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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
Szégyentől szabadon 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
SZÉGYENTŐL SZABADON
A szégyen alattomos. Ezt érezzük, amikor valamit rosszul csinálunk, ha valaki gúnyt űz
belőlünk, vagy, amikor zavarban vagyunk. A szégyen szeret elrejtőzni, és arra késztet
bennünket, hogy rejtőzzünk el, és váljunk láthatatlanná miatta. Ez megakadályoz minket
abban, hogy olyan dolgokat tegyünk, amiket szeretünk, és ne érezzük magunkat elégnek.
Félelmet kelt bennünk olyan dolgok iránt, amelyekről tudjuk, hogy képesek vagyunk rájuk.
A szégyen mindnyájunkat érint, függetlenül attól, hogy kik vagyunk. A szégyen
megpróbálja megakadályozni, hogy úgy éljünk, ahogy Isten szeretné. Ahelyett, hogy élnénk
a lehetőségeinkkel, szeret emlékeztetni azokra az időkre, amikor kudarcot vallottunk és
bizonytalanok voltunk. Kétségeket ébreszt bennünk a képességeink iránt, az emberek iránt,
akik szeretnek minket, és Isten iránt is.
Ami sok az sok! Itt az ideje, hogy életünkben a szégyen találkozzon azzal, aki a szégyenünktől
megszabadít!
A következő négy hétben tizenegy különböző történetet olvasunk el a Bibliából, és meglátjuk,
hogyan segített Isten különféle embereknek megszabadulni a szégyentől. Megtanuljuk,
hogyan kell bízni Istenben, és hogyan kell magabiztosan élni akkor is, amikor a szégyentől
úgy érezzük, kevesek vagyunk.
Meglátjuk, hogy Ádám és Éva - Isten segítségével - hogyan tanult meg küzdeni a bűn
szégyene ellen és hogyan fogadta el Isten szerető kegyelmét. Ábrahám és Sára megtanult
küzdeni a gyermektelenség szégyene ellen, és bízni abban, hogy Isten jóváteszi hibáikat.
Meglátjuk, hogyan szembesült Mózes azzal a szégyenérzéssel, hogy nem elég, és bízott
abban, hogy Isten - kétségei és bizonytalansága ellenére - munkálkodik az életében. Naomi
megtanulta elengedni a korábbi döntések szégyenét és bízni abban, hogy Isten jobb dolgokat
ígér. Gedeon elengedte a gyengeség szégyenét és bízott abban, hogy valóban ő a feladatra
kiválasztott férfi, mert akit Isten elhív, azt fel is készíti.
E történetek mindegyike megmutatja nekünk, hogy Isten mindörökké a szégyentől szabadító.
Megszabadította a bibliai szereplőket a szégyenérzetüktől, és biztosan képes megszabadítani
minket is. A szégyen nem irányít minket - Isten irányít, és segít abban, hogy szégyenkezés
nélkül éljünk. Ebben a tanulmányban megmutatjuk, hogyan.
A Szégyentől Szabadító segítségével imádkozunk, hogy Isten felkészítsen téged és gyermeked,
bátorítson Igéjével, hogy harcolj a szégyenkezés kísértése ellen, és hogy befogadd Isten
szeretetét, megbocsátását és megváltását. Imádkozunk, hogy tanulmányunk végére a
gyermekek megerősödjenek, bízzanak a hitben való bátor előrehaladásban és megértsék,
milyen sokat jelent számukra Isten. Harcoljunk együtt a szégyen ereje ellen, és ragadjuk meg
a Krisztusban és Krisztus által - aki hatalmas, és minden szégyentől megszabadít. Nagyon
izgatottan várjuk, hogy veletek kezdhessük ezt az erőt adó tanulmányt!
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OLVASÁSI TERV
1. HÉT
Hétfő – Ádám és Éva: a bűn szégyene
Olvasd el: 1 Mózes 3:1–7, 11; János 10:10
IMÁK: 1 Mózes 3:11; János 10:10
Kedd – Isten eltörli a bűneinket
Olvasd el: Zsoltárok 103:12–13
IMÁK: Zsoltárok 103:12–13
Szerda – Ábrahám és Sára: a meddőség szégyene
Olvasd el: 1 Mózes 15:1–6; 1 Mózes 16:1–5; Máté 19:26
IMÁK: 1 Mózes 16:1–2; Máté 19:26
Csütörtök – Isten, aki eltörli a szégyent
Olvasd el: Ézsaiás 54:1–4
IMÁK: Ézsaiás 54:4
Pé n t e k – Mó z e s : a z e l é g t e l e n s é g s z é g y e n e
Olvasd el: 2 Mózes 4:10–17; Zsoltárok 103:7–9; Ézsaiás 41:10
IMÁK: Zsoltárok 103:7–9; Ézsaiás 41:10

2. HÉT
Hétfő – Naomi: a múltbeli döntések szégyene
Olvasd el: Ruth 1; Jeremiás 31:3–4
IMÁK: Jeremiás 31:3–4
Kedd – A megbocsátott múlt
Olvasd el: Róma 8:1–2; Galata 5:1
IMÁK: Róma 8:1–2
Szerda – Gedeon: a gyengeség szégyene
Olvasd el: Bírák 6:11–18; 2 Korinthus 10:3–5; Filippi 1:20
IMÁK: Bírák 6:12; Filippi 1:20
Csütörtök – Szépség a megtörtségben
Olvasd el: Ézsaiás 50:7; 2 Korinthus 4:10–12
IMÁK: 2 Korinthus 4:10–12
Pé n t e k – Me r i b b a a l : a f o g y a t é k o s s á g s z é g y e n e
Olvasd el: 2 Sámuel 9; Zsidók 4:15–16
IMÁK: 2 Sámuel 9:7–8; Zsidók 4:15–16
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3. HÉT
Hétfő – Dávid és a hűtlenség szégyene
Olvasd el: 2 Sámuel 11; Zsoltárok 103:10–11
IMÁK: Zsoltárok 103:10–11
Kedd – Bűnbánatra vezetve
Olvasd el: 2 Sámuel 12:13; Róma 3:23–24; 2 Korinthus 7:10–11
IMÁK: Róma 3:23–24
Szerda – Bartimeus és a függőség szégyene
Olvasd el: Márk 10:46–52; Zsoltárok 121:1–2; Zsidók 12:2
IMÁK: Zsidók 12:2
Csütörtök – Istennek célja van veled
Olvasd el: János 9:3
IMÁK: János 9:3
Pé n t e k – A v é r f o l y á s o s a s s z o n y é s a b e t e g s é g s z é g y e n e
Olvasd el: Márk 5:25–34; János 14:1; Ézsaiás 61:7
IMÁK: Ézsaiás 61:7

