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Pár szó a szü lők h öz
Ez a könyv abból a vágyból született,
hogy egy olyan tanulmányozó naplót
biztosítsunk gyerekek számára, mely
a Igazságosan cselekedj, Őrizd meg a
hűséges szeretetet, Alázatosan élj 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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BEVEZETO
IGAZSÁGOSAN CSELEKEDJ, ŐRIZD MEG A HŰSÉGES
SZERETETET, ALÁZATOSAN ÉLJ
Üdvözöllek barátom,
Annyira örülünk, hogy velünk tartasz ebben a Mikeás könyvéről szóló, 4 hetes
tanulmányban! Nem sokat tudunk Mikeás prófétáról, csak annyit, hogy nagyjából Ézsaiás és
Hóseás prófétával egyidőben élt. De Isten Mikeásra is nagyon fontos üzenetet bízott, melyet
át kellett adnia Izráel népének, egy üzenetet, mely neked és nekem is szól! Ez mennyire
nagyszerű?!
Mikeás idejében sok ember hozott ostoba és önző döntéseket. Életük célja az volt, hogy saját
magukat boldoggá tegyék, ahelyett, hogy azért éltek volna, hogy Istent szeressék. Persze néha
úgy tettek, mintha szeretnék Istent… de a szívük távol volt tőle. Ráadásul bálványimádásba
keveredtek. A bálványimádás egy különös szó, ami azt jelenti, hogy valamit jobban szeretünk
Istennél. Amikor ezt tesszük, az a személy vagy tárgy lesz a bálvány az életünkben, és ez
nemcsak tiszteletlenség Istennel szemben, hanem el is szomorítja Őt.
A Hóseás 6:6-ban Isten azt mondja, hogy Ő a szívünket kéri, nem az áldozatainkat. Ez azt
jelenti, hogy Isten azt akarja, hogy szeressük Őt, ne csak tetteinkkel engedelmeskedjünk
Neki, és ne csak úgy tegyünk, mintha szeretnénk Őt. Azt szeretné, hogy azért
engedelmeskedjünk, mert szeretjük Őt. Milyen fontos, hogy ezt fiatalon megtanuljuk!
Mikeás idejében az emberek sok olyan bűnnel küszködtek, mellyel sok gyerek és felnőtt ma is
küszködik. Olyan bűnök, mint például a kapzsiság, lopás és még az erőszakosság is.
A következő 4 héten át, ebből a fontos könyvből meg fogjuk tanulni, hogy Isten ítélkezik,
de meg is bocsát. Az ítélkezés akkor történik, amikor valami bűnt követünk el, valami
olyant, ami másokat, saját magunkat, vagy Istent bántja. Azért mert Isten jó és Szent, a
bűneinknek következményei vannak. De Mikeás próféta arra is emlékeztet, hogy egy olyan
Istent szolgálunk, aki szeret minket, kedves hozzánk és meg akar bocsátani nekünk. Drága
kis barátom, mindig jusson eszedbe, hogy Isten szeret téged. Gazdag irgalomban és lassú a
haragra. Gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Soha ne felejtsd el ezt az igazságot.
Azért imádkozunk, hogy erősödjön meg a hited, ahogy Mikeás könyvét olvasod, és élj olyan
életet, hogy „igazságosan cselekedj, őrizd meg a hűséges szeretetet, és alázatosan élj Istened
előtt.” Mikeás 6:8
Szurkolunk neked!
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OLVASÁSI TERV
1. HÉT
Hétfő
Olvasd el: Mikeás 1:1, 2 Krónikák 27:1-2; 28:1-4; 29:1-2
IMÁK: 2 Krónikák 29:2
További ol va smány: 2 Króniká k 27- 2 8
Kedd
Olvasd el: Mikeás 1:2-7, 2 Királyok 17:7-13
IMÁK: Mikeás 1:2-3
További ol va smány: 2 Króniká k 29
Szerda
Olvasd el: Mikeás 1:8-16, 2 Királyok 17:14-23
IMÁK: 2 Királyok 17:18-20
Csütörtök
Olvasd el: Mikeás 2:1-5, 2 Krónikák 36:15-21
IMÁK: 2 Krónikák 36:15
Pé n t e k
Olvasd el: Mikeás 2:6-11, 5 Mózes 11:13-17
IMÁK: Mikeás 2:7

2. HÉT
Hétfő
Olvasd el: Mikeás 2:12-13, Zsoltárok 103:1-14
IMÁK: Mikeás 2:12
Kedd
Olvasd el: Mikeás 3:1-4, Ézsaiás 55:8-9
IMÁK: Ézsaiás 55:8-9
Szerda
Olvasd el: Mikeás 3:5-8, Jakab 5:19-20
IMÁK: Mikeás 3:8
Csütörtök
Olvasd el: Mikeás 3:9-12, Zsoltárok 82
IMÁK: Zsoltárok 82:2
Pé n t e k
Olvasd el: Mikeás 4:1-5, Jelenések 21:1-8
IMÁK: Mikeás 4:5
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3. HÉT
H é t f ő 					
Olvasd el: Mikeás 4:6-8, Zsoltárok 93
IMÁK: Mikeás 4:7
Kedd
Olvasd el: Mikeás 4:9-13, Róma 8:28
IMÁK: Mikeás 4:12
Szerda
Olvasd el: Mikeás 5:1-6, 2 Krónikák 32:20-23
IMÁK: Mikeás 5:4-5a
További ol va smány: 2 Króniká k 32
Csütörtök
Olvasd el: Mikeás 5:7-9, Apcsel 17:1-4; 18:1-4, 24
IMÁK: Mikeás 5:7
További ol va smány: Apc sel 17, 18, 1 9
Pé n t e k
Olvasd el: Mikeás 5:10-15, Zsoltárok 50:15-23
IMÁK: Mikeás 5:15

4. HÉT
Hétfő
Olvasd el: Mikeás 6:1-8, Galata 4:12-16
IMÁK: Mikeás 6:8
Kedd
Olvasd el: Mikeás 6:9-15, Jób 40:1-9
IMÁK: Jób 40:8-9
Szerda
Olvasd el: Mikeás 7:1-7
IMÁK: Mikeás 7:7
Csütörtök
Olvasd el: Mikeás 7:8-13
IMÁK: Mikeás 7:8-9
Pé n t e k
Olvasd el: Mikeás 7:14-20
IMÁK: Mikeás 7:18-20
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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 . H ét

