a szél, megijedt. Ekkor 
süllyedni kezdett, és felkiáltott: „Ments meg, 
Uram!”
31 Jézus azonnal utána nyúlt, megragadta, és 
ezt mondta: „Kishitű, miért kételkedtél?”
32 Amikor Jézus és Péter beszállt a bárkába, 
azonnal elállt a szél. 33 A tanítványok 
leborultak Jézus előtt, imádták őt, és azt 
mondták: „Valóban Isten Fia vagy!”

CSÜTÖRTÖK
MÁTé 26:30-35

30 Ezután elénekelték a zsoltárokat, majd 
kimentek az Olajfák hegyére.
31 Ott Jézus ezt mondta a tanítványainak: 
„Ma éjjel mindnyájan elveszítitek a hiteteket 
bennem, és elhagytok. Mert ezt mondja az 
Írás:

»Megölöm a pásztort,

    és szétszóródnak a juhok.«[a]
32 De a feltámadásom után Galileába 
megyek, és előttetek fogok odaérni.”
33 Péter azt mondta: „Ha mindenki más el is 
fordul tőled, én akkor sem hagylak el!”
34 Jézus így válaszolt: „Igazán mondom 
neked: ma éjjel, még mielőtt a kakas 
kukorékol, háromszor le fogod tagadni, hogy 
ismersz engem.”

35 Péter így fogadkozott: „Ha veled együtt 
meg is kell halnom, akkor sem fogom 
letagadni, hogy ismerlek téged.” A többi 
tanítvány is ugyanezt mondta.

MÁTé 26:69-75
69 Péter ezalatt ott ült a főpap udvarán. 
Odament hozzá egy szolgálólány, és 
megszólította: „Ugye, te is a galileai Jézussal 
voltál?”
70 De Péter mindenki füle hallatára letagadta: 
„Nem tudom, miről beszélsz!”
71 Ezután kiment az udvarról, de a kapuban 
meglátta őt egy másik szolgálólány, és ezt 
mondta Péterről a többieknek: „Ez is a 
názáreti Jézussal volt.”
72 Péter ismét letagadta, sőt még esküvel 
is megerősítette: „Nem is ismerem azt az 
embert!”
73 Kicsivel később, akik ott álltak, ezt 
mondták Péternek: „Te valóban közéjük 
tartozol, mert a kiejtésed[a] is erről 
árulkodik.”
74 Péter ekkor átok alatt 
megesküdött,[b] hogy igaz, amit mond: 
„Nem is ismerem azt a férfit!” Abban a 
pillanatban kukorékolt a kakas.75 Péternek 
azonnal eszébe jutott, amit Jézus korábban 
mondott neki: „Mielőtt a kakas kukorékol, 
háromszor le fogod tagadni, hogy ismersz 
engem.” Ezután Péter kiment a főpap 
udvarából, és keserves sírásra fakadt.

PÉNTEK
MÁTé 16:13-18

13 Amikor Jézus Cézárea Filippi vidékén járt, 
megkérdezte tanítványaitól: „Mit mondanak 
az emberek rólam, kicsoda az Emberfia?”
14 „Egyesek azt mondják, hogy te vagy 
Bemerítő János, mások Illésnek, vagy 
Jeremiásnak, vagy a régi próféták közül az 
egyiknek tartanak” — válaszolták.
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15 „Hát ti mit mondtok rólam, ki vagyok 
én?” — kérdezte tovább.
16 Simon Péter így válaszolt: „Te vagy a 
Messiás, az élő Isten Fia.”
17 Jézus ezt felelte: „Milyen áldott és boldog 
vagy Simon, Jóna fia, mert ezt nem magadtól 
mondtad, hanem Mennyei Atyám jelentette 
ki neked.18 Én pedig azt mondom, hogy te 
Péter vagy. Erre a sziklára fogom felépíteni 
az eklézsiámat, és a halál erői[a] sem lesznek 
képesek azt legyőzni.

APCSEL 4:1-13
4 Péter és János még beszéltek, amikor 
odaértek hozzájuk a papok, a templomőrség 
kapitánya, meg néhány szadduceus. 2 Nagyon 
haragudtak rájuk, mert Jézus feltámadását 
hirdették a népnek, s ezzel együtt azt is, hogy 
a halottak fel fognak támadni a halálból Jézus 
által. 3 Ezért Pétert és Jánost letartóztatták, 
és mivel már este volt, másnapig börtönbe 
zárták őket. 4 Azok közül, akik hallgatták 
az apostolokat, sokan hittek, úgyhogy a 
Jézusban hívő férfiak száma körülbelül 
ötezerre nőtt.
5 A következő napon azután összegyűltek 
Jeruzsálemben a nép vezetői, és a Törvény 
tanítói. 6 Ott volt Annás, a főpap, meg 
Kajafás, János, Sándor, és a főpapi családok 
minden férfi tagja.[a] 7 Előhozatták az 
apostolokat, és azt kérdezték tőlük: „Miféle 
erővel, kinek a felhatalmazásával tettétek 
ezt?”
8 Akkor Pétert a Szent Szellem betöltötte, 
és így válaszolt: „Népünk vezetői! 9 Arról a 
jó cselekedetről kérdeztek bennünket, amit 
ezzel a béna emberrel tettünk? Azt kérdezitek, 
hogyan gyógyult meg? 10 Akkor hát tudjátok 
meg mind, és tudja meg Izráel egész népe, 
hogy ez a gyógyulás a názáreti Jézus, a 
Messiás nevében és hatalma által történt. 
Ő az, akit ti keresztre szegezve megöltetek, 
de akit Isten feltámasztott a halálból. A 
feltámadott Jézus hatalma gyógyította meg 
ezt az embert, ezért áll itt előttetek teljesen 

egészségesen. 11 Mert Jézus
»az a kő, akit ti, építők félredobtatok,
    de mégis a ház sarokköve lett.«[b]
12 Mert nincs senki másban üdvösség, 
egyedül csak Jézusban! Az ő neve az egyetlen 
a világon, amely által az emberek üdvösségre 
juthatnak!”
13 A vallási vezetők látták, hogy Péter és 
János milyen bátrak, s mikor megtudták, 
hogy tanulatlan és egyszerű emberek, nagyon 
elcsodálkoztak. Azt is tudták róluk, hogy 
Jézus követői voltak
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1. Milyen jellemvonásai vannak Péternek? 

2. Mit jelent emberek halászává válni? 

3. Milyen leckét tanulhatunk meg a hitről, mikor elolvassuk a történetet, amiben Péter a vizen járt? 

4. Miért tagadta meg Péter Jézust? Mi hogyan tagadjuk meg Őt? 

5. Az érett hit, miként változtatta meg Pétert? 

Összefoglaló Kérdések
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Az én válaszom
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Így	van	ez	az	Emberfiával	is.	Ő	sem	azért	

jött a Földre, hogy neki szolgáljanak, hanem 

hogy	ő	szolgáljon	másoknak.	Azért	jött,	

hogy életét váltságdíjul adja, és ezáltal 

sokakat megmentsen.”