4. HÉT
Hétfő – A házasságtörésen kapott asszony és a leleplezés szégyene
Olvasd el: János 8:1–11; Zsoltárok 25:2; Kolossé 1:21–23
IMÁK: Zsoltárok 25:2; Kolossé 1:22
Kedd – Isten megszabadít
Olvasd el: János 8:36; Efézus 1:7–8
IMÁK: Efézus 1:7–8
S z e rd a – Pé t e r é s a h ű t l e n s é g s z é g y e n e
Olvasd el: Lukács 22:31–62; János 21:7–19; 2 Timóteus 2:13
IMÁK: Lukács 22:31–32
C s ü t ö r t ö k – Ve s d e l a r é g i t , f o g a d d e l a z ú j a t
Olvasd el: 2 Korinthus 5:17
IMÁK: 2 Korinthus 5:17
Pé n t e k – Is t e n , a S z a b a d í t ó
Olvasd el: 2 Korinthus 4:7–18
IMÁK: 2 Korinthus 4:15–18
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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:

11

IMA
JEGYEZD FEL IMAKÉRÉSEID ÉS
HÁLAOKAID MINDEN NAP!
Heti imatéma:
Imádkozz családtagjaidért!
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

12

1 . H ét
amilyen messze van napkelet napnyugattól,
olyan messze dobta el bűneinket tőlünk!
amilyen jóságos az apa gyermekeihez,
olyan kegyelmes az örökkévaló azokhoz,
akik tisztelik és félik őt!
Zsoltárok 103:12–13
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1 . H ét I G E R É S Z E K
HÉTFŐ
1 Mózes 3:1–7, 11
Az Örökkévaló Isten sokféle vadállatot teremtett, de mind között a kígyó volt a legravaszabb.
A kígyó egyszer megszólította az asszonyt, és ezt kérdezte tőle: „Csakugyan azt mondta Isten,
hogy ti nem ehettek a kert egyetlen fájának gyümölcséből sem?”
Az asszony ezt válaszolta: „Nem, dehogy! A kert minden fájáról szabadon ehetünk, csak
egyről nem. Arról az egyről, amely a kert belsejében van, Isten mondta, hogy ne együnk a
gyümölcséből, sőt, hozzá se nyúljunk, mert különben meghalunk.”
De a kígyó így felelt: „Ugyan, dehogy fogtok meghalni! Isten ezt csak azért mondta, mert jól
tudja, hogy amikor esztek annak a fának a gyümölcséből, felnyílik a szemetek, és olyanok
lesztek, mint Isten: megismeritek mi a jó és mi a rossz.”
Az asszony látta, hogy milyen gyönyörű a fa, és azt gondolta, hogy a gyümölcsök biztosan
jóízűek lehetnek. Elhitte, hogy a gyümölcsök bölccsé teszik — ezért leszakított egyet, és
megette. Majd adott a gyümölcsből a vele lévő férjének is, aki szintén evett belőle. Hirtelen,
mintha mindkettőjüknek felnyílt volna a szeme, mindent másképp láttak. Azt is azonnal
észrevették, hogy meztelenek — ezért összekötözött fügefalevelekből valami ágyékkötő–félét
készítettek, és azt vették magukra.
„De honnan tudod, hogy meztelen vagy? Ki mondta neked? Talán ettél annak a fának a
gyümölcséből, amelytől eltiltottalak?” — kérdezte Isten.
János 10:10
A tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Ezzel szemben én azért jöttem, hogy
életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet!

KEDD
Zsoltárok 103:12–13
Amilyen messze van napkelet napnyugattól,
olyan messze dobta el bűneinket tőlünk!
Amilyen jóságos az apa gyermekeihez,
olyan kegyelmes az Örökkévaló azokhoz,
akik tisztelik és félik őt!
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SZERDA
1 Mózes 15:1–6
Ezek után az Örökkévaló látomásban szólt Abrámhoz:
„Ne félj, Abrám!
Én vagyok a pajzsod,
és bőséges lesz a jutalmad!”
De Abrám így felelt: „Ó Uram, Örökkévaló! Mit ér nekem a jutalom, ha gyermektelenül
halok meg, és a damaszkuszi Eliézer lesz az örökösöm!” Látod, nem adtál nekem gyermeket,
és minden vagyonom ezé a szolgámé lesz!
Az Örökkévaló azonban ezt válaszolta: „Nem Eliézer örököl utánad! A saját fiad, aki tőled
származik — ő lesz az örökösöd!” Majd az Örökkévaló kivitte Abrámot a szabad ég alá,
és ezt mondta: „Nézz föl az égre, Abrám! Számold meg a csillagokat, ha tudod! Így lesz az
utódaiddal is!”
Abrám pedig hitt az Örökkévalónak, aki ezért igaznak fogadta el őt.
1 Mózes 16:1–5
Száraj, Abrám felesége nem szült még gyermeket, de volt egy fiatal egyiptomi szolgálója,
Hágár. Azt mondta hát Száraj Abrámnak: „Kérlek, figyelj rám! Az Örökkévaló nem engedte
meg, hogy gyermeket szüljek. Tedd meg hát a kedvemért, hogy hálj a szolgálómmal,
Hágárral — akkor talán ő majd szül neked gyermeket, akit a sajátomnak tekinthetek!”
Abrám beleegyezett. Így hát Abrám felesége, Száraj a férjének ajándékozta Hágárt, egyiptomi
szolgálóját, hogy Abrám felesége legyen. Ez tíz évvel azután történt, hogy Abrám Kánaán
földjére érkezett.
Abrám együtt hált Hágárral, aki várandós lett. Mikor azonban Hágár észrevette, hogy
gyermeket vár, úrnőjét, Szárajt már nem tisztelte úgy, mint addig. Ezt azután Száraj
elpanaszolta Abrámnak: „Látod, hogy viselkedik velem Hágár, és te nem teszel semmit! Igaz,
én adtam neked a szolgálómat, de amióta terhes lett, már nem tisztel úgy, mint azelőtt! Az
Örökkévaló legyen bíró közted és közöttem!”
Máté 19:26
Jézus rájuk nézett, és ezt mondta: „Az emberek számára ez valóban lehetetlen, Istennek
viszont minden lehetséges.”