Vajon Isten elítélte
Jákób családját?
Ilyen türelmetlen az Örökkévaló?
Ilyenek az ő tettei?
Vajon nem hasznára
vannak-e szavaim
annak, aki igazságosan él?
Mikeás 2:7
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1 . H ét I G E R É S Z E K
HÉTFŐ
Mikeás 1:1
1Ez az Örökkévaló üzenete, amelyet Mikeásnak mondott, abban az időben, amikor Jótám,
Áház és Ezékiás uralkodott Júda királyságában. Mikeás Móreset városából származott..
2 Krónikák 27:1-2
1 Jótám huszonöt éves korában lépett trónra, és tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben.
Anyja Jerúsá volt, Cádók leánya. 2 Jótám azt tette, amit az Örökkévaló helyesnek tart,
ahhoz hasonlóan, ahogy apja, Uzzijjá uralkodott, kivéve, hogy nem ment be az Örökkévaló
Templomába — ebben nem követte apját. De Júda népe továbbra is vétkezett.
2 Krónikák 28:1-4
1 Áház húsz éves korában lett király, és tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben. Nem követte
ősének, Dávid királynak példáját: nem azt tette, ami az Örökkévaló megítélése szerint
helyes. 2 Áház Izráel királyainak útján járt, sőt még öntött bálványszobrokat is készíttetett a
Baáloknak, az idegen isteneknek. 3 A bálványok tiszteletére tömjént égetett a Ben-Hinnóm
völgyben. Még saját fiait is képes volt áldozatul megégetni azoknak a népeknek az utálatos
szokása szerint, amelyeket az Örökkévaló kiűzött erről a földről Izráel népe elől. 4 Áház
tömjén-áldozatokat mutatott be a bálványoknak a magaslatokon, a dombokon és minden
zöld fa alatt.
2 Krónikák 29:1-2
1 Ezékiás huszonöt éves volt, amikor trónra lépett, és huszonkilenc évig uralkodott
Jeruzsálemben. Anyját Abijjának hívták, aki Zekarjáhú leánya volt. 2 Ezékiás király az
Örökkévaló tetszése szerint uralkodott, ahhoz hasonlóan, ahogyan őse, Dávid király is tette.
További olvasmány: 2 Krónikák 27-28

KEDD
Mikeás 1:2-7
2 Halljátok meg mindannyian,
ti nemzetek!
Figyeljen rám az egész föld,
14

és minden lakója!
Mert Uram, az Örökkévaló jön
közétek szent Templomából,
hogy maga tanúskodjon előttetek!
3 Nézzétek! Az Örökkévaló
kijön lakóhelyéről,
lejön a magasból,
és lépked a föld magaslatain!
4 Lába alatt szétmállanak a hegyek,
meghasadnak a völgyek.
Megolvadnak, mint viasz
a tűz előtt,
lezúdulnak, mint rohanó
vízáradat a lejtőn.
5 Bizony, így lesz ez
Jákób népének vétke miatt,
és Izráel házának bűneiért!
Mert honnan erednek Jákób vétkei?
Samáriából!
Honnan származnak Júda bűnei?
Jeruzsálemből!
6 „Emiatt Samáriát lerombolom
— ezt mondja az Örökkévaló —,
csak egy kőrakás
marad belőle a mezőn,
és a helyére szőlőt ültetnek.
Köveit a völgybe hajítom,
falát az alapjáig lecsupaszítom.
7 Összes bálványszobrát
darabokra törik,
amit paráznaságával gyűjtött,
elégetik,
mert hűtlenségének béréből
állította bálványait,
és azokból ismét
paráznák fizetsége lesz.”
2 Királyok 17:7-13
7 Mindez azért történt, mert Izráel népe vétkezett Istene, az Örökkévaló ellen, aki
kiszabadította őket Egyiptomból, a fáraónak, Egyiptom királyának hatalmából.
Izráel népe más isteneket imádott és tisztelt.
8 Azoknak a népeknek a szokásait követte, amelyeket az Örökkévaló kiűzött Izráel elől, és
azoknak a királyoknak a rossz példáját követte, akiket Izráel népe választott magának.
9 Izráel népe titokban olyan dolgokat tett, amelyeket Istenük, az Örökkévaló rossznak
15

tart: oltárokat építettek a magaslatokon, minden településen, a nagy városoktól a legkisebb
falvakig. 10 Minden dombon és minden zöldellő fa alatt nagy köveket és Asera-oszlopokat
állítottak fel a bálványisteneknek. 11 Áldozatokat mutattak be ezeken a magaslatokon a
bálványoknak, ugyanúgy, mint azok a nemzetek, amelyeket az Örökkévaló kiűzött Izráel elől.
Gonosz dolgokat tettek, amelyekkel haragra ingerelték az Örökkévalót.
12 Bálványokat tiszteltek és imádtak, pedig ezt az Örökkévaló megtiltotta.
13 Az Örökkévaló figyelmeztette Izráel és Júda népét az összes prófétája és látnoka által:
„Hagyjátok abba ezeket a gonosz dolgokat! Forduljatok el tőlük! Engedelmeskedjetek
parancsaimnak és határozataimnak! Éljetek mindazok szerint a törvényeim szerint, amelyeket
őseiteknek megparancsoltam és mindazok szerint, amelyeket szolgáim, a próféták által
üzentem nektek!”
További olvasmány: 2 Krónikák 29

SZERDA
Mikeás 1:8-16
8 Ezért gyászolok és jajgatok,
mezítláb és csupaszon járok,
sírok, mint a sakálok,
jajongok, mint a baglyok.
9 Jaj, mert Samária halálos sebet kapott,
és az ellenség támadása
már Júdát is elérte!
Egészen népem kapujáig hatolt,
már Jeruzsálemet ostromolja
az áradat!
10 Ne híreszteljétek ezt Gátban,
ne sírjatok Akkóban!
Bét-Afra lakói, porban
heverve gyászoljatok!
11 Sáfír lakói,
rabságba vonultok az úton,
szégyennel borítva,
de meztelen!
Caanán lakói nem mernek
várukból kijönni,
Bét-Écel lakói jajgatnak.
Ott sincs többé menedékünk.
12 Márót lakosai reménykedve
várják a jó hírt,
de az Örökkévalótól csak veszedelem
jön Jeruzsálem kapujára.
16

