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Pá r szó a szü lők h öz
Ez a könyv abból a vágyból született,
hogy egy olyan tanulmányozó naplót
biztosítsunk gyerekek számára, mely a
Szeresd a Szeretetre Nem Méltókat felnőtt
tanulmányozó napló mellett használható.
A Szeresd Nagyon Istent elkötelezett
amellett, hogy Isten Igéjét elérhetővé
tegye gyönyörű női közösségünk számára
... és most a nőknek lehetőségük nyílik
arra, hogy megosszák Isten Igéjét a
gyermekekkel, ezen az egyedülálló, fiatal
szívekre tervezett tanulmányon keresztül.
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B E V EZET O
S z eresd a S z eretetre N em M é lt ó k at
Ha már ismerős számodra Jónás története, akit lenyelt a nagy hal, ahonnan azután Isten
kimentette, olyan lehet, mintha egy mesét hallanál. Talán azon tűnődsz, hogy lehet az, hogy
egy embert lenyel egy tengeri szörny, mégis túléli, pláne a modern technika és a hatásvadász
effektek kora előtt több ezer évvel. Lehetetlen, nem? Nem! Istennek semmi sem lehetetlen.
Én személy szerint nem tartanám Istent valóban hatalmas Istennek, ha nem lenne képes a
legmerészebb képzeletünket is meghaladó csodákat tenni. De a mi Istenünk tényleg hatalmas!
Isten ereje, bölcsessége és szeretete mindent felülmúl.
Jónás nemcsak hogy túlélte azt, hogy lenyelte egy hal, de ráadásul még a gyomrában is élt
három napon keresztül, mire Isten megparancsolta a halnak, hogy köpje ki a szárazföldre. A
Szentírás nem beszél arról, hogy milyen szag lehetett odabent, vagy hogy milyen érzés volt
Jónásnak, amikor kihányta a hal, de valószínűleg rendkívül gusztustalan lehetett. A Biblia
viszont elmondja, milyen nagy szeretettel fordul Isten mindenki felé, mennyi mindent
megtesz azért, hogy megtérjenek nemcsak a jó gyerekek, hanem mindenki.
Ninive jelentős város volt, de lakosai összeszövetkeztek Isten ellen, és gonoszul bántak
az ártatlanokkal. Isten mégis szólni akart hozzájuk, és vezetni akarta őket, ezért elküldte
Jónást, hogy elvigye hozzájuk a megmenekülés üzenetét. Jónás viszont ellenállt, elszaladt
és elrejtőzött, majd még Isten parancsát is megpróbálta átaludni. Jónás ellenkezése egészen
addig tartott, amíg a hal ki nem köpte, és végül megtette, amire Isten kérte.
Talán ismersz olyanokat az iskoládban, a lakóhelyeden, akik hasonlítanak Ninive lakosaihoz:
olyan gonoszul bánnak másokkal, hogy a közelükbe sem akarsz menni. Mit szólnál, ha Isten
pont hozzájuk küldene oda, mint ahogy Jónást is odaparancsolta a niniveiekhez? Mi lenne, ha
tudnád, a megváltásuk azon múlik, hogy te beszélsz-e nekik Istenről? Rögtön indulnál? Vagy
előbb valami csodának kéne történnie ahhoz, hogy engedelmeskedj? Mondjuk hogy lenyeljen,
majd kihányjon egy hal?
Jónás történetén keresztül Isten arra mutat rá, hogy senkinek sem lehetetlen megtérnie. Senki
sem túl gonosz ahhoz, hogy elfogadhassa Isten ajándékát, a megváltást, mert Isten szerető
és irgalmas Isten. Tiszta a szíve. Nem akarja, hogy bárki is meghaljon, még ha egy egész
városnyi emberről is van szó, de azt sem akarja, hogy az Ő gyermekei elszaladjanak az elől a
feladat elől, amit nekik szán.
Istennek Jónás által elmondott történetén keresztül gondolkodj el azon, hogyan akarja Ő
megváltoztatni a te életedet is. Ki az, akit szeretned kéne, pedig nem érzed magad képesnek
rá? És ha neked nem megy, gondolj arra: Istennek semmi sem lehetetlen!
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O L V A S Á S I TER V
1. HÉT