CSÜTÖRTÖK
Ézsaiás 54:1–4
„Ujjongj, te meddő!
Ujjongva kiálts és énekelj,
aki nem szültél!
Mert több fia lesz az elhagyott asszonynak,
15

mint annak, aki férjnél van.”
— mondja az Örökkévaló.
„Szélesítsd ki sátorhelyed,
bátran terjeszd ki hajlékod határait,
ne félj!
Sátraid köteleit nyújtsd meg,
cövekeit verd le jó erősen,
mert terjeszkedni fogsz jobbra is, balra is!
Utódaid öröklik a nemzeteket,
és újjáépítik a lerombolt városokat.
Ne félj, mert nem fogsz csalódni,
és senki sem gyaláz többé!
Sőt, elfelejted ifjúságod szégyenét is,
nem gondolsz többé özvegységed gyalázatára.

PÉNTEK
2 Mózes 4:10–17
Mózes ekkor azt mondta az Örökkévalónak: „Uram, én soha nem voltam a szavak embere,
sem azelőtt, hogy szolgádat megszólítottad, sem azóta. Dadogós vagyok, és nem tudok jól
érthetően beszélni.”
Az Örökkévaló így válaszolt: „Ki teremtette az embert úgy, hogy beszélni tudjon? Ki teheti
némává vagy süketté? Ki teheti meg, hogy az ember lásson — vagy éppen, hogy ne lásson?
Vajon nem én, az Örökkévaló? Most hát indulj el, mert én veled leszek, és megtanítalak arra,
hogy mit mondj!”
Mózes azonban így könyörgött: „Ó, Uram, kérlek, küldj akárkit, csak ne engem!”
Ekkor már az Örökkévaló megharagudott Mózesre: „Rendben van! Akkor itt van a bátyád,
Áron, a lévita! Tudom, hogy ő igazán jól tud beszélni! Már jön is eléd. Hogy fog örülni,
amikor találkoztok! Te beszélj vele, és add a szájába az én szavaimat! Én leszek a te száddal, és
Áron szájával, és megtanítalak mindkettőtöket, hogy mit tegyetek. Áron fog szólni a néphez
helyetted. Olyan lesz számodra, mintha a szájad lenne, te pedig olyan leszel az ő számára,
mintha istene lennél. Vedd a kezedbe a pásztorbotodat, s azzal vidd véghez a jeleket.”
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Zsoltárok 103:7–9

Ézsaiás 41:10

Útjait megmutatta Mózesnek,
hatalmas tetteit Izráelnek.
Bizony, irgalmas, kegyelmes
és türelmes az Örökkévaló hozzánk,
szeretete nem fogy el.
Nem hibáztat szüntelen,
nem haragszik örökké,

Ne félj,
mert veled vagyok!
Ne aggódj,
mert én vagyok Istened!
Megerősítelek,
sőt, megsegítelek!
Igazságos jobbommal felkarollak,
és megtartalak.

17

”
HÉTFO
Olvasd el:
1 Mózes 3:1–7, 11; János 10:10
IMÁK:
1 Mózes 3:11; János 10:10

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:
Zsoltárok 103:12–13
IMÁK:
Zsoltárok 103:12–13

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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SZERDA
Olvasd el:
1 Mózes 15:1–6; 1 Mózes 16:1–5; Máté 19:26
IMÁK:
1 Mózes 16:1–2; Máté 19:26

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:

22

23

CSÜTÖRTÖK
Olvasd el:
Ézsaiás 54:1–4
IMÁK:
Ézsaiás 54:4

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:

24
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PÉNTEK
Olvasd el:
2 Mózes 4:10–17; Zsoltárok 103:7–9; Ézsaiás 41:10
IMÁK:
Zsoltárok 103:7–9; Ézsaiás 41:10

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:

26
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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