13 Fogjátok be a lovakat
a harci szekerekbe,
Lákis harcosai!
Tőletek származott Sion népének bűne,
tőletek indultak ki Izráel vétkei!
14 Júda népe,
vegyél búcsút Móreset-Gáttól!
Izráel királyai nem kapnak segítséget
Akzíb házaitól.
15 Marésa lakosai,
városotokat birtokba veszi az ellenség,
és az Örökkévaló a kezükbe ad titeket!
Izráel vezetői
Adullám barlangjába rejtőznek.
16 Jaj, Izráel! Nyírd le hajadat,
gyászold gyermekeidet,
sirasd el őket,
akiket szerettél!
Olyan kopasz legyen a fejed,
mint a keselyűé,
mert bizony,
száműzetésbe hurcolják fiaidat!
2 Királyok 17:14-23
14 De nem hallgattak szavára, s ugyanolyan makacsul folytatták ezeket a gonosz dolgokat,
mint nyakas őseik, akik nem hittek Istenüknek, az Örökkévalónak.
15 Elutasították rendelkezéseit, megtörték a szövetséget, amelyet az Örökkévaló őseikkel
kötött. Nem hallgattak figyelmeztetéseire, hanem értelmetlen bálványisteneket követtek, s
így maguk is értelmetlenekké lettek. A körülöttük lakó idegen nemzetek szokásait követték,
pedig az Örökkévaló megparancsolta nekik, hogy ne kövessék azokat.
16 Félredobták Istenük, az Örökkévaló minden parancsát, és bálványokat készítettek
maguknak: két bika-szobrot aranyból, meg Asera-oszlopokat, az ég seregét imádták és Baált
szolgálták.
17 Átvitték gyermekeiket a tűzön, jövendőmondást és varázslást folytattak, és teljességgel
odaszánták magukat arra, hogy olyan gonosz dolgokat tegyenek, amiket az Örökkévaló
gyűlöl, s hogy haragra ingereljék őt ezekkel.
18 Mindezek miatt az Örökkévaló annyira megharagudott Izráel népére, hogy félredobta őket
a szeme elől. Egyedül csak Júda törzse maradt meg.
19 De Júda sem őrizte meg Istenének, az Örökkévalónak a rendelkezéseit. Még Júda is Izráel
szokásait követte.
20 Így hát az Örökkévaló elutasította Izráel minden leszármazottját, csapásokkal sújtotta és
kiszolgáltatta őket a fosztogatóknak, végül pedig egészen félredobta, hogy ne is lássa őket.
21 Elszakította Izráel népét Dávid királyi családjától.
17

Izráel népe Jeroboámot, Nebát fiát tette királlyá, aki viszont eltérítette a népet az Örökkévaló
követésétől, és súlyos bűnbe vezette őket. 22 Izráel népe követte Jeroboám példáját, és
elkövette mindazokat a bűnöket, amelyeket a királyuk elkövetett; sőt még ragaszkodtak is
ezekhez a bűnökhöz.
23 Az Örökkévaló végül félredobta Izráel népét, hogy ne is lássa őket — ahogyan ezt előre
megmondta szolgái, a próféták által. Ezért hurcolta el őket a saját földjükről száműzetésbe az
asszír király, és ott is vannak mind a mai napig.

CSÜTÖRTÖK
Mikeás 2:1-5
1 Ó ti, akik ágyatokban
gonoszságot terveztek,
gaztetteket forgattok
a fejetekben éjjelente,
s mihelyt megvirrad, véghez is viszitek,
mert van hatalmatok rá!
2 Megkívánjátok a szomszéd földjét,
és el is veszitek tőle,
vagy a házát,
és meg is szerzitek,
nyomorgatjátok a gazdát
és a családját,
kiforgatjátok vagyonából az embert,
megfosztjátok örökségétől.
3 Ezért azt üzeni nektek az Örökkévaló:
„Nézzétek, most én is rosszat tervezek
e nemzetség ellen,
amelyet el nem kerülhettek!
Ne hordjátok fenn az orrotokat,
mert most valóban
rátok zúdul a veszedelem!
4 Akkor majd rólatok
vesznek példázatot,
és jajgatva éneklik
ezt a siratóéneket:
»Végünk van,
jaj, végünk van!
Egészen tönkrementünk!
Népünk örökségét
elvette tőlünk az Örökkévaló,
és másnak adta.
Földünket idegenek
osztják föl maguk között.«
5 Bizony, mikor eljön az ideje,
18

hogy az Örökkévaló népe
a saját földjét visszakapja,
nektek már nem lesz utódotok,
akinek kimérhetnék örökségét
Izráel közösségében!”
2 Krónikák 36:15-21
15 Őseik Istene, az Örökkévaló újra meg újra üzent nekik prófétái által, hogy figyelmeztesse
őket, mert szerette volna megkímélni népét és az Örökkévaló házát. 16 De azok kigúnyolták
Isten követeit, visszautasították az Örökkévaló üzeneteit, és csúfot űztek prófétáiból. Végül
az Örökkévaló annyira megharagudott népére, hogy haragját semmi sem tudta megállítani
többé.
17 Ezért az Örökkévaló felindította Babilon királyát Júda és Jeruzsálem ellen, és mindenkit
a kezébe adott. Babilon királya pedig nem kímélt meg senkit. A fiatal férfiakat fegyverrel
vágatta le még a Templomban is. Válogatás nélkül megölt mindenkit: fiatal férfiakat és
leányokat éppen úgy, mint időseket és egészen öregeket. 18 Isten házából elvitt minden
felszerelést és az Örökkévaló házának összes kincsét. Elrabolta Júda királyától és a
főemberektől az összes kincsüket és vagyonukat, és mindezeket Babilonba vitte.
19 Azután felgyújtotta Isten házát, lerombolta Jeruzsálem falait, felégette Júda királyának
palotáját, főembereinek házait, és minden értékes tárgyat elpusztított. 20 Akik mégis
életben maradtak, azokat fogságba hurcolta Babilóniába, ahol Babilon királyát és annak
fiait szolgálták egészen addig, amíg a Perzsa Birodalom Babilónia helyére nem lépett. 21 Így
teljesedett be az Örökkévaló szava, amelyet Jeremiás próféta által mondott: „Amíg le nem
telnek a szombati nyugalom évei, a föld élvezni fogja nyugalmát, ezért lakatlan pusztaság lesz
hetven évig.”