MÁRK 10:45 
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2. Hét Igerészek

2. HéT

HÉTFŐ
MÁRK 1:16-20

16 Amikor a Galileai-tó partján járt, meglátta 
Simont[a] és a testvérét, Andrást, akik 
éppen hálót vetettek a tóba, mivel halászok 
voltak.17 Jézus megszólította őket: „Gyertek 
velem, és én másféle halásszá teszlek 
titeket! Halak helyett embereket fogtok 
összegyűjteni.” 18 Ekkor a testvérek azonnal 
otthagyták hálóikat, és csatlakoztak Jézushoz.
19 Miután kissé továbbment, meglátta 
Jakabot és Jánost, Zebedeus két fiát, 
akik éppen hálóikat javítgatták a 
halászbárkában. 20 Jézus azonnal hívta ezt 
a két testvért is, akik otthagyták apjukat, 
Zebedeust a bárkában levő munkásokkal 
együtt, és csatlakoztak Jézushoz.

MÁRK 3:17
17 Jakabot és Jánost, Zebedeus két fiát, 
akiknek a „Boanerges” nevet adta, amely azt 
jelenti: „mennydörgés fiai”,

KEDD
LUKÁCS 9:51-56

51 Amikor közeledett az idő, hogy visszatérjen 
a Mennybe, Jézus szilárdan elhatározta, hogy 
felmegy Jeruzsálembe. 52 Követeket küldött 
maga előtt egy samáriai faluba, hogy ott 
szállást készítsenek neki. 53 A samáriaiak 
azonban nem akarták befogadni Jézust, mert 
Jeruzsálembe igyekezett. 54 Amikor ezt két 
tanítványa — Jakab és János — megtudta, 
megkérdezték Jézustól: „Uram, akarod-e, 
hogy a Mennyből tüzet parancsoljunk rájuk, 
hogy megégesse őket?”[a]
55 De Jézus feléjük fordult, határozottan 

figyelmeztette és helyreigazította őket.
[b] 56 Ezután egy másik faluba mentek.

SZERDA
MÁRK 10:35-45

35 Jakab és János — Zebedeus fiai — 
Jézushoz fordultak: „Mester, szeretnénk kérni 
tőled valamit.”
36 „Mit kívántok?” — kérdezte ő.
37 „Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, 
a másikunk pedig a bal oldaladon ülhessen, 
amikor majd dicsőségesen uralkodni fogsz!” 
— mondták a testvérek.
38 Jézus így válaszolt nekik: „Nem tudjátok, 
mit kértek. Képesek vagytok-e kiinni azt a 
poharat[a], amelyet nekem ki kell innom? Be 
tudtok-e merítkezni azzal a bemerítkezéssel, 
amellyel nekem kell bemerítkeznem?”[b]
39 A testvérek így válaszoltak: „Igen, meg 
tudjuk tenni.”
Jézus azt felelte: „Igaz, valóban inni fogtok 
abból a pohárból, amelyet nekem ki kell 
innom, és ti is be fogtok merítkezni azzal 
a bemerítkezéssel, amellyel nekem kell 
bemerítkeznem. 40 Azt azonban nem én 
döntöm el, hogy ki ül majd a jobb vagy bal 
oldalamon. Ezeket a helyeket azok kapják, 
akiknek a számára Isten elkészítette.”
41 Amikor a másik tíz tanítvány meghallotta, 
hogy Jakab és János mit kért, megharagudtak 
rájuk. 42 Ekkor Jézus odahívta őket, és ezt 
mondta: „Jól tudjátok, hogy az Izráelen 
kívüli népek uralkodói zsarnokoskodnak 
az alattvalóik felett, és az előkelők 
visszaélnek a hatalmukkal.43 Közöttetek 
azonban ne így legyen! Éppen ellenkezőleg: 
aki közületek nagy akar lenni, legyen 
szolgája a többieknek! 44 Aki pedig az első 
akar lenni köztetek, az legyen a többiek 
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rabszolgája! 45 Így van ez az Emberfiával 
is. Ő sem azért jött a Földre, hogy neki 
szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon 
másoknak. Azért jött, hogy életét váltságdíjul 
adja, és ezáltal sokakat megmentsen.”

CSÜTÖRTÖK
JÁNOS 13:23

Egyikük, akit Jézus különösen szeretett, 
éppen Jézus mellett foglalt helyet.

JÁNOS 19:25-26
25 Jézus anyja ott állt a keresztfa közelében. 
Vele volt a nővére, Mária, a Klópás felesége, 
és a magdalai Mária is. 26 Mikor Jézus látta, 
hogy anyja is ott áll, meg az a tanítvány is, 
akit Jézus szeretett, ezt mondta az anyjának: 
„Asszony, ő a fiad!”

JÁNOS 20:2
2 Ekkor Mária elszaladt Simon Péterhez 
és ahhoz a másik tanítványhoz, akit Jézus 
szeretett, és elújságolta nekik: „Elvitték a 
sírból az Urat, és nem tudjuk, hová tették!”

JÁNOS 21:7
7 Ekkor az a tanítvány, akit Jézus szeretett, azt 
mondta Péternek: „Az Úr van ott!” Amint 
Péter ezt meghallotta, felvette a felsőruháját 
— mert a munkához nekivetkőzött —, és 
beugrott a vízbe.

PÉNTEK
JELENéSEK 1:1-11

1 Ez Jézus Krisztus kijelentése.[a] Azért kapta 
Istentől, hogy előre megmutassa a szolgáinak 
azokat, amiknek hamarosan és hirtelen meg 
kell történniük. Jézus elküldte angyalát a 
szolgájához, Jánoshoz, hogy jelképek által 
közölje vele ezeket, 2 János pedig tanúskodott 
mindarról, amit látott. Ez az, amit Isten 

üzent, amit Jézus Krisztus kijelentett 
Jánosnak. 3 Boldog és áldott, aki felolvassa, s 
boldogok és áldottak, akik készséges szívvel 
hallgatják ennek a próféciának az üzeneteit, 
és engedelmeskednek azoknak, mert már 
közeledik az idő.
4 Jánostól a Kis-Ázsiában lévő hét helyi 
gyülekezetnek:

kegyelem és békesség szálljon rátok attól, aki 
van, aki mindig is volt, és aki el fog jönni; 
a trónja előtt lévő hét Szellemtől, és 5 Jézus 
Krisztustól — a hűséges tanútól, aki elsőként 
támadt fel a halottak közül, és aki a Föld 
összes királyának fejedelme.

Jézus mindig is szeretett bennünket, és a saját 
vére árán véglegesen megszabadított minket 
a bűneinktől. 6 Ő tett bennünket királysága 
népévé és papokká, akik Istent, Jézus Atyját 
szolgáljuk. Jézusé legyen a dicsőség és a 
hatalom örökké! Ámen!
7 Nézzétek! Jézus jön, a felhőkkel körülvéve! 
Mindenki meg fogja látni, még azok is, akik 
őt lándzsával átszúrták[b] és az egész világon 
mindenki siratni és gyászolni fogja őt. Igen, 
így lesz, ámen!
8 Azt mondja az Úr Isten: „Én vagyok az Alfa 
és az Ómega[c], aki vagyok, aki mindig is 
voltam, és aki el fogok jönni, a Mindenható.”
9 Én, János, testvéretek vagyok Jézus által, 
és társatok a szenvedésben, a türelmes 
kitartásban, és a Jézussal való együtt 
uralkodásban. Patmosz[d] szigetére kerültem, 
mivel Isten beszédét és Jézust hirdettem 
mindenkinek.
10 Ekkor magával ragadott a Szent Szellem, 
és elvitt az Úr Napjára. A hátam mögül erős 
hangot hallottam, amely trombita hangjához 
hasonlított. 11 Ezt mondta: „Írd meg egy 
könyvben mindazt, amit látsz, és küldd 
el annak a hét helyi gyülekezetnek, amely 
Efezusban, Szmirnában, Pergamonban, 
Thiatirában, Szárdiszban, Filadelfiában és 
Laodiceában él!”
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APCSEL 12:1-4
12 Ebben az időben Heródes király 
üldözni kezdte a gyülekezet egyes 
tagjait. 2 Megparancsolta, hogy Jakab 
apostolt, János testvérét, végezzék 
ki. 3 Miután látta, hogy a júdeaiak örülnek 
Jakab halálának, megparancsolta, hogy Péter 
apostolt is fogják el. Mindez a kovásztalan 
kenyerek ünnepén történt. 4 Heródes tehát 
elfogatta Pétert, börtönbe záratta, és tizenhat 
katonát rendelt az őrzésére. Az volt a terve, 
hogy majd a páska ünnepe után állítja a nép 
elé, és akkor ítélkezik felette.
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Igevers – Másold le a napi IGEVERSEKET a Bibliádból. 