30

2 . H ét
mert olyan főpapunk van, aki megérti
gyengeségeinket, hiszen ő is ki volt
téve azoknak a kísértéseknek, amelyek
az embereket érik. mindenféle próbán
győzelmesen ment keresztül, és
sohasem vétkezett. ha pedig jézus a
főpapunk, akkor bátran és bizalommal
lépjünk oda az atya–isten kegyelmének
trónjához! nála bőségesen megtaláljuk
mindazt a megbocsátást, segítséget és
kedvességet, amire éppen szükségünk van
— s mindezt a legalkalmasabb időben.
Zsidók 4:15–16
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2 . H ét I G E R É S Z E K
HÉTFŐ
Ruth 1
Abban az időben, amikor a bírák vezették a népet, éhínség támadt az országban. Ezért egy
férfi a feleségével és két fiával együtt elindult a júdai Betlehemből, hogy egy időre Moáb
országában telepedjenek le. A férfi neve Elimelek volt, feleségét Naominak, a fiait pedig
Mahlónnak és Kiljónnak hívták. Efráta nemzetségéből származtak, a júdai Betlehemből.
Miután megérkeztek Moáb országába, letelepedtek ott.
Elimelek meghalt Moáb földjén, Naomi pedig magára maradt a két fiával. A fiúk feleségül
vettek egy–egy moábi leányt. Az egyiknek Orpá, a másiknak Ruth volt a neve. Így éltek ott
vagy tíz évig, s akkor a két fiú is meghalt. Így Naomi egészen egyedül maradt: sem a férje,
sem a fiai nem voltak már mellette.
Az Örökkévaló azután megkönyörült népén, és ismét adott nekik kenyeret Júda földjén.
Ennek a híre eljutott Moáb országába, és Naomi is meghallotta. Két menyével együtt
felkerekedett, hogy Moáb földjéről hazatérjen Júdába. Elindultak hármasban arról a helyről,
ahol addig laktak, és gyalog nekivágtak az útnak, amely Júdába vezetett.
De Naomi azt mondta a menyeinek: „Forduljatok meg, és térjetek vissza szüleitek házába!
Bánjon veletek az Örökkévaló olyan szeretettel, mint amilyen szeretettel mindketten voltatok
a férjetek iránt és irántam! Adja meg az Örökkévaló, hogy mindketten férjhez menjetek,
nyugalmat és otthont találjatok magatoknak!” Azután megcsókolta a menyeit, és mindhárman
hangosan sírtak.
„De mi veled együtt akarunk menni a te népedhez!” — válaszolták erre.
Naomi így felelt: „Nem, édes leányaim, forduljatok csak vissza! Miért is jönnétek velem?!
Én már nem tudok rajtatok segíteni. Nem szülhetek újabb fiúkat, hogy ők majd feleségül
vegyenek benneteket. Térjetek csak vissza! Öreg vagyok én már ahhoz, hogy ismét szüljek!
De még ha lenne is remény rá, s ha még ez éjjel férjhez is mennék, és valóban fiúkat
szülnék, az sem segítene rajtatok! Hiszen miért is várnátok rájuk, amíg felnőnek? Miért is
ne mennétek férjhez olyan hosszú ideig? Nem, édes leányaim! Mellettem nagyon szomorú
életetek lenne, hiszen engem az Örökkévaló keze sújtott!”
Tovább sírtak mind a hárman, majd Orpá megcsókolta az anyósát, elbúcsúzott tőle, és
visszafordult. Ruth azonban ragaszkodott Naomihoz, és vele maradt.
Naomi így biztatta: „Látod, a sógornőd visszatért a saját népéhez és isteneihez! Neked is
vissza kellene menned!”
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De Ruth így válaszolt: „Ne küldj el magadtól! Ne erőltesd, hogy visszamenjek a népemhez!
Ahová te mész, én is oda megyek! Ahol te laksz, én is ott fogok lakni. Néped lesz az én
népem, Istened lesz az én Istenem! Ahol meghalsz, én is ott fogok meghalni, ott temessenek
el engem is! Csak a halál választhat el tőled. Úgy büntessen meg az Örökkévaló, ahogy akar,
ha ezt nem tartom meg!”
Mikor Naomi látta, hogy Ruth minden áron vele akar menni, nem vitatkozott tovább. Így
hát együtt gyalogoltak, amíg Betlehembe nem értek. Mikor pedig megérkeztek, az egész város
felbolydult, és mind arról beszéltek: „Hallottátok? Naomi hazaérkezett! Biztos, hogy ő az?”
Naomi azonban azt mondta nekik: „Én vagyok az, de ne hívjatok engem többé Naominak!
Szólítsatok inkább Márának, mert keserűvé tette életem a Mindenható! Amikor elhagytam
Betlehemet egész családommal indultam el, és most elárvultan hozott haza az Örökkévaló.
Miért is hívnátok Naominak, ha egyszer az Örökkévaló ellenem fordult, és a Mindenható
ilyen csapásokkal sújtott engem?!”
Így tért haza Naomi Moáb földjéről. Vele együtt jött menye, a moábi Ruth is. Éppen az árpa–
aratás kezdetén érkeztek meg Betlehembe.
Jeremiás 31:3–4
Megjelent nekem az Örökkévaló a távolból:
„Örökké tartó szeretettel szeretlek téged,
ezért marad meg irántad hűségem és kegyelmem!
Újra fölépítelek, és fölépülsz, Izráel szűz leánya!
Újra kézbe veszed a csörgődobokat,
és kivonulsz az ujjongó, táncoló seregben.

KEDD
Róma 8:1–2
Ezért már nem fenyegeti büntető ítélet azokat, akik a Krisztus Jézusban élnek. Miért nem?
Mert én a Krisztus Jézusban élek, és őbenne az Élet Szellemének törvénye uralkodik, amely
felszabadított engem a bűn és halál törvénye alól.
Galata 5:1
Krisztus azért szabadított fel bennünket, hogy ebben a szabadságban éljünk. Ne engedjétek
hát magatokat újra rabszolgává tenni!

SZERDA
Bírák 6:11–18
Ebben az időben eljött az Örökkévaló angyala Gedeonhoz, és leült egy tölgyfa alá az Abíezer
nemzetséghez tartozó Jóás birtokán, Ofrában. Gedeon, Jóás fia ekkor éppen titokban búzát
csépelt egy szőlőprés rejtekében. Ide bújt el a midjániak elől, hogy megmentse előlük a
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termést. Az angyal megjelent Gedeonnak, és így szólította meg: „Az Örökkévaló veled van,
bátor vitéz!”
Gedeon azonban így válaszolt: „Ó Uram! Ha az Örökkévaló valóban velünk van, akkor
miért ér bennünket ennyi nyomorúság? Hol vannak most az Örökkévaló csodálatos tettei,
amelyekről őseink beszéltek? Hiszen ő hozott ki bennünket Egyiptomból! De most már
elhagyott minket az Örökkévaló, és kiszolgáltatott a midjániak kényének–kedvének”.
Akkor az Örökkévaló odafordult Gedeonhoz, és ezt mondta neki: „Én téged küldelek, hogy
szabadítsd meg Izráelt a midjániaktól! Indulj el így, ahogy vagy, amennyi erőd van, azzal!”
„Ó Uram! Én szabadítsam meg Izráelt? De hogyan, mikor Manassé egész törzsében a mi
családunk a legszegényebb, és apám családjában én vagyok a legfiatalabb?” — szabadkozott
Gedeon.
„Én veled leszek — felelte az Örökkévaló —, ezért le fogod győzni a midjániakat, mintha
csak egyetlen embert kellene megverned.”
Erre Gedeon így felelt: „Uram, ha kedves vagyok neked, kérlek, erősítsd meg, hogy valóban
te vagy az, aki beszélsz velem! Most hazamegyek, és áldozatot készítek a számodra. Kérlek,
várj meg, amíg visszajövök, és eléd teszem az áldozatot!”
„Megvárom, amíg visszajössz” — válaszolta.
2 Korinthus 10:3–5
Mert igaz, hogy ebben a testben élünk, de nem közönséges fegyverekkel harcolunk, ahogyan
az emberek szoktak. A mi fegyvereink nem ember alkotta eszközök, hanem szellemi
fegyverek, amelyek Isten ereje által hatásosak! Ezekkel le tudunk rombolni minden büszke
erődítményt, amelyet az ellenség azért épített, hogy Isten igazi megismerését akadályozza. Le
is rombolunk minden emberi okoskodást és vitatkozást, és foglyul ejtünk minden gondolatot,
hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak!
Filippi 1:20
Ugyanakkor ez meg fog felelni annak a határozott várakozásomnak és kívánságomnak is,
hogy nem fogok szégyent vallani semmiben. Sőt, bátran meg fog mutatkozni bennem — akár
életben maradok, akár meg kell halnom —, hogy Krisztus mindenkinél hatalmasabb. Igen,
azt várom, hogy ez a mostani helyzetemben is így lesz, mint ahogy eddig is mindig így volt.