PÉNTEK
Mikeás 2:6-11
6 Azt mondjátok nekem:
„Ne prófétálj ilyeneket!
Ne prófétálj közelgő veszedelemről!
Nem történhet ilyen szégyen velünk!”
7 Vajon Isten elítélte
Jákób családját?
Ilyen türelmetlen az Örökkévaló?
Ilyenek az ő tettei?
Vajon nem hasznára vannak-e szavaim
annak, aki igazságosan él?
8 De ti úgy támadtok népemre,
mint az ellenség!
Letépitek a ruhát
a békés járókelőről,
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9 népem asszonyait kiűzitek
boldog otthonaikból,
gyermekeiktől elraboljátok áldásomat!
10 Ezért hát keljetek föl,
messzire kell mennetek,
nincs ezen a földön maradásotok!
Bűneitek tisztátalanná tették e földet,
és rettenetes pusztulást hoznak rá!
11 Bezzeg, ha egy hazug szélhámos
prédikálna e népnek borról
és részegítő italról,
azt elfogadnák prófétának,
az tetszene nekik!
5 Mózes 11:13-17
13 „Ezért, ha engedelmesen hallgattok parancsaimra — mondja az Örökkévaló —, amelyeket
ma mondok nektek, és teljes szívvel-lélekkel szeretitek és szolgáljátok Istenünket, az
Örökkévalót, 14 akkor esőt adok földetekre alkalmas időben. Bizony, korai és késői esőt
bocsátok rátok, és bőven terem majd gabonátok, szőlőtök és olajfátok. 15 Jóllakhattok, s még
állataitok is dúsfüvű legelőn legelhetnek.
16 De jól vigyázzatok! Nehogy a szívetek becsapjon benneteket, hogy elforduljatok tőlem, és
más isteneket imádjatok és szolgáljatok!”
17 Mert, ha mégis megteszitek — folytatta Mózes —, akkor az Örökkévaló megharagszik
rátok, és bezárja az eget, hogy egy csepp esőt se adjon nektek. Akkor a föld sem terem
semmit, ti pedig hamar kivesztek arról a jó földről, amelyet az Örökkévaló ad nektek.
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HÉTFO
Olvasd el:
Mikeás 1:1, 2 Krónikák 27:1-2; 28:1-4; 29:1-2
IMÁK:
2 Krónikák 29:2

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:
Mikeás 1:2-7, 2 Királyok 17:7-13
IMÁK:
Mikeás 1:2-3

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:
Mikeás 1:8-16, 2 Királyok 17:14-23
IMÁK:
2 Királyok 17:18-20

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:
Mikeás 2:1-5, 2 Krónikák 36:15-21
IMÁK:
2 Krónikák 36:15

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:
Mikeás 2:6-11, 5 Mózes 11:13-17
IMÁK:
Mikeás 2:7

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
JEGYEZD FEL IMAKÉRÉSEID ÉS HÁLAOKAID MINDEN NAP!
Heti imatéma:
Imádkozz az országodért!
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

34

2 . H ét

Hiszen minden nép
a maga istenének uralma alatt él,
de mi az Örökkévalót,
Istenünket követjük,
és uralma alatt élünk örökké!
Mikeás 4:5
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2 . H ét I G E R É S Z E K
HÉTFŐ
Mikeás 2:12-13
12 „Mégis összegyűjtelek, Jákób népe,
biztosan egybegyűjtelek!
Izráel maradékát
mindenestül összegyűjtöm én!
Összeterelem őket,
mint juhokat a karámba,
mint nyájamat a legelőn.
Zajongva nyüzsög majd a sokaság:
az emberek nyája.
13 Előttük megy föl, aki utat tör,
követi a nyáj tolongva,
s kitódulnak a kapun a szabadba.
Királyuk megy a nyáj előtt,
élükön maga az Örökkévaló.”
Zsoltárok 103:1-14
1 Lelkem, áldjad az Örökkévalót!
Egész valóm áldja szent nevét!
2 Lelkem, áldjad az Örökkévalót,
és ne feledd, mennyi jót tett veled!
3 Megbocsátja minden bűnödet,
kigyógyít minden betegségedből,
4 megmenti életed a sírtól,
körülvesz hűséges szeretetével.
5 Megad neked minden jót,
felékesít és megfiatalít.
Megújulsz, mint a sas,
mikor új tollakat növeszt.
6 Az Örökkévaló igazságot szolgáltat
minden elnyomottnak.
7 Útjait megmutatta Mózesnek,
hatalmas tetteit Izráelnek.
8 Bizony, irgalmas, kegyelmes
és türelmes az Örökkévaló hozzánk,
szeretete nem fogy el.
36

9 Nem hibáztat szüntelen,
nem haragszik örökké,
10 nem bűneink szerint bánik velünk,
nem büntet vétkeinkért,
ahogy megérdemelnénk.
11 Mert amilyen magas az ég a föld felett,
olyan magasan elborít bennünket
hűséges szeretetével.
12 Amilyen messze van napkelet napnyugattól,
olyan messze dobta el bűneinket tőlünk!
13 Amilyen jóságos az apa gyermekeihez,
olyan kegyelmes az Örökkévaló azokhoz,
akik tisztelik és félik őt!
14 Hiszen jól tudja, hogyan teremtett minket,
emlékszik rá, hogy halandók vagyunk,
porból valók.

KEDD
Mikeás 3:1-4
1 Ezt mondtam: Figyeljetek ide,
Jákób népének vezetői,
Izráel családjának fejedelmei!
Nem a ti dolgotok lenne,
hogy igazságosan ítéljetek?
2 De ti gyűlölitek a jót,
és a gonoszt szeretitek!
Lenyúzzátok népemről a bőrt,
és csontjaikról a húst!
3 Elevenen megnyúzzátok
és felfaljátok őket!
Még csontjaikat is összetöritek,
felaprítjátok, mint a húst a fazékba,
pecsenyét a serpenyőbe.
4 Ezért majd segítségért
kiáltoztok az Örökkévalóhoz,
de nem felel nektek!
Arcát eltakarja előletek
gonosztetteitek miatt.
Ézsaiás 55:8-9
8 „Mert az én gondolataim,
nem a ti gondolataitok.
Útjaitok sem az én útjaim!
— mondja az Örökkévaló. —
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9 Amennyivel az ég magasabb a földnél,
annyival magasabbak útjaim útjaitoknál,
és gondolataim gondolataitoknál.

SZERDA
Mikeás 3:5-8
5 Ezt üzeni az Örökkévaló
a hamis prófétáknak,
akik félrevezetik népemet,
akik békességről szónokolnak,
ha van mit enniük,
de azonnal háborút hirdetnek ellened,
ha nem dobsz eléjük harapnivalót:
6 „Éjszaka száll rátok
látomás helyett,
sűrű sötétség
jövendőmondás helyett.
Napotok leáldozik, próféták,
s nappal is sötétség borul rátok.
7 Megszégyenülnek a látók,
kudarcot vallanak a jósok,
eltakarják arcukat,
mert nincs kijelentés,
nincs többé válasz Istentől.”
8 Az Örökkévaló betöltött erejével,
betöltött engem Szellemével,
felruházott hatalommal,
hogy ítéletet hirdessek,
hogy szemébe mondjam
Jákób népének,
miben vétkezett,
és Izráelnek megmutassam bűneit.
Jakab 5:19-20
19 Testvéreim, előfordulhat, hogy közületek valaki letér az igaz útról. Ekkor valaki más
segíthet neki, hogy visszataláljon Istenhez. 20 Aki segít neki, tudja meg, hogy a haláltól
menti meg annak a bűnösnek a lelkét, és sok bűnre bocsánatot szerez.