Megfigyelés – Jegyezz fel egy-két MEGFIGYELÉST az igeszakaszból. 
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OLVASD EL:
IMÁK:

2. HéT

 Márk 1:16-20; 3:17
Márk 1:20

Hétfő



Átültetés – Írj le egy-két gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETHETSZ a gyakorlatba. 

Köszönet / Kérés – KÖSZÖND meg Istennek, amit ma tanultál. / KÉRJ Istentől a 
szíved mélyéből.
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- Látogass el ma a honlapunkra és olvasd el a kapcsolódó blogbejegyzést. www.szeresdnagyonistent.hu -

2. HéT

Hétfő



Igevers – Másold le a napi IGEVERSEKET a Bibliádból. 

Megfigyelés – Jegyezz fel egy-két MEGFIGYELÉST az igeszakaszból. 
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OLVASD EL:
IMÁK:

2. HéT

 Lukács 9:51-56
Lukács 9:53-55

Kedd



Átültetés – Írj le egy-két gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETHETSZ a gyakorlatba. 

Köszönet / Kérés – KÖSZÖND meg Istennek, amit ma tanultál. / KÉRJ Istentől a 
szíved mélyéből.
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Kedd



Igevers – Másold le a napi IGEVERSEKET a Bibliádból. 

Megfigyelés – Jegyezz fel egy-két MEGFIGYELÉST az igeszakaszból. 
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OLVASD EL:
IMÁK:

2. HéT

Márk 10:35-45
Márk 10:35-38

Szerda



Átültetés – Írj le egy-két gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETHETSZ a gyakorlatba. 

Köszönet / Kérés – KÖSZÖND meg Istennek, amit ma tanultál. / KÉRJ Istentől a 
szíved mélyéből.
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- Látogass el ma a honlapunkra és olvasd el a kapcsolódó blogbejegyzést. www.szeresdnagyonistent.hu -

2. HéT

Szerda



Igevers – Másold le a napi IGEVERSEKET a Bibliádból. 

Megfigyelés – Jegyezz fel egy-két MEGFIGYELÉST az igeszakaszból. 
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OLVASD EL:
IMÁK:

2. HéT

János 13:23; 19:25-26; 20:2; 21:7
János 19:25-26

Csütörtök



Átültetés – Írj le egy-két gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETHETSZ a gyakorlatba. 

Köszönet / Kérés – KÖSZÖND meg Istennek, amit ma tanultál. / KÉRJ Istentől a 
szíved mélyéből.
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Csütörtök



Igevers – Másold le a napi IGEVERSEKET a Bibliádból. 

Megfigyelés – Jegyezz fel egy-két MEGFIGYELÉST az igeszakaszból. 
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OLVASD EL:
IMÁK:

2. HéT

 Jelenések 1:1-11; Apcsel 12:1-4
Jelenések 1:9; Apcsel 12:1-2

Péntek



Átültetés – Írj le egy-két gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETHETSZ a gyakorlatba. 

Köszönet / Kérés – KÖSZÖND meg Istennek, amit ma tanultál. / KÉRJ Istentől a 
szíved mélyéből.
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- Látogass el ma a honlapunkra és olvasd el a kapcsolódó blogbejegyzést. www.szeresdnagyonistent.hu -

2. HéT

Péntek
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1. Jakab és János haboztak, hogy kövessék-e Jézust? Te miben vonakodsz Jézust követni? Mi az amiben 
nem habozol?  

2. Jakabot és Jánost a „mennydörgés fiainak” hívták. Mit mond ez a jellemükről? 

3. Mit kért a két testvér Jézustól? Ez hitbeli lépés volt, vagy bolondság? 

4. Néhány alkalommal Jánosra úgy utal a Biblia, hogy „a tanítvány, akit Jézus szeretett.” Mit mutat meg 
az a barátságukról? Mit mond ez el Jézusról?

5. Hogyan halt meg Jakab és János? 

Összefoglaló Kérdések
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Az én válaszom
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3. Hét

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

Központi heti imatéma: A Barátaid

	 Ima	 Dicsőités

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek



Mindenki, aki elhagyta értem házát, 

testvéreit, apját, anyját, gyermekeit vagy 

szántóföldjeit, százszor annyit kap 

vissza, és örök életet kap örökségül.

MÁTÉ 19:29 
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3. Hét Igerészek

3. HéT

HÉTFŐ
MÁTé 10:2-4

2 Ez a tizenkét apostol neve:
az első Simon (akit Péternek is hívtak)
és a testvére, András,
továbbá Jakab és a testvére, János — 
Zebedeus fiai,
3 Fülöp és Bertalan;
Tamás és Máté, a vámszedő;
Jakab, Alfeus fia, és Taddeus;
4 Simon, a zélóta,
és Iskáriótes Júdás (aki később elárulta 
Jézust).

MÁRK 15:40
40 Volt ott néhány asszony, akik távolról 
figyelték, mi történik. Köztük volt Mária, a 
kis Jakab és József anyja, és a magdalai Mária, 
meg Salómé,

KEDD
JÁNOS 14:15-26

15 „Ha szerettek engem, engedelmeskedni 
fogtok a parancsaimnak. 16 Én pedig 
kérni fogom az Atyát, és ő egy másik 
Segítőt[a] küld nektek, aki örökre veletek 
marad. 17 Ő az Igazság Szelleme,[b] akit a 
hitetlenek világa nem tud befogadni, mert ők 
nem látják, és nem ismerik fel. Ti azonban 
megismeritek és felismeritek őt, mert veletek 
együtt fog lakni, sőt bennetek él majd.
18 Nem hagylak titeket árván, hanem 
visszajövök hozzátok. 19 Kis idő múlva a 
hitetlenek már nem látnak többé engem, 
de ti láttok. Mivel én élek, ti is élni 
fogtok. 20 Azon a napon megtudjátok, hogy 
én az Atyában élek, ti bennem éltek, én 
pedig bennetek. 21 Aki ismeri parancsaimat 
és engedelmeskedik nekem, az szeret 

engem igazán! Aki pedig engem szeret, azt 
Atyám is szereti, és én is szeretem — ezért 
megmutatom és kijelentem neki magamat, 
hogy igazán megismerjen engem.”
22 Ekkor megszólalt Júdás — nem az 
Iskáriótes, hanem a másik Júdás nevű 
apostol — „De Uram, miért csak nekünk 
mutatod meg magadat, és miért nem az egész 
világnak?”
23 Jézus így válaszolt: „Aki igazán szeret 
engem, az megfogadja szavaimat, és 
engedelmeskedik nekem, ezért Atyám is 
szeretni fogja őt. Atyám és én eljövünk hozzá, 
és vele együtt fogunk lakni. 24 Aki nem szeret 
engem igazán, az nem engedelmeskedik 
a tanításaimnak. Bár ez a tanítás, amelyet 
hallotok, nem az enyém, hanem az Atyától 
származik, aki elküldött engem.
25 Ezeket a dolgokat én magam mondtam 
el nektek, amíg veletek voltam. 26 Később 
azonban majd az a Segítő — a Szent Szellem 
— fog megtanítani titeket mindenre, akit az 
Atya küld hozzátok, hogy engem képviseljen. 
Ő majd emlékeztet titeket mindenre, amit 
nektek mondtam.