Isten szuverén
Hétfő – Isten akarata az én akaratom ellen
Olvasd el: Jónás 1:1-3
IMÁK: Zsoltárok 139:7-10
Kedd – Isten mindig ura az időjárásnak
Olvasd el: Jónás 1:4-6
IMÁK: Zsoltárok 135:5-6
Szerda – Ne menekülj Isten elől és engedelmeskedj!
Olvasd el: Jónás 1:7-12
IMÁK: 1 János 2:4-6
Csütörtök – Ismerd be bűnöd és lépj tovább!
Olvasd el: Jónás 1:13-17
IMÁK: 1 János 1:9
Pé n t e k – Ne m b ú j h a t s z e l Is t e n e l ő l
Olvasd el: Zsidók 4:12-13
IMÁK: Zsidók 4:13

2. HÉT

Isten a viharaink közepén is jelen
va n . . . m é g a k ko r i s , a m i ko r m i n e m
engedelmeskedünk
Hétfő – Isten mindig meghallja imáinkat
Olvasd el: Jónás 2:1-2
IMÁK: 1 János 5:14
Kedd – Isten meghallja a segélykiáltásunkat
Olvasd el: Jónás 2:3-4
IMÁK: Zsoltárok 31:22
Szerda – Isten kiemeli életünket a gödörből
Olvasd el: Jónás 2:5-7
IMÁK: Jónás 2:6
Csütörtök – Szabadulás engedelmesség által
Olvasd el: Jónás 2:8-10
IMÁK: Zsoltárok 50:23
Pé n t e k – Is t e n m e g b o c s á t á s t é s k e g y e l m e t n y ú j t
Olvasd el: Zsoltárok 130:1-6
IMÁK: Zsoltárok 130:4-5
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3. HÉT

Isten üzenetének ereje
Hétfő – Isten, aki második esélyt ad
Olvasd el: Jónás 3:1-3
IMÁK: Jeremiás siralmai 3:21-23
Kedd – Isten nem akarja, hogy bárki elvesszen
Olvasd el: Jónás 3:4-6
IMÁK: 2 Péter 3:9
Szerda – Isten örök kegyelmet kínál
Olvasd el: Jónás 3:7-8
IMÁK: Példabeszédek 28:13
Csütörtök – Isten a könyörület Istene
Olvasd el: Jónás 3:9-10
IMÁK: Jónás 3:10
Pé n t e k – Is t e n a z é r t j ö t t a v i l á g b a , h o g y m e g m e n t s e a z t , n e m
hogy elítélje
Olvasd el: János 3:17, Lukács 19:10
IMÁK: János 3:17

pedig azért,

4. HÉT

Isten lassú a haragra és hűséges
szeretete túlárad
Hétfő – Isten kegyelmes hozzánk
Olvasd el: Jónás 4:1-3
IMÁK: Jónás 4:2
Kedd – A harag Isten joga, nem a miénk
Olvasd el: Jónás 4:4
IMÁK: Róma 3:23, Mikeás 6:8
Szerda – Isten könyörületes hozzánk
Olvasd el: Jónás 4:5-9
IMÁK: Zsoltárok 116:5, Zsoltárok 103:10
Csütörtök – Isten számára fontosabb a kegyelem, mint a harag
Olvasd el: Jónás 4:10-11
IMÁK: Róma 5:6-9
Pé n t e k – Is t e n m i n d e n k i h e z j ó
Olvasd el: Zsoltárok 145:8-9; Titusz 2:11
IMÁK: Zsoltárok 145:8-9
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Céljaid
Hisszük, hogy fontos
leírni céljainkat a
tanulmány előtt. Szánj
erre egy kis időt, és
jegyezz fel 3 célt, amikre
összpontosítani szeretnél
az elkövetkezendőkben,
amint naponta felkelsz,
hogy beleásd magad Isten
Igéjébe. A következő
hetekben térj vissza
többször is ezekhez a
célokhoz, hogy ne veszítsd
őket szem elől. HAJRÁ!

1.

2.

3.