CSÜTÖRTÖK
Mikeás 3:9-12
9 Figyeljetek rám,
Jákób népének vezetői,
és Izráel fejedelmei!
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Ti utáljátok az igaz ítéletet,
és kiforgatjátok az igazságot!
10 Siont ártatlanok meggyilkolása
árán építitek,
és Jeruzsálemet
igazságtalansággal vezetitek!
11 Jeruzsálem bírái
a megvesztegetés szerint
mérik az ítéletet,
papjai díjat kérnek a tanításért,
prófétái meg pénzért jósolnak!
S mégis az Örökkévalóra hivatkoznak,
és elbizakodottan mondják:
„Nem érhet minket
semmi veszedelem,
mert az Örökkévaló közöttünk lakik!”
12 Tudjátok meg hát,
hogy a Sion szántófölddé lesz,
Jeruzsálemből csak romhalmaz marad,
a Templom-hegyből pedig
elvadult bozótos magaslat.
S mindez miattatok történik majd!
Zsoltárok 82
1 Isten áll az istenek gyűlésében,
mint Bíró ítél a bírák között:
2 „Meddig fogtok még igazságtalanul ítélkezni?!
Miért pártoljátok a bűnösöket?! Szela
3 Szolgáltassatok igazságot
az árváknak és a szegényeknek!
Mentsétek meg a nyomorultakat
és a szűkölködőket!
4 Szabadítsátok meg a szegényeket
és a nincsteleneket!
Mentsétek ki őket a gonoszok kezéből!”
5 De nem tudják, mi történik,
nem értenek semmit!
Nem tudják, mit tesznek,
s közben már a Föld alapjai is
omladoznak körülöttük.
6 Szól Isten a bíráknak: „Bár istenek vagytok,
a Felséges fiai mindnyájan,
7 mégis meghaltok, mint minden ember!
Lehullotok, mint minden uralkodó!”
8 Kelj fel, ó, Isten!
Tarts ítéletet az egész Földön!
Uralkodj a nemzetek fölött!
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PÉNTEK
Mikeás 4:1-5
1 Az idők végén
az Örökkévaló házának hegye
fölülemelkedik
a legmagasabb hegyeken,
messze kimagaslik
a dombok közül,
s hozzá gyűlnek a nemzetek.
2 Tömegek özönlenek hozzá,
s így hívja egyik a másikat:
„Jöjjetek, menjünk fel
az Örökkévaló hegyére,
Jákób Istenének házához,
hogy tanítson bennünket útjaira,
s járhassunk ösvényein!”
Mert Sionból származik a tanítás,
Jeruzsálemből jön
az Örökkévaló szava.
3 Igazságosan ítél
a nemzetek között,
és megfenyít sok erős
és messze lakó népet,
hogy kardjukból
ekét kovácsoljanak,
lándzsáikból
szőlőmetsző késeket.
Nép a népre
többé kardot nem emel,
fiait harcra már nem tanítja soha.
4 Békességben és jólétben
élvezik majd kertjeik gyümölcsét,
a szőlőt és fügét,
s nem kell félniük semmitől.
Így lesz, mert az Örökkévaló,
a Seregek Ura mondta ezt!
5 Hiszen minden nép
a maga istenének uralma alatt él,
de mi az Örökkévalót,
Istenünket követjük,
és uralma alatt élünk örökké!
Jelenések 21:1-8
1 Újra láttam: Új Ég és Új Föld tűnt elő, mert a régi Ég és a régi Föld már eltűnt, és
tenger sem volt többé. 2 Láttam, hogy a Szent Város, az Új Jeruzsálem leszállt a Mennyből,
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Istentől. Olyan volt, mint egy menyasszony, akit a férje számára öltöztettek és ékesítettek
fel. 3 Majd erős hangot hallottam a Mennyből, amely ezt kiáltotta: „Isten otthona most már
az emberek között van, s ő ezentúl együtt lakozik velük. Népévé lesznek, ő pedig Istenükké
lesz. 4 Minden könnyet letöröl a szemükről, s nem lesz többé halál, sem gyász, sem sírás, sem
fájdalom, mert a régi dolgok elmúltak.”
5 Ekkor az, aki a trónon ült, megszólalt: „Lásd, én mindent megújítok!” Majd így szólt
hozzám: „Írd le, mert ezek a beszédek megbízhatók és igazak!”
6 Azután ezt mondta: „Be van fejezve! Én vagyok az Alfa és az Ómega, mindennek az
elkezdője és a befejezője. Aki szomjas, annak inni adok az élet vizének forrásából ajándékul.
7 Aki győz, örökli mindezeket, annak Istene leszek, ő pedig a fiam lesz. 8 Azonban a gyávák,
a hitetlenek, és akik gyűlöletes dolgokat tesznek, a gyilkosok, a szexuális bűnben élők, akik
varázslással foglalkoznak, a bálványimádók és a hazugok — mindezek a tűz-tóba kerülnek,
amelyben kén ég. Ez a második halál.”
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HÉTFO
Olvasd el:
Mikeás 2:12-13, Zsoltárok 103:1-14
IMÁK:
Mikeás 2:12

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:
Mikeás 3:1-4, Ézsaiás 55:8-9
IMÁK:
Ézsaiás 55:8-9

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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SZERDA
Olvasd el:
Mikeás 3:5-8, Jakab 5:19-20
IMÁK:
Mikeás 3:8

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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CSÜTÖRTÖK
Olvasd el:
Mikeás 3:9-12, Zsoltárok 82
IMÁK:
Zsoltárok 82:2

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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PÉNTEK
Olvasd el:
Mikeás 4:1-5, Jelenések 21:1-8
IMÁK:
Mikeás 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 .
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IMA
JEGYEZD FEL IMAKÉRÉSEID ÉS HÁLAOKAID MINDEN NAP!
Heti imatéma:
Imádkozz a barátaidért!
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