SZERDA
JÁNOS 1:35-42

35 A következő napon Bemerítő János — 
két tanítványával együtt — ismét ugyanott 
volt. 36 Megint észrevette Jézust, amint ott 
járt-kelt, és ezt mondta: „Nézzétek! Ő az 
Isten Báránya!”
37 Amikor ezt az a két tanítvány meghallotta, 
Jézus után indultak.38 Jézus megfordult, látta, 
hogy követik, és megkérdezte tőlük: „Mit 
akartok?”

Ők ezt kérdezték: „Rabbi, hol laksz?” 
(„Rabbi” azt jelenti: „Mester, Tanító”.)
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39 „Gyertek velem, és meglátjátok!” — 
válaszolta Jézus. Azok ketten vele is mentek, 
és megnézték, hol lakik. Körülbelül délután 
négy óra volt akkor, és aznap nála is 
maradtak.
40 Ez a két tanítvány hallotta, amit János 
Jézusról mondott, és követték Jézust. 
Az egyikük András volt, Simon Péter 
testvére. 41 András azonnal megkereste 
a testvérét, Simont, és ezt mondta neki: 
„Rátaláltunk a Messiásra!” (A héber 
„Messiás” szó görögül „Krisztus”, magyarul 
„Felkent”.)[a]
42 Azután András odavezette Simon Pétert 
Jézushoz, aki ránézett, és ezt mondta: „Te 
Simon vagy, Jóna fia. Kéfás lesz a neved.” (Ez 
azt jelenti: „Péter”, vagyis kő)

CSÜTÖRTÖK
JÁNOS 1:47

47 Amikor Jézus látta, hogy Nátánaél 
közeledik feléje, azt mondta róla: „Nézzétek, 
itt jön egy igazi izraelita,[a] akiben semmi 
hamisság nincsen!”

PéLDABESZéDEK 10:9
Aki igazságosan él, az biztonságban lakik,
    de aki görbe utakon jár, azt rajtakapják.

1 PéTER 3:10-12
10 Ahogyan az Írás mondja:
„Aki szereti az életét,
    és jó napokat akar látni,
az ne mondjon semmi gonoszságot,
    se ne hazudjon!
11 Forduljon el a gonosztól, és tegyen jót,
    keresse a békességet és őrizze meg!
12 Mert az Úr figyel az igaz emberekre,
    és meghallgatja imádságukat,
de szembeszáll azokkal,
    akik gonoszságot művelnek.”

PÉNTEK
MÁTé 19:22-30

22 A fiatalember ekkor szomorúan elment, 
mert nagyon gazdag volt.
23 Jézus ekkor a tanítványaihoz 
fordult: „Igazán mondom nektek: a 
gazdagok nehezen mennek be Isten 
Királyságába! 24 Mondom nektek: könnyebb 
egy tevének átmenni a tű fokán, mint egy 
gazdagnak Isten Királyságába bemenni.”
25 A tanítványok ezen nagyon meglepődtek. 
Meg is kérdezték: „Hát akkor egyáltalán ki 
kaphat örök életet?”
26 Jézus rájuk nézett, és ezt mondta: „Az 
emberek számára ez valóban lehetetlen, 
Istennek viszont minden lehetséges.”
27 Ekkor Péter megkérdezte: „Látod, mi 
mindent otthagytunk, és követtünk téged. 
Velünk mi lesz?”
28 Jézus így felelt: „Igazán mondom 
nektek: az újjászületéskor az Emberfia 
majd dicsőséges trónjára ül. Akkor majd 
ti is — akik követtek engem — tizenkét 
trónra ültök, hogy Izráel tizenkét törzse 
felett uralkodjatok. 29 Mindenki, aki 
elhagyta értem házát, testvéreit, apját, 
anyját, gyermekeit vagy szántóföldjeit, 
százszor annyit kap vissza, és örök életet 
kap örökségül. 30 De sokan, akik most az 
első helyeket foglalják el az életben, akkor 
majd utolsók lesznek. Ugyanakkor sokan, 
akik most az utolsó helyeken vannak, az első 
helyekre kerülnek.”
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 Máté 10:2-4; Márk 15:40
Máté 10:2-4; Márk 15:40

Hétfő



Átültetés – Írj le egy-két gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETHETSZ a gyakorlatba. 

Köszönet / Kérés – KÖSZÖND meg Istennek, amit ma tanultál. / KÉRJ Istentől a 
szíved mélyéből.
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Hétfő



Igevers – Másold le a napi IGEVERSEKET a Bibliádból. 

Megfigyelés – Jegyezz fel egy-két MEGFIGYELÉST az igeszakaszból. 
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3. HéT

 János 14:15-26
János 14:22-23

Kedd



Átültetés – Írj le egy-két gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETHETSZ a gyakorlatba. 

Köszönet / Kérés – KÖSZÖND meg Istennek, amit ma tanultál. / KÉRJ Istentől a 
szíved mélyéből.
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Kedd



Igevers – Másold le a napi IGEVERSEKET a Bibliádból. 

Megfigyelés – Jegyezz fel egy-két MEGFIGYELÉST az igeszakaszból. 
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3. HéT

 János 1:35-42
János 1:40

Szerda



Átültetés – Írj le egy-két gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETHETSZ a gyakorlatba. 

Köszönet / Kérés – KÖSZÖND meg Istennek, amit ma tanultál. / KÉRJ Istentől a 
szíved mélyéből.

LOVEGODGREATLY.COM 57

- Látogass el ma a honlapunkra és olvasd el a kapcsolódó blogbejegyzést. www.szeresdnagyonistent.hu -
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Szerda



Igevers – Másold le a napi IGEVERSEKET a Bibliádból. 

Megfigyelés – Jegyezz fel egy-két MEGFIGYELÉST az igeszakaszból. 
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OLVASD EL:
IMÁK:

3. HéT

 János 1:47; Példabesz. 10:9; 1 Péter 3:10-12
János 1:47; 1 Péter 3:10-12

Csütörtök



Átültetés – Írj le egy-két gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETHETSZ a gyakorlatba. 

Köszönet / Kérés – KÖSZÖND meg Istennek, amit ma tanultál. / KÉRJ Istentől a 
szíved mélyéből.
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Csütörtök



Igevers – Másold le a napi IGEVERSEKET a Bibliádból. 

Megfigyelés – Jegyezz fel egy-két MEGFIGYELÉST az igeszakaszból. 
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3. HéT

 Máté 19:22-30
Máté 19:28-30

Péntek



Átültetés – Írj le egy-két gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETHETSZ a gyakorlatba. 