Aláírás:
Dátum:
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Ima
Jegyezd fel imakéréseid és hálaokaid minden nap!
Heti imatéma:
Imádkozz családtagjaidért!
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek
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1. Hét
Isten szuverén

Igen, az Örökkévaló mindent megtehet!
Amit akar, megteszi Mennyen és Földön,
tengereken, vagy a mélységben!
Zsoltárok 135:6
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1. Hét Igerészek
Hétfő
Jónás 1:1-3
1 Az Örökkévaló szava érkezett Jónáshoz, Amittaj fiához: 2 „Készülj az útra, sietve menj
Ninivébe, a nagy városba, figyelmeztesd lakóit a közelgő veszedelemre, mivel tudok róla,
hogy mennyi gonoszságot követtek el, és meg fogom büntetni őket ezért!”
3 Jónás azonban el akart futni az Örökkévaló elől, és elhatározta, hogy éppen az ellenkező
irányba, Társisba utazik. Ezért lement Jáfó kikötőjébe, és keresett ott egy Társisba induló
hajót. Miután kifizette az útiköltséget, felszállt a hajóra, hogy a többi utassal együtt Társisba
menjen. Így akart elmenekülni az Örökkévaló elől.
Zsoltárok 139:7-10
7 Szellemed elől hová fussak? Jelenléted elől el nem rejtőzhetek!
8 Ha a Mennybe szállnék fel, ott vagy, ha a holtak közé fekszem, ott is jelen vagy!
9 Ha a hajnal szárnyaival szállanék, és a tenger túlsó szélére költöznék,
10 ott is kezed vezetne, jobb karod ott is megtartana engem!

Kedd
Jónás 1:4-6
4 El is indultak, de az Örökkévaló erős szelet küldött, és oly hatalmas vihart támasztott a
tengeren, hogy a hajó már-már összetört. 5 A hajósok rémülten kiáltottak segítségért: ki-ki a
maga istenéhez imádkozott. A rakományt a tengerbe dobálták, hogy ezzel is könnyítsenek a
hajón.
Jónás azonban félrehúzódott a hajó belsejébe, és lefeküdt aludni. 6 A kapitány felfedezte, és
rákiáltott: „Ébredj föl! Hogy tudsz ilyenkor aludni?! Kiálts az istenedhez, hátha megkönyörül
rajtunk, és nem veszünk el!”
Zsoltárok 135:5-6
5 Most tudom, hogy az Örökkévaló milyen hatalmas:
minden más istennél nagyobb!
6 Igen, az Örökkévaló mindent megtehet!
Amit akar, megteszi Mennyen és Földön,
tengereken, vagy a mélységben!
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S z erda
Jónás 1:7-12
7 A hajósok ekkor elhatározták, hogy kiderítik, ki miatt támadt ez a nagy vihar. Ezért sorsot
húztak, és a sors Jónásra esett. 8 „Mondd meg az igazat, miért kerültünk ilyen nagy viharba?
Ki vagy te, és mi a mesterséged? Hol van a hazád, és honnan jössz? Melyik néphez tartozol?”
— kérdezték.
9 Jónás így válaszolt: „Héber vagyok, és az Örökkévalót, a menny Istenét tisztelem, aki a
tengert és a szárazföldet teremtette.”
10 Amikor azt is bevallotta, hogy az Örökkévaló elől menekül, az emberek még jobban
megrémültek, és azt kérdezték: „Hogy tehettél ilyet?!”
11 Közben a vihar egyre nagyobb erővel tombolt. Akkor megkérdezték Jónást: „Mit tegyünk
veled, hogy a vihar lecsendesedjen?”
12 „Dobjatok a tengerbe — válaszolta ő —, akkor a vihar lecsendesül, és a tenger
megnyugszik. Hiszen jól tudom, hogy miattam támadt ez a szörnyű vihar.”
1 János 2:4-6
4 Aki azt mondja: „ismerem Istent”, de nem engedelmeskedik Isten szavának, az hazudik, és
az igazságnak nincs helye a szívében. 5 Aki viszont engedelmeskedik Isten szavának, abban az
emberben Isten szeretete elérte a célját. 6 Aki azt mondja, hogy Istenben él, annak úgy kell
élnie, ahogyan Jézus élt.