CSÜTÖRTÖK
Ézsaiás 50:7
De nem maradok szégyenben,
mert az Örökkévaló Isten megsegít engem.
Sziklaszilárdan eltökéltem magam,
mert tudom, hogy benne nem csalódom.
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2 Korinthus 4:10–12
Mindig testünkben hordozzuk Jézus halálát, hogy az ő feltámadott élete is megnyilvánuljon
bennünk. Életünk folyamán állandóan halálos veszélyeknek vagyunk kitéve Jézusért, hogy
Jézus élete viszont látható legyen a mi halandó testünkben. Ezért a halál bennünk végzi a
munkáját, az élet pedig bennetek.

PÉNTEK
2 Sámuel 9
Egyszer Dávid ezt kérdezte: „Ki van még életben Saul családjából? Ha van még valaki,
hűséggel és szeretettel akarok bánni vele Jonatánért.”
Saul családjának volt egy szolgája, akit Cíbának hívtak. Dávid maga elé hívatta, és
megkérdezte tőle: „Te vagy Cíbá?”
„Szolgálatodra, királyom, én vagyok az” — felelte Cíbá.
„Mondd meg nekem, Cíbá — folytatta a király —, van–e még valaki életben Saul családjából,
mert hűséggel és szeretettel akarok bánni vele, ahogy erre Isten előtt megesküdtem.”
Cíbá így felelt: „Igen, Uram, Jonatán fia még él, csakhogy mindkét lábára sánta.”
„Hol él?” — kérdezte Dávid.
„Lódebár városában, Ammiél fiának, Mákírnak házában” — válaszolt Cíbá.
Dávid ezután odaküldte szolgáit, hogy Meribbaalt hozzák elé. Amikor Meribbaal, Jonatán
fia, Saul unokája a király elé járult, tisztelettel arcra borult Dávid előtt, aki megszólította:
„Meribbaal!”
„Uram, valóban én vagyok az, szolgálatodra!”
„Ne félj, Meribbaal — bíztatta a király —, apád, Jonatán kedvéért hűséggel és szeretettel
bánok veled. Visszaadom neked Saulnak, nagyapádnak minden birtokát, te pedig mindig az
én asztalomnál fogsz ülni, s velem együtt étkezel majd!”
Meribbaal újra meghajolt a király előtt, és így válaszolt: „Uram, bár én csak annyit érek, mint
egy döglött kutya, te mégis jóindulattal vagy hozzám!”
Ezután a király hívatta Cíbát, Saul családjának szolgáját, és megparancsolta neki: „Cíbá,
uradnak, Saulnak és családjának minden birtokát ma Meribbaalnak, urad unokájának adtam.
Viseld gondját a birtoknak, műveld meg a földjét fiaiddal és szolgáiddal együtt! Takarítsd be
annak termését urad családja számára, hogy semmiben ne szenvedjenek hiányt! Ő maga pedig
mindig asztalomnál fog vendégeskedni.”
Cíbá — akinek 15 fia és 20 szolgája volt — így felelt a királynak: „Úgy lesz, uram, királyom,
ahogyan parancsoltad. Szolgád mindent úgy fog tenni, ahogy mondtad.”
Ettől kezdve Meribbaal mindig a király asztalánál étkezett, mint a király fiai. Meribbaalnak
volt egy Mika nevű kisfia. Cíbá és családja, meg a szolgái mindannyian Meribbaal szolgái
35

lettek. Maga Meribbaal — aki mind a két lábára sánta volt — Jeruzsálemben lakott, és
mindig a király asztalánál étkezett.
Zsidók 4:15–16
Mert olyan Főpapunk van, aki megérti gyengeségeinket, hiszen ő is ki volt téve azoknak a
kísértéseknek, amelyek az embereket érik. Mindenféle próbán győzelmesen ment keresztül,
és sohasem vétkezett. Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda
az Atya–Isten kegyelmének Trónjához! Nála bőségesen megtaláljuk mindazt a megbocsátást,
segítséget és kedvességet, amire éppen szükségünk van — s mindezt a legalkalmasabb időben.
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”
HÉTFO
Olvasd el:
Ruth 1; Jeremiás 31:3–4
IMÁK:
Jeremiás 31:3–4

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:
Róma 8:1–2; Galata 5:1
IMÁK:
Róma 8:1–2

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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SZERDA
Olvasd el:
Bírák 6:11–18; 2 Korinthus 10:3–5; Filippi 1:20
IMÁK:
Bírák 6:12; Filippi 1:20

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:
Ézsaiás 50:7; 2 Korinthus 4:10–12
IMÁK:
2 Korinthus 4:10–12

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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PÉNTEK
Olvasd el:
2 Sámuel 9; Zsidók 4:15–16
IMÁK:
2 Sámuel 9:7–8; Zsidók 4:15–16