Köszönet / Kérés – KÖSZÖND meg Istennek, amit ma tanultál. / KÉRJ Istentől a 
szíved mélyéből.

LOVEGODGREATLY.COM 61

- Látogass el ma a honlapunkra és olvasd el a kapcsolódó blogbejegyzést. www.szeresdnagyonistent.hu -

3. HéT

Péntek



LOVEGODGREATLY.COM62 3. HéT

1. Szerinted miért tudunk csak keveset néhány tanítványról? 

2. Mit kérdezett Júdás Jézustól, és milyen választ kapott rá? 

3. Szerinted András miért mutatta be Pétert Jézusnak? Milyen fontos tényt értett meg András Jézussal 
kapcsolatban?  

4. Az összes tulajdonsága közül Nátánaelnek (Bertalan), az Ige arra hívja fel a figyelmünk, hogy „nem 
volt benne hazugság.” Mit mond ez az őszinteség fontosságáról? Rólad is el lehet ezt mondani? Mit 
jelent ez a vers a gyerekneveléssel kapcsolatban, vagy hogy miként kezeljük a hazugságot? 

5. A tanítványok mindet hátra hagytak, hogy kövessék Jézust. Bár néhányan közülük „híressé” váltak, 
mások nem, mégis ugyanaz lesz a jutalmuk. Mit mond Jézus, mi vár rájuk? 

Összefoglaló Kérdések
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Az én válaszom



64 LOVEGODGREATLY.COM

4. Hét

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

Központi heti imatéma: A Gyülekezeted

	 Ima	 Dicsőités

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek



Aki megveti a másikat, vétkezik, de 

áldott, aki segít a szegényeken.

PÉLDABESZÉDEK 14:21 
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4. Hét Igerészek

4. HéT

HÉTFŐ
MÁTé 9:9-13

9 Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott 
egy Máté nevű férfit, aki a vámszedő helyen 
ült, és megszólította: „Kövess engem!” Máté 
pedig felkelt, és csatlakozott Jézushoz.
10 Egyszer Jézus Máté házában 
vendégeskedett. Sokan mások is odajöttek: 
vámszedők és mindenféle rosszhírű bűnösök, 
akikkel Jézus és a tanítványai együtt 
vacsoráztak. 11 Amikor a farizeusok látták, 
hogy Jézus ilyen emberekkel eszik együtt, 
ezt kérdezték a tanítványoktól: „Hogy lehet 
az, hogy a ti mesteretek vámszedőkkel és 
mindenféle bűnössel együtt ül asztalhoz?”
12 Amikor Jézus ezt meghallotta, ő válaszolt 
a farizeusoknak: „Nem az egészségeseknek 
van szükségük orvosra, hanem a 
betegeknek!13 Menjetek, és értsétek meg 
végre, mit jelent ez: »Irgalmasságot kívánok, 
nem áldozatokat!«  Nem azért jöttem, 
hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket 
hívjam.”

KEDD
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.

SZERDA
PRéDIKÁTOR 5:10

10 Aki pénzimádó, sohasem elégszik meg 

azzal, amit szerzett. Ugyanígy, aki folyvást 
csak a vagyonát akarja gyarapítani, sohasem 
elégszik meg az üzleti haszonnal. Bizony, ez is 
hiábavalóság!

ZSIDÓK 13:5
5 Tartsátok távol magatoktól a pénz utáni 
vágyakozást, és elégedjetek meg azzal, amitek 
van! Mert Isten azt mondta:

„Sohasem hagylak cserben,
    sem nem hagylak magadra.”

PéLDABESZéDEK 14:21
21 Aki megveti a másikat, vétkezik,
    de áldott, aki segít a szegényeken.

CSÜTÖRTÖK
LUKÁCS 6:12-15

12 Azokban a napokban történt, hogy 
Jézus felment egy hegyre, és egész éjjel 
Istenhez imádkozott. 13 Reggel magához 
hívta a tanítványait. Kiválasztott közülük 
tizenkettőt, akiket apostoloknak is nevezett:
14 Simont, akit Péternek nevezett el,
Andrást, Péter testvérét,
Jakabot,
Jánost,
Fülöpöt,
Bertalant,
15 Mátét,
Tamást,
Jakabot, az Alfeus fiát,
Simont, akit zélóta volt,

RÓMA 12:11
11 Ha dolgozni kell, ne lustálkodjatok, a 
Szent Szellem tüze lobogjon bennetek, hiszen 
az Urat szolgáljátok!
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PÉNTEK
TITUSZ 2:11-14

11 Mert Istenünk üdvösséget hozó 
kegyelme már eljött és látható lett minden 
ember számára. 12 Ez a kegyelem arra 
nevel bennünket, hogy forduljunk el az 
istentelenségtől és a gonosz kívánságoktól, 
és hogy mértékletesen, bölcsen, igazságosan 
és istenfélelemmel éljünk ebben a jelenlegi 
világban. 13 Így várjuk azt a napot, amikor 
beteljesedik a reménységünk, és nagy 
Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus 
dicsősége láthatóan megjelenik. 14 Jézus 
feláldozta értünk önmagát, hogy megváltson 
bennünket minden törvénytelenségtől, s 
megtisztítsa a maga számára választott népét, 
amely mindig teljes szívvel-lélekkel a jóra 
törekszik.



Igevers – Másold le a napi IGEVERSEKET a Bibliádból. 

Megfigyelés – Jegyezz fel egy-két MEGFIGYELÉST az igeszakaszból. 

68 LOVEGODGREATLY.COM

OLVASD EL:
IMÁK:

4. HéT

 Máté 9:9-13
Máté 9:11-13

Hétfő



Átültetés – Írj le egy-két gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETHETSZ a gyakorlatba. 

Köszönet / Kérés – KÖSZÖND meg Istennek, amit ma tanultál. / KÉRJ Istentől a 
szíved mélyéből.

LOVEGODGREATLY.COM 69

- Látogass el ma a honlapunkra és olvasd el a kapcsolódó blogbejegyzést. www.szeresdnagyonistent.hu -

4. HéT

Hétfő



Igevers – Másold le a napi IGEVERSEKET a Bibliádból. 

Megfigyelés – Jegyezz fel egy-két MEGFIGYELÉST az igeszakaszból. 
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OLVASD EL:
IMÁK:

4. HéT

 1 János 1:8-9
1 János 1:9

Kedd



Átültetés – Írj le egy-két gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETHETSZ a gyakorlatba. 

Köszönet / Kérés – KÖSZÖND meg Istennek, amit ma tanultál. / KÉRJ Istentől a 
szíved mélyéből.

LOVEGODGREATLY.COM 714. HéT

Kedd



Igevers – Másold le a napi IGEVERSEKET a Bibliádból. 

Megfigyelés – Jegyezz fel egy-két MEGFIGYELÉST az igeszakaszból. 

72 LOVEGODGREATLY.COM

OLVASD EL:
IMÁK:

4. HéT

 Préd. 5:10; Zsidók 13:5; Példabesz. 14:21
Préd. 5:10; Példabesz. 14:21

Szerda



Átültetés – Írj le egy-két gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETHETSZ a gyakorlatba. 

Köszönet / Kérés – KÖSZÖND meg Istennek, amit ma tanultál. / KÉRJ Istentől a 
szíved mélyéből.