C s ü t ö rt ö k
Jónás 1:13-17
13 A hajósok ennek ellenére teljes erővel próbáltak a partra evezni, de hiába, mert a vihar
egyre jobban dühöngött.
14 Akkor minden hajós az Örökkévalóhoz kiáltott: „Örökkévaló, kérünk téged, ne engedd,
hogy mind elpusztuljunk emiatt az ember miatt! Kérünk, ne terheljen bennünket egy ártatlan
ember meggyilkolásának a bűne! Te pedig, Örökkévaló, tegyél úgy, ahogy jónak látod!”
15 Azután felkapták Jónást, és bedobták a tengerbe, amely azonnal lecsillapodott. 16 Ezt
látva az emberek még inkább félték és tisztelték az Örökkévalót: áldozatokat mutattak be, és
fogadásokat tettek neki.
17 Az Örökkévaló pedig odaküldött egy hatalmas halat, hogy nyelje el Jónást, aki három nap
és három éjjel a hal gyomrában maradt.
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1 János 1:9
9 Ha viszont beismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos:
megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól.

P é nte k
Zsidók 4:12-13
12 Mert amit Isten kimond, az a szó, élő, erőteljes és hatékony. Isten szava élesebb, mint a
legélesebb kétélű kard. Mélyen belénk hatol, egészen addig, ahol a szellem és a lélek közötti
határ húzódik. Isten beszéde behatol a csontjaink találkozásáig, sőt a csontjaink belsejébe is:
megítéli és szétválogatja szívünk gondolatait és szándékait. 13 Senki és semmi sem rejtőzhet
el Isten tekintete elől! Ő mindent tisztán és világosan lát, tekintete előtt minden és mindenki
meztelen. Ő az, akinek egyszer mindannyian számot fogunk adni!
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HétfO
Olvasd el:
Jónás 1:1-3
IMÁK:
Zsoltárok 139:7-10

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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Kedd
Olvasd el:
Jónás 1:4-6
IMÁK:
Zsoltárok 135:5-6

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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Szerda
Olvasd el:
Jónás 1:7-12
IMÁK:
1 János 2:4-6

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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Csütörtök
Olvasd el:
Jónás 1:13-17
IMÁK:
1 János 1:9

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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Péntek
Olvasd el:
Zsidók 4:12-13
IMÁK:
Zsidók 4:13

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:

26

27

Ezen a héten
m egta n ulta m , h o gy. . .
H a s z n á l d a z a l á b b i h e ly e t, h o g y r a j z o l j
egy képet, vagy írj arról, amit ezen a héten
ta n u ltá l I s t e n I g é j é b ő l .

28
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Ima
J egye z d f el ima k é r é seid é s h álao k aid minden nap !
Heti imatéma:
Imádkozz az országodért!
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek
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2. Hét
Isten a viharaink közepén is jelen van ...
még akkor is, amikor mi nem engedelmeskedünk

Mikor elcsüggedtem,
rád emlékeztem,
imádságom feljutott eléd,
szent Templomodba.
Jónás 2:7
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2. Hét Igerészek
Hétfő
Jónás 2:1-2
1 Jónás így imádkozott Istenéhez, az Örökkévalóhoz a hal gyomrában:
2 „Az Örökkévalóhoz kiáltottam szorult helyzetemben, és ő meghallgatott engem!
A halál gyomrából kiáltottam hozzád, mégis meghallottad hangomat!
1 János 5:14
14 Ezért teljes bizalommal fordulhatunk Istenhez: ha az ő akarata szerint kérünk valamit,
biztos, hogy meghallgat bennünket!

Kedd
Jónás 2:3-4
Mert a mélységbe hajítottál, a tenger közepébe dobtál, körülvett az áradat, összecsaptak
hullámaid a fejem fölött, s örvényeid elborítottak.
4 Már azt gondoltam: bizony végleg eltaszítottál szemed elől!
Vajon láthatom-e még valaha szent Templomodat?
Zsoltárok 31:22
22 Félelmemben már azt mondtam: „Olyan helyre jutottam,
hogy már nem is lát engem az Örökkévaló!”
Mégis, meghallottad imádságomat, mikor segítségért kiáltottam hozzád, Örökkévaló!