54

3 . H ét

Ő pedig erős kézzel uralkodik,
és pásztorolja nyáját
az Örökkévaló ereje által,
az Örökkévalónak, Istenének
felséges nevében.
Hatalma kiterjed az egész földre,
ezért népe biztonságban
és békében él.
Ez lesz az igazi békesség!
Mikeás 5:4-5a
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3 . H ét I G E R É S Z E K
HÉTFŐ
Mikeás 4:6-8
6 „Abban az időben
— azt mondja az Örökkévaló —
összegyűjtöm a sántákat,
összeszedem a szétszórtakat,
akiket megbüntettem.
7 A sántákat maradékká teszem,
a szétszórtakat erős nemzetté,
és az Örökkévaló uralkodik majd
rajtuk Sion hegyén
attól fogva mindörökké.
8 Te pedig, nyájnak őrtornya,
Sion népének hegye,
visszatér hozzád a korábbi hatalom,
Jeruzsálem népének királyi uralma.”
Zsoltárok 93
1 Uralkodik az Örökkévaló, mint Király!
Dicsőségbe öltözött, királyi méltóság a palástja,
s erejét öltötte magára!
Megerősítette a világmindenséget,
hogy szilárd legyen, ne inogjon.
2 Szilárdan áll trónod, Örökkévaló, ősidők óta,
mert öröktől fogva létezel.
3 A folyók hangja, Örökkévaló, egyre hangosabb,
hogy zúgnak, morajlanak,
a háborgó hullámok zaja egyre erősebb!
4 Hogy zúg a tenger!
Harsognak hatalmas hullámai!
Mégis, az Örökkévaló a magasságban
sokkal fenségesebb és hatalmasabb!
5 Törvényed és Szövetséged milyen bizonyos!
Házadat szentség ékesíti, Örökkévaló, mindörökké!
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KEDD
Mikeás 4:9-13
9 Miért kiáltozol hát oly keservesen?
Talán nincs közötted királyod?
Vagy elvesztek tanácsadóid,
hogy úgy elfogott a fájdalom,
mint a szülő asszonyt a vajúdás?
10 Vajúdj és gyötrődj, Sion leánya,
mint a szülő asszony,
mert el kell hagynod városod,
és a mezőn tanyázol,
Babilóniába hurcolnak titeket!
De onnan is megmenekülsz,
kivált téged az Örökkévaló
ellenséged kezéből,
és megszabadít!
11 Sok nemzet gyűlt össze ellened,
s ezt mondják: „Rontsunk rá,
teperjük a földre,
legeltessük szemünket
a Sion romjain!”
12 De ők nem értik
az Örökkévaló gondolatát,
nem ismerik terveit!
Mert az Örökkévaló
akarta őket összegyűjteni,
mint kévéket a szérűre,
amikor eljön a cséplés ideje.
13 Olyan erős leszel, Sion népe,
mint vas-szarvú,
bronz-patájú bivaly!
Zúzd össze a nemzeteket,
taposd meg és csépeld őket,
mint a búzát a szérűn!
Gazdagságukat pedig
add az Örökkévalónak,
vagyonukat
az Egész Föld Urának!
Róma 8:28
28 Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent
szeretik — akiket ő a saját terve szerint elhívott.
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SZERDA
Mikeás 5:1-6
1 Gyűjtsd össze harcosaidat,
erős város,
mert körülvesz téged az ellenség,
hogy megostromoljon!
Bottal verik arcul
Izráel fejedelmét!
2 Ezt mondja az Örökkévaló:
„Efráta Betlehemben!
Bár a legkisebb vagy
Júda nemzetségei közül,
mégis benned születik meg
Izráel Fejedelme,
kinek származása
az idők kezdetére nyúlik vissza,
az őskor napjaiba!”
3 Ezért az Örökkévaló
kiszolgáltatja népét
az ellenségeiknek,
de csak addig,
amíg a terhes asszony vajúdik,
és megszüli gyermekét,
amíg testvéreinek maradéka
visszatér Izráel népéhez.
4 Ő pedig erős kézzel uralkodik,
és pásztorolja nyáját
az Örökkévaló ereje által,
az Örökkévalónak, Istenének
felséges nevében.
Hatalma kiterjed az egész földre,
ezért népe biztonságban
és békében él.
5 Ez lesz az igazi békesség!
Amikor pedig Asszíria
megtámadja földünket,
és betör várainkba,
állítunk ellene erős vezetőket
és hatalmas fejedelmeket,
6 akik fegyverrel foglalják el Asszíriát,
és kivont karddal uralkodnak
Nimród földjén.
Így szabadít meg minket a Fejedelem
az asszírok seregétől,
ha megtámadnak bennünket,
ha földünkre lépnek.
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2 Krónikák 32:20-23
20 Emiatt azután Ezékiás király és Ézsaiás próféta, Ámóc fia segítségért kiáltottak és
imádkoztak az Örökkévalóhoz, és szavuk feljutott a Mennybe. 21 Az Örökkévaló pedig
elküldött egy angyalt, aki megölte az összes parancsnokot, tisztet és kiváló harcost az asszír
király táborában. Így hát Asszíria királya megszégyenülve tért haza saját országába. Amikor
pedig imádkozni ment istene templomába, ott a saját fiai gyilkolták meg karddal. 22 Az
Örökkévaló tehát megszabadította Ezékiást és Jeruzsálem népét Szanhérib asszír király
kezéből, és minden más ellenségüktől is, azután pedig békességet adott népének mindenfelől.
23 Ezután sokan hoztak ajándékokat Jeruzsálembe az Örökkévalónak és Ezékiásnak, Júda
királyának, akinek híre-neve ettől fogva csak emelkedett minden nép előtt.
További olvasmány: 2 Krónikák 32

CSÜTÖRTÖK
Mikeás 5:7-9
7 Akkor Jákób népének maradéka
olyan lesz a nemzetek között,
mint a harmat,
amelyet az Örökkévaló küld,
mint áldott záporeső a fűnek.
Ez a maradék
csak az Örökkévalóban bízik,
nem emberekben reménykedik.
8 Jákób népének maradéka
olyan lesz a nemzetek között,
mint az oroszlán a bozót vadjai között,
mint a hím oroszlán a juhok közt:
ha betör közéjük, zsákmányt ejt,
s elragadja áldozatát menthetetlenül.
9 Így győzöd le, Jákób népe,
ellenségeidet,
és végleg elpusztítod őket.
Apostolok cselekedetei 17:1-4
1 Pál és Szilász Amfipolisz és Apollónia érintésével Thesszalonikába érkeztek. Ebben a
városban zsinagógájuk is volt az ott élő zsidóknak. 2 Pál — szokása szerint — itt is elment a
zsinagógába. Három héten keresztül minden szombaton vitatkozott a zsidókkal az Írásokról.
3 Magyarázta és be is bizonyította nekik az Írások alapján, hogy a Messiásnak szenvednie
kellett, és azután fel kellett támadnia a halálból. Azt mondta nekik: „Az a Jézus a Messiás,
akit én hirdetek nektek.” 4 Néhányan elfogadták ezt, és csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz.
Ebbe a zsinagógába azonban nem csak zsidók, hanem olyan görögök is jártak, akik az igaz
Istent imádták, meg gazdag és előkelő asszonyok is. Közülük is sokan csatlakoztak Pálékhoz.
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Apostolok cselekedetei 18:1-4, 24
1 Ezután Pál továbbment Athénból Korinthusba, 2 ahol találkozott egy Akvila nevű zsidó
férfival, aki Pontuszból származott. Mivel Claudius császár elrendelte, hogy minden zsidó
hagyja el Rómát, Akvila — a feleségével, Priszcillával együtt — kénytelen volt máshová
költözni. Nem sokkal Pál előtt érkeztek Itáliából Korinthusba.
Pál meglátogatta őket, és attól kezdve náluk is lakott. 3 Mivel Pálnak is sátorkészítő volt a
mestersége, ezután együtt is dolgoztak.
4 Pál minden szombaton elment a helyi zsinagógába, és ott érveléssel, sőt vitatkozással is
igyekezett meggyőzni mind a zsidókat, mind a görögöket.
24 Közben egy Apollós nevű művelt zsidó férfi érkezett Efezusba. Alexandria városából
származott, kitűnő szónok volt, és nagyon jól ismerte az Írásokat.
További olvasmány: Apostolok cselekedetei 17, 18, 19