LOVEGODGREATLY.COM 73

- Látogass el ma a honlapunkra és olvasd el a kapcsolódó blogbejegyzést. www.szeresdnagyonistent.hu -

4. HéT

Szerda



Igevers – Másold le a napi IGEVERSEKET a Bibliádból. 

Megfigyelés – Jegyezz fel egy-két MEGFIGYELÉST az igeszakaszból. 
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OLVASD EL:
IMÁK:

4. HéT

 Lukács 6:12-15; Róma 12:11
Róma 12:11

Csütörtök



Átültetés – Írj le egy-két gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETHETSZ a gyakorlatba. 

Köszönet / Kérés – KÖSZÖND meg Istennek, amit ma tanultál. / KÉRJ Istentől a 
szíved mélyéből.

LOVEGODGREATLY.COM 754. HéT

Csütörtök



Igevers – Másold le a napi IGEVERSEKET a Bibliádból. 

Megfigyelés – Jegyezz fel egy-két MEGFIGYELÉST az igeszakaszból. 
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OLVASD EL:
IMÁK:

4. HéT

 Titusz 2:11-14
Titus 2:14

Péntek



Átültetés – Írj le egy-két gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETHETSZ a gyakorlatba. 

Köszönet / Kérés – KÖSZÖND meg Istennek, amit ma tanultál. / KÉRJ Istentől a 
szíved mélyéből.

LOVEGODGREATLY.COM 77

- Látogass el ma a honlapunkra és olvasd el a kapcsolódó blogbejegyzést. www.szeresdnagyonistent.hu -

4. HéT

Péntek



LOVEGODGREATLY.COM78 4. HéT

1. Mi volt Máté munkája és miért volt akkora botrány, hogy Jézus szóba állt vele? Miként válaszolt 
Jézus a kritikára? 

2. Mindegy milyen nagy bűnöket követtünk el, milyen ígéret fog beteljesülni, ha megvalljuk őket? 

3. Mivel vámszedő volt, sokan kapzsinak tartották Mátét. Miért bűn a kapzsiság? Te hogyan küzdesz 
ezzel a bűnnel? 

4. Simont úgy is ismerjük, mint a zélótát. Mit jelent ez? Mit mond ez el a személyiségéről? 

5. Isten minket is buzgóságra hívott a jó tevésében. Miként nyilvánulhat ez meg az életünkben? 

Összefoglaló Kérdések
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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



Ha valakinek bölcsességre van szüksége, 

egyszerűen	csak	kérje	Istentől,	és	meg	fogja	

kapni! Hiszen Isten mindenkinek örömmel, 

nagylelkűen	és	szemrehányás	nélkül	ad.

JAKAB 1:5 
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5. Hét Igerészek

5. HéT

HÉTFŐ
JÁNOS 20:24-29

24 Tamás, akit Ikernek is hívtak, a tizenkét 
tanítvány közé tartozott, de nem volt ott, 
amikor Jézus megjelent közöttük. 25 A 
többiek elmondták neki, hogy látták az Urat, 
de Tamás így válaszolt: „Csak akkor hiszem, 
ha a saját szememmel látom és megérintem 
Jézus kezén a szögek helyét, és ha a kezem az 
oldalára teszem!”
26 Nyolc nappal később a tanítványok újra 
összegyűltek, és akkor már Tamás is velük 
volt. Ekkor Jézus ismét megjelent közöttük, 
pedig az ajtók zárva voltak. „Békesség!” — 
köszönt nekik. 27 Azután Tamáshoz fordult: 
„Tedd ide az ujjadat, és nézd meg a kezemet! 
Nyújtsd ki a kezedet, és tedd az oldalamra! 
Ne kételkedj többé, hanem higgy!”
28 Tamás ezt mondta: „Uram, Istenem!”
29 Jézus ezt kérdezte tőle: „Azért hiszel, mert 
látsz engem? Boldogok és áldottak, akik bár 
nem látnak engem, mégis hisznek bennem!”

KEDD
JÁNOS 14:1-7

14 „Ne nyugtalankodjatok: higgyetek 
Istenben, és higgyetek bennem!2 Atyám 
házában sokak számára van lakóhely. Ha 
nem így volna, megmondtam volna nektek. 
Most elmegyek, hogy helyet készítsek 
a számotokra. 3 Miután elkészítettem, 
visszajövök értetek, és magammal viszlek 
titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti 
is. 4 Ismeritek az utat, amely oda vezet, ahová 
megyek.”
5 Ekkor Tamás megkérdezte: „Uram, azt sem 
tudjuk, hová mész, hogyan tudhatnánk akkor 
az utat?”

6 Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, 
az igazság és az élet! Az Atyához csakis 
rajtam keresztül lehet eljutni. 7 Ha valóban 
ismernétek engem, akkor az Atyát is 
ismernétek. De mostantól fogva ismeritek és 
látjátok őt.”

SZERDA
ZSOLTÁROK 13

13 Örökkévaló, meddig felejtkezel el rólam?
    Végleg elfelejtesz?
    Meddig rejted el arcodat előlem?
2 Meddig kell aggódnom, hogy már nem 
törődsz velem,
    meddig bánkódjak még ezen?
Meddig hatalmaskodik rajtam ellenségem?
3 Nézz rám, Örökkévaló, Istenem,
    kérlek, válaszolj nekem!
Vidítsd fel arcomat, örvendeztess meg,
    hogy ne boruljon rám halálos álom!
4 Ne mondhassa ellenségem: „Legyőztem!”
    Ne örülhessen, mikor bajban vagyok!
5 Mert kegyelmedben bízom, Örökkévaló!
    Teljes szívvel örülök, hogy megszabadítasz!
6 Dicséretet éneklek az Örökkévalónak,
    mert jót tett velem!

CSÜTÖRTÖK
JAKAB 1:5-8

5 Ha valakinek bölcsességre van szüksége, 
egyszerűen csak kérje Istentől, és meg 
fogja kapni! Hiszen Isten mindenkinek 
örömmel, nagylelkűen és szemrehányás 
nélkül ad. 6 Viszont aki kér tőle valamit, 
az bizalommal kérjen, ne kételkedve! Aki 
kételkedik, hasonlít a tenger hullámaihoz, 
amelyeket a szél ide-oda dobál. 7 Az ilyen 
ember ne is remélje, hogy megkapja, amit 
az Úrtól kér, 8 mert, aki kételkedik, annak 
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a lelke kétfelé sántikál, nem képes dönteni, 
mindenben állhatatlan és megbízhatatlan.

PÉNTEK
RÓMA 10:17

17 A hit tehát abból származik, amit hallunk, 
és amit hallunk, az Krisztus beszéde.

FILIPPI 1:6 
6 Igen, Isten kezdte el bennetek ezt a jó 
munkát. S ő folytatni is fogja mindaddig, 
amíg Krisztus Jézus vissza nem jön, és addig a 
napig tökéletesen be is fogja fejezni — ebben 
egészen biztos vagyok.



Igevers – Másold le a napi IGEVERSEKET a Bibliádból. 

Megfigyelés – Jegyezz fel egy-két MEGFIGYELÉST az igeszakaszból. 
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OLVASD EL:
IMÁK:

5. HéT

 János 20:24-29
János 20:27-29

Hétfő



Átültetés – Írj le egy-két gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETHETSZ a gyakorlatba. 