S z erda
Jónás 2:5-7
Bezárult fölöttem a mély víz, elborít az ár, a torkomig ér, hínár szövődött fejemre,
6 a hegyek alapjáig süllyedtem, örökre bezárultak a föld reteszei mögöttem!
Örökkévaló Isten, te mégis kiemelted lelkem a pusztulásból!
7 Mikor elcsüggedtem, rád emlékeztem,
imádságom feljutott eléd, szent Templomodba.
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C s ü t ö rt ö k
Jónás 2:8-10
8 Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, elhagyják az egyetlent, aki könyörülhet rajtuk!
9 De én hálával áldozom neked, Istenem, és fogadásaimat megadom!
Bizony, az Örökkévalótól jön a szabadulás!”
Zsoltárok 50:23
23 Aki dicsérettel és hálaadással áldozik, az dicsőít engem igazán!
Aki ezen az úton jár, az tapasztalja meg Isten szabadító hatalmát!”

P é nte k
Zsoltárok 130:1-6
1
3
4
5
6

Örökkévaló, a mélységből kiáltok hozzád! 2 Hallgass meg, Uram, figyelj könyörgésemre!
Ha bűneink szerint bánsz velünk, Örökkévaló, ki állhat meg előtted?
De te megbocsáthatsz nekünk! Ezért félnek és tisztelnek téged.
Én az Örökkévaló segítségét várom! Rá várok, hogy megsegítsen, és ígéretében bízom!
Az Örökkévalóra várok, úgy várom őt, mint az őrök a hajnalt, mint az őrök a hajnalt!
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HétfO
Olvasd el:
Jónás 2:1-2
IMÁK:
1 János 5:14

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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Kedd
Olvasd el:
Jónás 2:3-4
IMÁK:
Zsoltárok 31:22

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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Szerda
Olvasd el:
Jónás 2:5-7
IMÁK:
Jónás 2:6

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:

38

39

Csütörtök
Olvasd el:
Jónás 2:8-10
IMÁK:
Zsoltárok 50:23

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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Péntek
Olvasd el:
Zsoltárok 130:1-6
IMÁK:
Zsoltárok 130:4-5

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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Ezen a héten
m egta n ulta m , h o gy. . .
H a s z n á l d a z a l á b b i h e ly e t, h o g y r a j z o l j
egy képet, vagy írj arról, amit ezen a héten
ta n u ltá l I s t e n I g é j é b ő l .

44
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Ima
J egye z d f el ima k é r é seid é s h álao k aid minden nap !
Heti imatéma:
Imádkozz a barátaidért!
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek
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3. Hét
Isten üzenetének ereje

Ha takargatod bűneidet, nem lesz jó
dolgod, de ha bevallod, és elfordulsz
tőlük, kegyelmet kapsz.
Példabeszédek 28:13
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3. Hét Igerészek
Hétfő
Jónás 3:1-3
1 Az Örökkévaló szava másodszor is Jónáshoz érkezett: 2 „Kelj föl, menj Ninivébe, a nagy
városba, és hirdesd lakóinak, amit én mondok neked!”
3 Akkor Jónás az Örökkévaló szava szerint felkerekedett, és elment Ninivébe, amely rendkívül
nagy város volt. Három napig tartott, amíg valaki gyalog keresztülment rajta.
Jeremiás sir 3:21-23
21 De újra remény támad bennem, ha meggondolom:
22 Az Örökkévaló kegyelme, hogy még élünk, mert hűséges szeretete soha nem fogy el!
23 Sőt, megújul minden reggel! Bizony, nagy a te hűséged, Uram!

Kedd
Jónás 3:4-6
4 Jónás tehát egyre beljebb ment a városba. Egy álló napig gyalogolt, majd hangosan
kiáltotta: „Még negyven nap, és elpusztul Ninive!”
5 A város lakói hittek Istennek, megalázták magukat, és böjtöt hirdettek egész Ninivében. A
lakosok apraja-nagyja zsákruhát öltött és böjtölt.
6 A király is, amikor meghallotta a hírt, felkelt trónjáról, levetette díszes ruháját, zsákba
öltözött, és hamuba ült.
2 Péter 3:9
9 Az Úr sohasem késik el ígérete teljesítésével, bár vannak, akik ezt gondolják. Nem
várakoztat bennünket, hanem ő vár ránk türelmesen, hiszen nem akarja, hogy akár csak
egyetlen ember is elvesszen. Ellenkezőleg, azt kívánja, hogy mindenki megváltoztassa
gondolkozását és hozzá forduljon.