PÉNTEK
Mikeás 5:10-15
10 Ezt mondja az Örökkévaló:
„Azon a napon összetöröm
harci szekereidet,
végleg kiirtom lovaidat,
11 lerombolom váraidat,
ledöntöm erődítményeidet,
12 kiütöm kezedből varázseszközeidet,
kiirtom a jövendőmondókat,
13 elpusztítom bálványaidat,
és a szent oszlopokat.
Többé nem hajlongasz
saját kezed munkái előtt!
14 Gyökerestül kitépem szent fáidat,
és elpusztítom városaidat.
15 Bizony, izzó haraggal megbüntetem
az összes engedetlen nemzetet is!”
Zsoltárok 50:15-23
15 Engem hívj segítségül,
ha bajban vagy,
én majd megszabadítalak,
te pedig dicsőítesz ezért.”
16 A gonosznak pedig ezt mondja Isten:
„Milyen jogon beszélsz rendelkezéseimről,
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hogy mered szövetségemet a szádra venni?!
17 Hiszen utálod,
ha figyelmeztetlek és fegyelmezlek,
szavaimat semmibe veszed!
18 Tolvajokkal barátkozol,
és házasságtörők közé keveredsz.
19 Szád telve gonoszsággal,
nyelved csalással.
20 Saját testvéredet is elítéled,
megrágalmazod anyád fiát!
21 Ezt tetted, és én csak hallgattam.
Azt hitted, olyan vagyok, mint te?!
De most szemedre vetem,
és figyelmeztetlek!
22 Értsétek hát meg mindannyian, amit mondok,
akik elfelejtkeztek Istenről!
Különben rátok rontok,
ízzé-porrá zúzlak benneteket,
és nem lesz, aki megszabadítson kezemből!
23 Aki dicsérettel és hálaadással áldozik,
az dicsőít engem igazán!
Aki ezen az úton jár,
az tapasztalja meg Isten szabadító hatalmát!”
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HÉTFO
Olvasd el:
Mikeás 4:6-8, Zsoltárok 93
IMÁK:
Mikeás 4:7

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:
Mikeás 4:9-13, Róma 8:28
IMÁK:
Mikeás 4:12

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:
Mikeás 5:1-6, 2 Krónikák 32:20-23
IMÁK:
Mikeás 5:4-5a

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:
Mikeás 5:7-9, Apcsel 17:1-4; 18:1-4, 24
IMÁK:
Mikeás 5:7

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:
Mikeás 5:10-15, Zsoltárok 50:15-23
IMÁK:
Mikeás 5:15

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
JEGYEZD FEL IMAKÉRÉSEID ÉS HÁLAOKAID MINDEN NAP!
Heti imatéma:
Imádkozz a gyülekezetedért!
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK
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4 . H ét

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.
Mikeás 6:8

75

4 . H ét I G E R É S Z E K
HÉTFŐ
Mikeás 6:1-8
1 Halljátok meg, mit mond az Örökkévaló!
„Álljatok elő,
védjétek meg ügyeteket!
Hadd hallják a hegyek,
Hadd hallják szavatokat a dombok!
2 Ti hegyek, figyeljetek
az Örökkévaló vádbeszédére!
Föld örök alapjai,
halljátok meg az Örökkévaló panaszát,
népe, Izráel ellen!
3 Mit vétettem ellened, népem?
Mivel terheltelek? Válaszolj nekem!
4 Hiszen kihoztalak Egyiptom földjéről,
kiváltottalak a rabszolgaságból,
elküldtem Mózest, Áront és Mirjámot,
hogy vezessenek!
5 Emlékezz, népem,
mit tervezett ellened
Bálák, Moáb királya,
és mit felelt neki Bálám, Beór fia!
Emlékezz, mi történt
Sittím és Gilgál között!
Emlékezz, hányszor megmentett
az Örökkévaló!”
6 Milyen áldozattal menjek
az Örökkévaló elé,
hogy meghajolva tiszteljem
a Menny Istenét?
Hozzam a legszebb borjakat
égőáldozatul?
7 Gyönyörködik-e az Örökkévaló
a sok ezer áldozati kosban?
Vagy kedvét leli az olajpatakokban?
Talán elsőszülött fiamat
áldozzam föl váltságul bűnömért?
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Gyermekemet ajánljam föl vétkeimért?
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.
Galata 4:12-16
12 Testvéreim, kérlek benneteket, legyetek olyanok, mint én! Hiszen, korábban én is
olyan voltam, mint most ti. Egészen mostanáig nem adtatok okot arra, hogy panaszom
legyen rátok. 13 Hiszen jól tudjátok, hogy először a betegségem miatt maradtam tovább,
és hirdettem nektek az örömüzenetet. 14 Bár a betegségem terhet jelentett számotokra,
ti mégsem utáltatok meg, és nem utasítottatok vissza, hanem úgy fogadtatok, mint
Isten angyalát, vagy mint magát Krisztus Jézust. 15 Hová tűnt a korábbi lelkesedésetek?
Emlékszem, hogy megtettetek volna bármit, hogy segítsetek rajtam. Állítom, ha rajtatok múlt
volna, még a saját szemeteket is kivettétek volna, hogy nekem adjátok. 16 Csak nem azért
váltam ellenségetekké, mert megmondtam nektek az igazságot?