Köszönet / Kérés – KÖSZÖND meg Istennek, amit ma tanultál. / KÉRJ Istentől a 
szíved mélyéből.

LOVEGODGREATLY.COM 85

- Látogass el ma a honlapunkra és olvasd el a kapcsolódó blogbejegyzést. www.szeresdnagyonistent.hu -

5. HéT

Hétfő



Igevers – Másold le a napi IGEVERSEKET a Bibliádból. 

Megfigyelés – Jegyezz fel egy-két MEGFIGYELÉST az igeszakaszból. 
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OLVASD EL:
IMÁK:

5. HéT

 János 14:1-7
János 14:5-7

Kedd



Átültetés – Írj le egy-két gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETHETSZ a gyakorlatba. 

Köszönet / Kérés – KÖSZÖND meg Istennek, amit ma tanultál. / KÉRJ Istentől a 
szíved mélyéből.

LOVEGODGREATLY.COM 875. HéT

Kedd



Igevers – Másold le a napi IGEVERSEKET a Bibliádból. 

Megfigyelés – Jegyezz fel egy-két MEGFIGYELÉST az igeszakaszból. 
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OLVASD EL:
IMÁK:

5. HéT

 Zsoltárok 13
Zsoltárok 13

Szerda



Átültetés – Írj le egy-két gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETHETSZ a gyakorlatba. 

Köszönet / Kérés – KÖSZÖND meg Istennek, amit ma tanultál. / KÉRJ Istentől a 
szíved mélyéből.

LOVEGODGREATLY.COM 89

- Látogass el ma a honlapunkra és olvasd el a kapcsolódó blogbejegyzést. www.szeresdnagyonistent.hu -

5. HéT

Szerda



Igevers – Másold le a napi IGEVERSEKET a Bibliádból. 

Megfigyelés – Jegyezz fel egy-két MEGFIGYELÉST az igeszakaszból. 
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OLVASD EL:
IMÁK:

5. HéT

Jakab 1:5-8
Jakab 1:5-8

Csütörtök



Átültetés – Írj le egy-két gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETHETSZ a gyakorlatba. 

Köszönet / Kérés – KÖSZÖND meg Istennek, amit ma tanultál. / KÉRJ Istentől a 
szíved mélyéből.

LOVEGODGREATLY.COM 915. HéT

Csütörtök



Igevers – Másold le a napi IGEVERSEKET a Bibliádból. 

Megfigyelés – Jegyezz fel egy-két MEGFIGYELÉST az igeszakaszból. 
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OLVASD EL:
IMÁK:

5. HéT

 Róma 10:17; Filippi 1:6
Róma 10:17; Filippi 1:6

Péntek



Átültetés – Írj le egy-két gondolatot, amit az olvasottakból ÁTÜLTETHETSZ a gyakorlatba. 

Köszönet / Kérés – KÖSZÖND meg Istennek, amit ma tanultál. / KÉRJ Istentől a 
szíved mélyéből.

LOVEGODGREATLY.COM 93

- Látogass el ma a honlapunkra és olvasd el a kapcsolódó blogbejegyzést. www.szeresdnagyonistent.hu -

5. HéT

Péntek



LOVEGODGREATLY.COM94 5. HéT

1. Tamás elég szkeptikusnak tűnt. Milyen bizonyítékra volt szüksége, hogy elhiggye Jézus valóban 
feltámadt? 

2. Tamás küszködött, hogy elhiggye, Jézus nem fogja őket útmutatás nélkül hagyni, mikor elmegy. Mi 
hogyan küszködünk, hogy elhiggyük, Isten gondoskodni fog rólunk? 

3. Te miben küszködsz a kétkedéssel? 

4. Miért veszélyes kételkedni Istenben? 

5. Mitől erősödik meg a hitünk? 

Összefoglaló Kérdések
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Az én válaszom



96 LOVEGODGREATLY.COM

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



Isten azonban azzal mutatta meg, 

mennyire szeret bennünket, hogy 

Krisztus már akkor meghalt értünk, 

amikor	mi	még	bűneinkben	éltünk.

RÓMA 5:8
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6. Hét Igerészek

6. HéT

HÉTFŐ
JÁNOS 6:1-14

6 Jézus ezután elment a Galileai-tó 
(Tibériás-tó) másik oldalára. 2 Nagy tömeg 
követte, mert látták a csodákat, ahogyan a 
betegeket meggyógyította. 3 Jézus felment 
a hegyoldalra, és a tanítványaival együtt 
letelepedett. 4 Ekkor már közel volt a páska, a 
zsidók nagy ünnepe.
5 Amikor Jézus körülnézett és látta, 
hogy mekkora tömeg közeledik feléjük, 
megkérdezte Fülöptől: „Honnan vegyünk 
annyi kenyeret, hogy mindannyian 
ehessenek?” 6 Csak próbára akarta tenni, 
mert ő maga jól tudta, mire készül.
7 Fülöp ezt felelte: „Ha kétszáz ezüstpénzért 
vennénk kenyeret, akkor is csak egy falat 
jutna mindegyiküknek!”
8 Egy másik tanítvány, András — Simon 
Péter testvére — ezt mondta Jézusnak: 9 „Van 
itt egy kisfiú, aki hozott magával öt 
árpakenyeret és két halat, de mi az egy ekkora 
tömegnek?”
10 Jézus ekkor azt mondta a tanítványoknak: 
„Ültessétek le őket!” Nagy fű nőtt azon 
a helyen, s az emberek leültek a fűbe. A 
tömegben csak a férfiak lehettek vagy 
ötezren. 11 Ezután Jézus kezébe vette 
a kenyereket, hálát adott Istennek, és 
szétosztotta azok közt, akik ott ültek. Adott 
nekik a halakból is, amennyit csak kértek.
12 Amikor már mindenki jóllakott, azt 
mondta a tanítványoknak: „Gyűjtsétek össze, 
ami megmaradt, hogy semmi se vesszen 
kárba!”13 Össze is szedtek mindent, és 
tizenkét kosarat töltöttek meg a darabokkal, 
amelyek az öt árpakenyérből maradtak.
14 Az emberek látták ezt a csodát, amelyet 
Jézus tett, és ezt mondták: „Biztosan ő az a 

Próféta,[a] akinek el kellett jönnie!”

KEDD
FILIPPI 4:19

19 Istenem pedig be fogja tölteni minden 
szükségeteket dicsőséges gazdagsága szerint, 
ha a Krisztus Jézusban éltek.

MÁTé 19:26
26 Jézus rájuk nézett, és ezt mondta: „Az 
emberek számára ez valóban lehetetlen, 
Istennek viszont minden lehetséges.”

SZERDA
JÁNOS 14:8-9

8 Ekkor Fülöp szólalt meg: „Uram mutasd 
meg nekünk az Atyát, hadd lássuk őt! Azzal 
megelégszünk.”
9 Jézus így válaszolt: „Fülöp, olyan régóta 
veletek vagyok, és még mindig nem ismertél 
meg igazán! Aki engem látott, az Atyát látta. 
Miért mondod hát: »Mutasd meg nekünk az 
Atyát«?

JÁNOS 10:30
30 Az Atya és én egyek vagyunk.”