S z erda
Jónás 3:7-8
7 Rendeletet adott ki, amelyet kihirdettek Ninivében:
„A király és vezérei ezt parancsolják:
Böjtöljön mindenki a városban! Se emberek, se háziállatok ne egyenek, se nyájak, se csordák
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ne legeljenek egy ideig semmit, sőt, még vizet se igyanak! 8 A lakosok és a barmok viseljenek
zsákot, és mindenki teljes erőből kiáltson Istenhez! Minden ember változtassa meg az életét,
hagyjon föl minden gonoszsággal, és ne kövessen el többé semmilyen erőszakosságot!
Példabesz édek 28:13
13 Ha takargatod bűneidet, nem lesz jó dolgod,
de ha bevallod, és elfordulsz tőlük, kegyelmet kapsz.

C s ü t ö rt ö k
Jónás 3:9-10
9 Ki tudja, talán Isten meggondolja magát, lecsillapodik izzó haragja, és mégsem pusztít el
bennünket.”
10 Isten látta, hogy Ninive lakosai mit tettek, és hogyan fordultak el gonosz dolgaiktól.
Ezért valóban meggondolta magát, és az ítéletet, amelyet pedig már elhatározott, mégsem
hajtotta végre.

P é nte k
János 3:17
17 Isten nem azért küldte a Fiát az emberek közé, hogy elítélje őket, hanem azért, hogy a Fiú
közreműködésével megmenekülhessenek.
Lukács 19:10
10 Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse az elveszetteket, és megmentse őket.”
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HétfO
Olvasd el:
Jónás 3:1-3
IMÁK:
Jeremiás siralmai 3:21-23

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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Kedd
Olvasd el:
Jónás 3:4-6
IMÁK:
2 Péter 3:9

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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Szerda
Olvasd el:
Jónás 3:7-8
IMÁK:
Példabeszédek 28:13

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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Csütörtök
Olvasd el:
Jónás 3:9-10
IMÁK:
Jónás 3:10

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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Péntek
Olvasd el:
János 3:17, Lukács 19:10
IMÁK:
János 3:17

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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Ezen a héten
m egta n ulta m , h o gy. . .
H a s z n á l d a z a l á b b i h e ly e t, h o g y r a j z o l j
egy képet, vagy írj arról, amit ezen a héten
ta n u ltá l I s t e n I g é j é b ő l .
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Ima
J egye z d f el ima k é r é seid é s h álao k aid minden nap !
Heti imatéma:
Imádkozz a gyülekezetedért!
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek
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4. Hét
Isten lassú a haragra és hűséges szeretete túlárad

Jóságos az Örökkévaló, és kegyelmes,
türelme hosszan tart, szeretete hatalmas!
Zsoltárok 145:8
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4. Hét Igerészek
Hétfő
Jónás 4:1-3
1 Jónásnak azonban nagyon rosszul esett, hogy Isten mégsem pusztította el Ninivét, és
nagyon megharagudott. 2 „Ó, Örökkévaló — imádkozott —, sejtettem én már akkor, mikor
még otthon voltam, hogy ezt fogod tenni! Emiatt akartam Társisba futni! Hiszen ismerlek
téged, hogy kegyelmes, irgalmas és nagyon türelmes Isten vagy, hogy hűséges szereteted az
égig ér, és ha csak lehet, megváltoztatod büntető ítéleted.3 Most pedig, Örökkévaló, kérlek,
vedd el az életem, mert jobb lenne meghalnom, mintsem hogy tovább éljek!”