KEDD
Mikeás 6:9-15
9 Az Örökkévaló hangja kiált a városnak:
„Aki bölcs, az tiszteli
és féli az Örökkévaló nevét!
Halljátok meg ezt, Júda törzse,
és Jeruzsálem gyülekezete!
10 Hamissággal szerzett kincsek
vannak a gonoszok házában,
és átkozott hamis mértékek,
mert becsapják társaikat!
Vajon szemet hunyjak efölött?
11 Elnézzem nekik,
hogy mérlegük csal,
s hamis súlyokat használnak?
12 A város előkelői erőszakossággal
gazdagodtak meg,
a lakosok mind lopnak,
csalnak és hazudnak.
13 Ezért hát én is megvertelek titeket,
s bizony elpusztítom városotokat
bűneitek miatt!
14 Eszel majd, de nem eleget,
hanem éhen maradsz.
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Vagyont gyűjtesz,
de nem marad belőle semmi.
Amit félreteszel,
a háború elviszi.
15 Magot vetsz,
de nem aratsz semmit.
Olajat sajtolsz,
de magadat meg nem kened vele.
Mustot préselsz,
de bort már nem iszol.
Jób 40:1-9
1 „A Mindenhatóval akartál pereskedni,
folytatod-e még, vagy feladod?
Aki Istennel akar perelni,
hát feleljen neki!”
3 Jób erre így válaszolt az Örökkévalónak:
4 „Most látom csak, milyen parányi vagyok!
Mit is felelhetnék neked?
Inkább hallgatok,
és kezem a számra teszem.
5 Szóltam egyszer, vagy kétszer,
de most már elhallgatok,
mondtam ugyan valamit,
de többé nincs mit mondanom.”
6 Ezután az Örökkévaló így folytatta a forgószélből:
7 „Készülj fel, mint igazi férfi,
hadd kérdezzelek, te pedig válaszolj nekem!
8 Kétségbe vonod igazságos voltomat?
El akarsz ítélni, hogy igazad legyen?
9 Ha olyan vagy, mint Isten,
ha karod oly erős, mint az övé,
és hangod ugyanúgy mennydörög,

SZERDA
Mikeás 7:1-7
1 Jaj nekem! Hiába keresek
gyümölcsöt a szüret után,
hiába vágyom szőlőre,
ha már elmúlt a szüret ideje.
Nem maradt a tőkén
egy fürt szőlő sem,
nem maradt a fán
egy szem füge!
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2 Kivesztek a földről,
akik hűségesek az Örökkévalóhoz,
eltűntek a nép közül
az igazak és becsületesek.
Csapdát állítanak egymásnak,
testvérüket is gyilkolni készek.
3 Mind gyakorlottak a gonoszságban:
a vezető ajándékot kíván,
a bíró megvesztegetést,
a főrangú kiköveteli magának,
amit kíván,
s mind összeszövetkeznek.
4 Még a legjobb is olyan közöttük,
mint a tüskebokor,
még a legkülönb is,
mint a töviskerítés.
Őrszemeid figyelmeztettek,
hogy eljön a büntetés napja.
Hát most itt van!
Eljött a szégyen és zűrzavar ideje!
5 Ne bízz a szomszédodban,
de még a barátodban sem!
Ne szólj szabadon
még a feleséged előtt se,
akit magadhoz ölelsz!
6 Mert a fiú nem tiszteli apját,
a leány anyja ellen támad,
a meny pedig anyósa ellen.
Ellenségeddé lesz
még saját családod is!
7 Én mégis az Örökkévalóra nézek,
benne reménykedem!
Istenemre várok, aki megszabadít!
Meghallgat engem Istenem,
biztosan tudom!

CSÜTÖRTÖK
Mikeás 7:8-13
8 Ne örülj, ellenségem, hogy elestem,
mert felkelek!
Még ha sötétségben ülök is,
az Örökkévaló a világosságom!
9 Mivel vétkeztem az Örökkévaló ellen,
haragját kell viselnem,
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amíg mellém áll a perben,
és ítéletet hoz ügyemben.
Bizony, kihoz a világosságra,
és megszabadít engem!
10 Ellenségem is meglátja ezt,
és szégyen borítja el,
pedig azzal kérkedett: „Lássuk,
hol van most az Örökkévaló?
Miért nem segít meg téged
a te Istened?”
Igen, meglátom majd,
hogy eltapossák ellenségemet,
mint az utca sarát.
11 Azon a napon
újra felépítik falaidat,
határod pedig
messzire kiterjed.
12-13 Bár földed pusztává lett,
lakóinak bűnei
és gonosztettei miatt,
abban az időben
mégis sokan hozzád jönnek
messzi földekről:
jönnek Asszíriától Egyiptomig,
Egyiptomtól az Eufráteszig,
tengertől tengerig,
hegyektől hegyekig, mindenhonnan.

PÉNTEK
Mikeás 7:14-20
14 Uram, pásztorold népedet pálcáddal!
Uralkodj nyájadon, örökségeden,
amely magányosan él a vadonban
és a Kármel hegyén.
Hadd legeljenek Básánban
és Gileádban,
mint a régi időkben!
15 Ezt mondja az Örökkévaló:
„Mutatok nektek csodálatos dolgokat,
mint azokban az időkben,
amikor Egyiptomból kijöttetek!”
16 Látják majd ezt a nemzetek,
csodálkoznak és szégyenkeznek,
mert minden hatalmuk semminek látszik
e csodákhoz képest!
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Kezüket szájukra teszik, elnémulnak,
megsüketülnek,
17 a porban csúsznak előtted, Urunk,
mint a kígyók vagy férgek.
Reszketve bújnak elő rejtekhelyükről,
és remegve járulnak Istenünk,
az Örökkévaló színe elé.
Bizony ámulva
és rettegve állnak meg előtted!
18 Kicsoda olyan Isten, mint te,
aki megbocsátod néped bűneit,
s elengeded örökséged
maradékának vétkeit!
Nem örökre haragszol ránk,
mert az irgalmasságban gyönyörködsz.
19 Ismét hozzánk fordulsz,
és könyörülsz rajtunk.
Bűneinket eltaposod,
a tenger mélyére hajítod
összes vétkünket.
20 Megmutatod Jákób iránti hűségedet,
Ábrahám iránti szövetséges szereteted,
amint megesküdtél őseinknek régen.
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HÉTFO
Olvasd el:
Mikeás 6:1-8, Galata 4:12-16
IMÁK:
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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KEDD
Olvasd el:
Mikeás 6:9-15, Jób 40:1-9
IMÁK:
Jób 40:8-9

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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SZERDA
Olvasd el:
Mikeás 7:1-7
IMÁK:
Mikeás 7:7

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:
Mikeás 7:8-13
IMÁK:
Mikeás 7:8-9

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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PÉNTEK
Olvasd el:
Mikeás 7:14-20
IMÁK:
Mikeás 7:18-20

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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