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

50

3 . H ét
közben le ne vegyük a szemünket jézusról,
aki hitünk elkezdője és befejezője! ő azért
az örömért, amely várt rá, elszenvedte
még a kereszten való kivégzést is, és
nem törődött a szégyennel, amelyet
ez jelentett. most pedig elfoglalta a
helyét isten trónjának jobb oldalán.
Zsidók 12:2
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3 . H ét I G E R É S Z E K
HÉTFŐ
2 Sámuel 11
Ezután történt, hogy tavasszal, amikor a királyok általában hadjáratra indulnak, Dávid
elküldte Jóábot és a többi hadvezérét, hogy egész Izráel seregével együtt támadják meg az
ammoniakat. A hadsereg el is vonult, legyőzték az ammoniak seregét, majd ostromolni
kezdték a fővárost, Rabbát.
Dávid azonban Jeruzsálemben maradt. Történt egy este, hogy Dávid fölkelt fekhelyéről, és
éppen a palotája tetején sétált. Az egyik szomszédos háznál meglátott egy igen szép termetű
asszonyt, aki éppen fürdött. Dávid elküldte egyik szolgáját, hogy járjon utána, ki lehet az
asszony. Így tudta meg, hogy Betsabénak hívják, Eliám leánya, a hettita Úriás felesége.
Akkor Dávid elküldött valakit, és magához hívatta Betsabét, aki éppen akkor fejezte be a
megtisztulás szertartását. Ezután Dávid együtt hált Betsabéval, majd az asszony visszatért
a saját házához. Egy idő múlva Betsabé észrevette, hogy gyermeket vár, és ezt megüzente
Dávidnak is.
Ekkor Dávid követet küldött Jóábhoz, ezzel az üzenettel: „Küldd hozzám a hettita Úriást!”
Jóáb tehát visszaküldte Úriást Dávidhoz. Amikor Úriás megérkezett, Dávid megkérdezte tőle,
hogy van Jóáb és a serege, érdeklődött a hadakozás felől, majd hazaküldte Úriást: „Menj haza,
pihend ki magad!” — mondta neki.
Miután Úriás elment, Dávid még ajándékot is küldött utána: válogatott ételeket. Azonban
Úriás nem ment haza, hanem a királyi palota bejáratát őrző katonák között aludt, a kapun
kívül.
Ezt jelentették Dávidnak, aki ekkor ismét magához hívatta Úriást, és megkérdezte tőle:
„Hiszen hosszú útról tértél haza, miért nem mentél a házadhoz?”
Úriás így felelt a királynak: „Királyom, az Örökkévaló Szövetségládája, meg Izráel és Júda
serege sátorokban lakik a harcmezőn, és vezérem, Jóáb, meg uram harcosai a nyílt mezőn
táboroznak —, hogy mehetnék én akkor haza, hogy egyek–igyak és a feleségemmel háljak?
Életedre mondom, soha nem tennék ilyet!”
„Jól van, maradj még egy napot, azután holnap térj vissza a sereghez!” — mondta Dávid.
Így Úriás még egy napig Jeruzsálemben maradt.
Dávid ismét magához hívatta, és megvendégelte, sőt leitatta Úriást. Együtt ettek–ittak, de
azon az éjjelen Úriás megint a király szolgái között aludt, és nem ment haza.
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Másnap reggel Dávid levelet írt Jóábnak, amelyet Úriással küldött el neki. A levélben ez állt:
„Jóáb, állítsd Úriást a csatában az első vonalba, ahol a leghevesebb a harc! Azután hagyjátok
magára, hogy az ellenség ölje meg.”
Amikor Úriás visszatért Jóábhoz, még tartott a város ostroma. Jóáb — miután Dávid levelét
megkapta — arra a helyre állította Úriást, ahol az ellenség legerősebb harcosai voltak. Rabbá
városának védői kijöttek a városból, és összecsaptak Jóáb katonáival. Néhányan Dávid vitézei
közül is elestek a harcban, többek között a hettita Úriás is.
Ezután Jóáb jelentést küldött Dávidnak az egyik katonája által. A hírvivőnek ezt mondta:
„Számolj be a királynak az ostrom állásáról és a csatáról. Ha pedig a király megharagudna,
és ezt kérdezné: »Miért mentetek harc közben olyan közel a várfalhoz? Nem tudtátok, hogy
onnan nyilakat lőhetnek rátok? Nem emlékeztek rá, hogy így halt meg Tébec ostroma közben
Abimelek, Jerubbaál[d] fia is?! Egy asszony dobott a fejére malomkövet a várfalról![e] Minek
mentetek olyan közel?« Ha tehát a király ilyesmit kérdezne, akkor ezt mondd neki: »Uram,
meghalt a csatában szolgád, a hettita Úriás is.«”
A hírvivő elment, és jelentette Dávidnak, amit Jóáb üzent: „Az ammoniak kijöttek
a városukból, és megtámadtak bennünket. Előbb ők voltak az erősebbek, azután
visszaszorítottuk őket egészen a város kapujáig. Ott azonban a védők nyílzáport zúdítottak
ránk a falakról, és néhányat közülünk halálra sebeztek. Szolgád, a hettita Úriás is meghalt.”
Dávid ezt válaszolta a hírvivőnek: „Ezt üzenem Jóábnak: »Ne bánkódj emiatt, mert harc
közben mindig vannak áldozatok. Fokozzátok a támadást Rabbá ellen, és győzni fogtok!« Így
bátorítsd Jóábot a nevemben.”
Amikor Betsabé megtudta, hogy a férje, Úriás meghalt a csatában, elsiratta és meggyászolta.
A gyász ideje után Dávid elküldte szolgáit, hogy Betsabét költöztessék a palotájába, majd
feleségül vette az asszonyt. Betsabé azután fiút szült Dávidnak.
De amit Dávid tett, azt az Örökkévaló rossznak tartotta.
Zsoltárok 103:10–11
nem bűneink szerint bánik velünk,
nem büntet vétkeinkért,
ahogy megérdemelnénk.
Mert amilyen magas az ég a föld felett,
olyan magasan elborít bennünket
hűséges szeretetével.

KEDD
2 Sámuel 12:13
Dávid ekkor így válaszolt Nátánnak: „Igen, vétkeztem az Örökkévaló ellen!”
„Az Örökkévaló elengedte ezt a bűnödet, nem kell meghalnod — mondta Nátán.
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Róma 3:23–24
Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében
részesüljön.
Isten azonban kegyelemből teszi a maga számára elfogadhatóvá az embert. Ez Isten ajándéka,
amelyet a Jézus Krisztus által elvégzett megváltásban kaphatunk meg.
2 Korinthus 7:10–11
Mert az a fajta szomorúság, amely Isten akarata szerint változtatja meg a gondolkodásotokat,
és visszatérít őhozzá, végül az üdvösségre vezet — az ilyet utólag sohasem kell megbánni.
Ezzel szemben a hitetlenek világának szomorúsága a halálba vezet. A ti szomorúságotok
nyilván Isten akarata szerinti változtatott meg titeket: nagy igyekezetet, védekezést,
bosszankodást, félelmet és ragaszkodást keltett bennetek. Felkeltette bennetek a vágyat, hogy
újra találkozhassunk. Sőt, meg is akartátok büntetni azt, aki vétkezett. Ezek a dolgok mind
azt bizonyítják, hogy ártatlanok vagytok.