Kedd
Jónás 4:4
4 „Vajon jogosan haragszol emiatt?” — kérdezte az Örökkévaló.
Róma 3:23
23 Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében
részesüljön.
Mikeás 6:8
8 Nem! Hiszen megmondta neked, ember, mit tekint az Örökkévaló jónak, megmutatta,
mit kíván tőled: hogy igazságosan cselekedj, őrizd meg a hűséges szeretetet, és alázatosan élj
Istened előtt.

S z erda
Jónás 4:5-9
5 Ezután Jónás kiment a városból, és attól keletre letelepedett. Készített magának egy
kunyhót, s annak árnyékából figyelte, mi fog történni a várossal.
6 Az Örökkévaló Isten pedig növesztett egy nagy ricinusbokrot, hogy tartson árnyékot Jónás
feje fölé, és óvja meg őt a napszúrástól. Örült is Jónás szerfölött a bokornak.
7 Másnap hajnalban azonban Isten úgy intézte, hogy egy féreg megrágta a bokrot, és az
hamarosan el is száradt.
8 Felkelt a nap, Isten pedig forró és erős keleti szelet küldött arra a vidékre. A nap egyenesen
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a fejére tűzött Jónásnak, aki már-már elájult a hőségtől. Azt kívánta, bárcsak meghalna. „Jaj,
jobb lenne meghalnom, mintsem hogy tovább éljek!” — panaszkodott.
9 Akkor Isten megszólította: „Vajon jogosan haragszol, hogy a bokor elszáradt?” „Igen,
jogosan! — mérgelődött Jónás —, haragszom, amíg csak élek!”
Zsoltárok 116:5
5 Kegyelmes és igazságos az Örökkévaló, együttérző és könyörületes.
Zsoltárok 103:10
10 nem bűneink szerint bánik velünk, nem büntet vétkeinkért, ahogy megérdemelnénk.

C s ü t ö rt ö k
Jónás 4:10-11
10 Az Örökkévaló így válaszolt: „Látod, Jónás, te sajnálod ezt a ricinusbokrot, amely egyetlen
éjjel felnőtt, a másik éjjel elszáradt, pedig nem te ültetted, nem is gondoztad! 11 Hát én ne
sajnáljam Ninivét, ezt a nagy várost, amelyben több, mint százhúszezer ember él, akik nem
tudnak különbséget tenni a jó és a rossz között?! S még ott van az a rengeteg háziállat is!”
Rómaiakhoz 5:6-9
6 Amikor eljött a megszabott ideje, Krisztus meghalt értünk, bűnösökért. Mi akkor még
tehetetlenek voltunk. 7 Nehéz lenne olyan embert találni, aki hajlandó lenne meghalni, hogy
valaki mást megmentsen, még akkor is, ha az a másik igazságos. Egy jó emberért talán mégis
vállalná a halált valaki, 8 Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy
Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűneinkben éltünk.
9 Akkor most mennyivel inkább megmenekülünk Isten haragjától Krisztus által! Hiszen Isten
már elfogadott bennünket Krisztus vére, vagyis a halála által.

P é nte k
Zsoltárok 145:8-9
Jóságos az Örökkévaló, és kegyelmes,
türelme hosszan tart, szeretete hatalmas!
9 Jóindulatú és nagylelkű mindenkihez,
irgalmas minden teremtményéhez!
Titusz 2:11
11 Mert Istenünk üdvösséget hozó kegyelme már eljött és látható lett minden ember számára.
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HétfO
Olvasd el:
Jónás 4:1-3
IMÁK:
Jónás 4:2

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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Kedd
Olvasd el:
Jónás 4:4
IMÁK:
Róma 3:23, Mikeás 6:8

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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Szerda
Olvasd el:
Jónás 4:5-9
IMÁK:
Zsoltárok 116:5, Zsoltárok 103:10

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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Csütörtök
Olvasd el:
Jónás 4:10-11
IMÁK:
Róma 5:6-9

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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Péntek
Olvasd el:
Zsoltárok 145:8-9; Titusz 2:11
IMÁK:
Zsoltárok 145:8-9

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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Ezen a héten
m egta n ulta m , h o gy. . .
H a s z n á l d a z a l á b b i h e ly e t, h o g y r a j z o l j
egy képet, vagy írj arról, amit ezen a héten
ta n u ltá l I s t e n I g é j é b ő l .
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