CSÜTÖRTÖK
JÁNOS 13:21-30

21 Miután Jézus ezt mondta, nagyon 
nyugtalan[a] lett, és így szólt: „Igazán 
mondom nektek: egyikőtök el fog árulni 
engem!”
22 A tanítványok zavarban voltak, és 
tanácstalanul néztek egymásra, mert nem 
tudták, melyikükről beszél. 23 Egyikük, akit 
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Jézus különösen szeretett, éppen Jézus mellett 
foglalt helyet. 24 Simon Péter intett neki, 
hogy kérdezze meg Jézustól, kiről beszélt az 
előbb.
25 Ekkor az a tanítvány közelebb hajolt 
Jézushoz, és megkérdezte tőle: „Uram, 
melyikünk az?”
26 Jézus így felelt: „Az, akinek ezt a 
bemártott falat kenyeret adom.” Ezzel vett 
egy darab kenyeret, a tálba mártotta, és 
odanyújtotta Iskáriótes Júdásnak, Simon 
fiának. 27 Amikor Júdás megette a kenyeret, 
belé költözött a Sátán. Ekkor Jézus ezt 
mondta Júdásnak: „Tedd meg hamar, amit 
tenni készülsz!” 28 De senki sem értette, 
hogy ez mit jelent.29 Néhányan azt hitték, 
hogy Jézus azt mondta Júdásnak, vegye meg, 
amire szükségük lesz az ünnepen, vagy adjon 
valamit a szegényeknek.
30 Miután Júdás megette azt a falatot, azonnal 
elment. Ekkor már éjszaka volt.

MÁTé16:14-16
14 „Egyesek azt mondják, hogy te vagy 
Bemerítő János, mások Illésnek, vagy 
Jeremiásnak, vagy a régi próféták közül az 
egyiknek tartanak” — válaszolták.
15 „Hát ti mit mondtok rólam, ki vagyok 
én?” — kérdezte tovább.
16 Simon Péter így válaszolt: „Te vagy a 
Messiás, az élő Isten Fia.”

MÁTé 27:5-7
5 Erre Júdás az ezüstpénzeket szétszórta a 
Templomban, majd elment, és felakasztotta 
magát.
6 A papok összeszedték a pénzt, és azt 
mondták: „Törvényünk tiltja, hogy ezt a 
pénzt a Templom kincstárába tegyük, mert 
vérdíj.”7 Elhatározták tehát, hogy megveszik 
belőle azt a területet, amelyet „Fazekas-
mezőnek” neveztek, hogy oda temessék az 
idegeneket.

PÉNTEK
RÓMA 3:23

23 Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt 
nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében 
részesüljön.

RÓMA 5:8
8 Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire 
szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor 
meghalt értünk, amikor mi még bűneinkben 
éltünk.

RÓMA10:9
9 Ha tehát megvallod, hogy Jézus az Úr, mert 
a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta 
őt a halálból, akkor üdvözülsz.
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1. Hogyan próbálta meg Jézus Fülöpöt? 

2. Fülöp nem értette, hogy Istennek minden lehetséges. Te mikor érzel kísértést, hogy elfelejtsd ezt a 
fontos igazságot?

3. Milyen igazságot nem értett Fülöp azzal kapcsolatban, hogy kicsoda Jézus? 

4. Mit szeretett Júdás legjobban? Mit gondolsz, miért ölte meg magát? 

5. Isten mindenkit bűnbánatra és az Ő követésére hív. Mit történik, amikor megtesszük ezeket? Van 
bármilyen bűn, amit Isten nem hajlandó megbocsátani? Milyen reményt ad neked? 

Összefoglaló Kérdések
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Az én válaszom
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Isten szeret téged.

Még akkor is, ha azt érzed, hogy teljesen érdemtelen vagy és a világ összefogott ellened, Isten szeret 
téged, - igen téged-, és céllal teremtett meg.

Isten Igéje azt mondja: „Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött Fiát adta oda 
cserébe értük, hogy aki hisz a Fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon.” (János: 
3,16)

A bűneink elválasztanak Istentől.

Mindannyian bűnösök vagyunk természetünktől és döntéseinktől fogva, és emiatt elválasztva élünk 
Istentől, aki szent.

A Biblia azt mondja: “Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten 
dicsőségében részesüljön.” (Róm: 3, 23)

Jézus meghalt azért, hogy te élhess.

A bűn következménye a halál, de a történetednek nem kell, hogy itt vége legyen! Isten kegyelmének 
ingyen ajándéka elérhető számodra, mivel Jézus vállalta a bűneinkért járó büntetést, mikor meghalt a 
kereszten.

Isten Igéje szerint: “A bűn szolgálatáért járó bér a halál, Isten kegyelmének ingyen ajándéka 
ellenben az örök élet — Urunkban, Krisztus Jézusban.” (Róm: 6, 23), “Isten azonban azzal 
mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi 
még bűneinkben éltünk.” (Róm: 5,8)

Jézus él!

A halál nem tudta Őt visszatartani és három nappal azután, hogy a testét sírba helyezték, Jézus feltámadt, 
legyőzve a bűnt és a halált örökre! Ő most is él a Mennyben és helyet készít az örökkévalóságra azok 
számára, akik hisznek benne.

Jézus mondja: “Atyám házában sokak számára van lakóhely. Ha nem így volna, megmondtam 
volna nektek. Most elmegyek, hogy helyet készítsek a számotokra. Miután elkészítettem, 
visszajövök értetek, és magammal viszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.” 
(János: 14, 2-3)

Igen TUDHATOD, hogy Isten megbocsájtott neked.

Fogadd el Jézust, a megváltáshoz vezető egyetlen utat…

Tudnod	kell	a	következő	igazságokat	Isten	Igéjéből
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Elfogadni Jézust mint megváltódat nem a tetteidről szól, hanem arról hiszel-e abban, amit Ő megtett 
érted. 

A te részed az, hogy felismered a bűnösségedet, elhidd, hogy Jézus meghalt érted, és kéred az Ő 
bocsánatát, minden bizalmadat a kereszten elvégzett munkájába vetve.

Isten Igéje szerint: “Ha tehát megvallod, hogy Jézus az Úr, mert a szívedben hiszed, hogy Isten 
feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert belül, a szívünkben jön létre az a hitbeli 
meggyőződés, amely Isten számára elfogadhatóvá tesz bennünket, és ha a szánkkal megvalljuk, 
amit hiszünk, akkor üdvözülünk.” (Róm: 10:9-10)

Hogy megy ez a gyakorlatban? Mondhatsz egy egyszerű, őszinte imát, például a következő szavakkal:

Istenem 

Tudom,	hogy	bűnös	ember	vagyok. 

Nem akarok még egy napot úgy leélni, hogy nem fogadtam el 

a Te szeretetedet és megbocsátásodat. 

Kérlek bocsáss meg nekem! 

Elhiszem,	hogy	meghaltál	a	bűneimért	 

és feltámadtál a halálból. 

Alárendelem magam Neked teljesen,  

kérlek légy az életem Ura! 

Segíts,	hogy	elfordulhassak	a	bűneimtől	 

és Téged tudjalak követni! 

Taníts, hogy mit jelent szabadon élni a Te kegyelmedben, 

és segíts, hogy növekedhessek a Te utadon járva,  

hogy egyre jobban megismerhesselek. 

Ámen.

Ha elmondtad ezt az imát (vagy valami hasonlót a saját szavaiddal), megtennéd, hogy küldesz nekünk 
egy e-mailt a következő címre: lgghungary@gmail.com? Szeretnénk neked segíteni ennek az izgalmas 
utazásnak az elkezdésében, amit Isten gyermekeként fogsz megtenni.