SZERDA
Márk 10:46–52
Ezután Jerikóba mentek. Jézus, a tanítványai, meg az őket körülvevő nagy tömeg már kifelé
haladt a városból, amikor egy vak koldus mellé értek, aki az út szélén ült. Bartimeusnak
hívták — ez azt jelenti: Timeus fia. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus megy arra,
kiabálni kezdett: „Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!”
Sokan rászóltak, hogy maradjon csöndben, de ő annál jobban kiabált: „Dávid Fia! Könyörülj
rajtam!”
Jézus megállt, és azt mondta: „Hívjátok ide!”
Szóltak a vaknak, és így biztatták: „Bátorság! Kelj fel, mert Jézus hív!” Ő még a köpenyét is
ledobta magáról, felugrott, és Jézushoz sietett.
Jézus ezt kérdezte tőle: „Mit tegyek veled? Mit kívánsz tőlem?”
„Mester, hogy újra lássak!” — válaszolt a vak.
Jézus erre így válaszolt: „Menj el, a hited meggyógyított.” A férfi azonnal visszanyerte a
látását, és csatlakozott a Jézust kísérő csoporthoz.
Zsoltárok 121:1–2
Felnézek a hegyekre:
vajon honnan jön számomra segítség?
Az Örökkévaló küld nekem segítséget,
a Menny és Föld Teremtője!
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Zsidók 12:2
Közben le ne vegyük a szemünket Jézusról, aki hitünk elkezdője és befejezője! Ő azért az
örömért, amely várt rá, elszenvedte még a kereszten való kivégzést is, és nem törődött a
szégyennel, amelyet ez jelentett. Most pedig elfoglalta a helyét Isten trónjának jobb oldalán.

CSÜTÖRTÖK
János 9:3
Jézus így felelt nekik: „Egyik sem! Sem ő, sem a szülei nem vétettek — nem emiatt született
vakon. Azért történt így, hogy Isten rajta mutassa meg hatalmát.

PÉNTEK
Márk 5:25–34
Volt köztük egy asszony is, aki már tizenkét éve olyan betegségben szenvedett, amely állandó
vérzéssel járt. Minden vagyonát orvosokra költötte, és sokat szenvedett. Az orvosok azonban
hiába próbálták meggyógyítani, egyiküknek sem sikerült, sőt, a betegség egyre súlyosabb lett.
Amikor az asszony meghallotta, hogy Jézus ott van, átfurakodott a tömegen, Jézus háta mögé
került, és megérintette a ruháját. Ugyanis ezt gondolta: „Elég, ha csak a ruhájához érek, már
attól is meggyógyulok.” Amikor Jézus ruháját megérintette, az asszony azonnal megérezte,
hogy a vérzése megszűnt, és hogy egészen meggyógyult. Jézus rögtön észrevette, hogy erő
áradt ki belőle, ezért megállt és megfordult. Ezt kérdezte: „Ki érintette meg a ruhámat?”
A tanítványai így válaszoltak: „Látod, milyen sokan tolonganak körülötted, és azt kérdezed,
ki érintett meg?!”
Jézus azonban egyre csak kereste, és látni akarta azt, aki megérintette. Ekkor az asszony
előlépett, bár reszketett a félelemtől. Tudta jól, mi történt vele, ezért leborult Jézus előtt, és
mindent elmondott neki. Ő pedig ezt mondta: „Leányom, a hited megmentett téged. Menj
békével, és légy egészséges!”
János 14:1
„Ne nyugtalankodjatok: higgyetek Istenben, és higgyetek bennem!
Ézsaiás 61:7
Mivel a szégyenből kétszeres részt kellett viselnetek,
és gyalázatot tűrtetek,
ezért örökségetek is kétszeres lesz a földön,
s örömötök nem múlik el soha.
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”
HÉTFO
Olvasd el:
2 Sámuel 11; Zsoltárok 103:10–11
IMÁK:
Zsoltárok 103:10–11

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:
2 Sámuel 12:13; Róma 3:23–24; 2 Korinthus 7:10–11
IMÁK:
Róma 3:23–24

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:
Márk 10:46–52; Zsoltárok 121:1–2; Zsidók 12:2
IMÁK:
Zsidók 12:2

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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CSÜTÖRTÖK
Olvasd el:
János 9:3
IMÁK:
János 9:3

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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PÉNTEK
Olvasd el:
Márk 5:25–34; János 14:1; Ézsaiás 61:7
IMÁK:
Ézsaiás 61:7

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:

64

65

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
így hát, ha valaki krisztussal egyesült,
akkor új teremtménnyé lett! ami
benne régi volt, elmúlt, ő pedig
minden tekintetben újjá lett!
2 Korinthus 5:17
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4 . H ét I G E R É S Z E K
HÉTFŐ
János 8:1–11
Jézus felment az Olajfák hegyére, de korán reggel ismét visszatért a Templom területére.
Az emberek mind köré gyűltek, ő pedig leült, és tanította őket. A törvénytanítók és a
farizeusok odahoztak Jézushoz egy asszonyt, akit házasságtörésen kaptak. Középre állították,
és megkérdezték Jézust: „Mester, ezt az asszonyt tetten érték házasságtörés közben. Mózes
a Törvényben azt parancsolta, hogy az ilyet meg kell kövezni, hogy meghaljon. Te mit
mondasz?” Ezt azért kérdezték, hogy Jézust próbára tegyék, és vádolhassák valamivel. De ő
nem válaszolt, csak lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földre. Mivel tovább kérdezgették,
végül felegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az dobja rá dobja erre az asszonyra az első
követ, aki bűntelen!” Majd újra lehajolt, és tovább írt a földre.
Ezt hallva, azok kezdtek elszállingózni. Először az idősebbek távoztak, majd egymás
után mind eltűntek. Végül csak Jézus és a középen álló asszony maradt ott. Ekkor Jézus
felegyenesedett, és megkérdezte: „Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki nem ítélt el téged?”
„Senki, Uram” — felelte az asszony.
Jézus ezt mondta: „Én sem ítéllek el. Menj el, de többé ne vétkezz!
Zsoltárok 25:2
Benned bízom, Istenem,
ne kelljen csalódnom,
s ne engedd, hogy ellenségeim kigúnyoljanak!
Kolossé 1:21–23
Veletek is békét kötött, bár ti régebben Istentől elidegenedve éltetek, sőt, ellenségesek
voltatok vele szemben gonosz gondolkozásotok és tetteitek miatt. Most azonban titeket is
kibékített magával a Fia halála által, amelyet a Fiú emberi testben szenvedett el itt, a Földön.
Isten ezt azért tette, hogy szentek, hibátlanok és feddhetetlenek legyetek, amikor majd maga
elé állít benneteket. Feltéve, ha mindvégig kételkedés nélkül és szilárdan megmaradtok a
hitben, és belekapaszkodtok abba a reménységbe, amelyet az örömüzenet nyújt nektek attól
fogva, hogy ti is hallottátok.
Ezt az örömüzenetet — amelynek én, Pál, a szolgája lettem — már szerte a világon
mindenkinek hirdetik.
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KEDD
János 8:36
…ezért, ha a Fiú megszabadít titeket, akkor valóban szabadok lesztek! Tudom, hogy Ábrahám
leszármazottjai vagytok,
Efézus 1:7–8
…aki megváltott bennünket a vére, vagyis a halála árán. Rajta keresztül kaptuk meg
bűneinkre a bocsánatot Isten kegyelmének gazdagsága szerint.
Isten elárasztott bennünket kegyelmével, mindenféle bölcsességgel és megértéssel.

SZERDA
Lukács 22:31–62
„Simon, Simon a Sátán engedélyt kért, hogy próbára tehessen titeket, és megrostáljon, mint a
búzát, de én imádkoztam érted, hogy hited kiállja a próbát. Amikor majd visszatérsz hozzám,
erősítsd a testvéreidet!”
Erre Péter így felelt: „Uram, kész vagyok börtönbe menni, vagy ha kell, meg is halni veled
együtt!”
Jézus így válaszolt: „Péter, én mondom neked, hogy ma éjjel, mielőtt a kakas kukorékol,
háromszor letagadod még azt is, hogy ismersz engem!”
Azután így folytatta: „Amikor elküldtelek titeket pénz, tartalék ruha és saru nélkül, volt–e
hiányotok valamiben?”
Ők pedig így feleltek: „Nem, mindenünk megvolt.”
Ekkor Jézus ezt mondta nekik: „De most, akinek van pénze vagy tarisznyája, vegye magához!
Ha pedig nincs kardja, adja el a felsőruháját, és az árán vegyen egyet! Mert mondom nektek,
hogy be kell teljesednie rajtam ennek az Írásnak:
»Úgy bántak vele, mint egy bűnözővel.«
Igen, ezt rólam írták meg, és hamarosan be is fog teljesedni.”
A tanítványok ekkor így feleltek: „Nézd, Uram, itt van két kard!”
Ő pedig így válaszolt: „Elég!”
Ezután Jézus szokása szerint kiment a városból az Olajfák hegyére, a tanítványai pedig
követték. Amikor odaért, ezt mondta nekik: „Imádkozzatok, hogy legyen erőtök ellenállni a
kísértésnek!”
Ezután távolabb ment tőlük, mintegy ötvenlépésnyire. Letérdelt, és így imádkozott: „Atyám,
ha ez egyezik akaratoddal, vidd el tőlem ezt a poharat, hogy ne kelljen kiinnom! De
ne úgy legyen, ahogy én szeretném, hanem, ahogy te akarod!” Ekkor egy angyal jelent
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meg a Mennyből, és megerősítette Jézust, aki a halálos küzdelemben még erőteljesebben
imádkozott. Verejtéke úgy hullott a földre, mintha vércseppek lettek volna. Amikor befejezte
az imádkozást, felállt, és visszament a tanítványokhoz. Látta, hogy a szomorúság miatt
elaludtak. Felkeltette őket: „Miért alszotok? Keljetek fel, és imádkozzatok, hogy legyen
erőtök ellenállni a kísértésnek!”
Amikor ezt mondta, egy csoport érkezett oda. Júdás vezette őket, a tizenkét apostol egyike,
aki Jézushoz lépett, hogy köszöntésül megcsókolja az arcát.
Jézus így szólította meg: „Júdás, így árulod el az Emberfiát? Ezzel a baráti köszöntéssel adsz
nekik jelt?” Amikor a körülötte levő tanítványok látták, hogy mi készül, megkérdezték tőle:
„Uram, vágjuk–e őket a kardunkkal?” Valamelyik apostol rá is vágott a főpap szolgájára, és
levágta a jobb fülét.
De Jézus rászólt arra, akinél a kard volt: „Állj meg! Hagyd abba!” Azután megérintette a
szolga fülét, és meggyógyította.
Majd odafordult a főpapokhoz, a templomőrséghez és a nép vezetőihez, akik érte jöttek:
„Kardokkal és botokkal jöttök ellenem, mintha rabló lennék?! Amikor nap mint nap
közöttetek voltam a Templom területén, nem fogtatok el. De most eljött a ti órátok: amikor
a sötétség uralkodik.”
Ekkor letartóztatták Jézust, elvezették, és a főpap házába vitték. Péter pedig távolról követte
őket. Később, amikor az emberek tüzet gyújtottak az udvar közepén, és köré telepedtek,
Péter is leült közéjük. Egy szolgálólány meglátta, amint ott ült a tűz fényében. Közelebbről is
megnézte, és ezt mondta: „Ő is Jézussal volt!”
De Péter letagadta: „Asszony, nem ismerem őt!” Valamivel később másvalaki is meglátta
Pétert, és megszólította: „Te is közéjük tartozol!”
De Péter így felelt: „Ember! Nem vagyok közülük való!”
Körülbelül egy óra múlva valaki más is azt mondta: „Bizony, ő is Jézussal volt, hiszen
Galileából való.”
De Péter megint letagadta: „Ember, azt sem tudom, miről beszélsz!”
Még be sem fejezte, amikor felhangzott a kakas kukorékolása. Az Úr megfordult, és ránézett
Péterre, akinek azonnal eszébe jutott, mit mondott neki Jézus: „Ma éjjel, mielőtt a kakas
kukorékol, háromszor is le fogod tagadni, hogy ismersz engem.” Ezután Péter kiment, és
keservesen sírt.
János 21:7–19
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. A többi tanítvány a partra evezett, és húzták a halakkal teli hálót. Nem voltak túl
messze a parttól, csak mintegy száz méterre. Amikor partot értek, ott egy tűzrakást láttak.
A parázson halak sültek, és kenyér is volt ott. Jézus megszólította őket: „Hozzatok néhány
halat, amelyet most fogtatok!”
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Ekkor Simon Péter visszament a bárkához, és a partra húzta a hálót, amely tele volt nagy
halakkal, szám szerint százötvenhárommal. De a háló, bár ilyen sok hal volt benne, mégsem
szakadt szét. Azután Jézus hívta őket: „Gyertek, reggelizzetek meg!” A tanítványok nem
merték megkérdezni tőle: „Ki vagy te?”, mert tudták, hogy ő az Úr. Jézus ekkor fogta a
kenyeret, és odaadta nekik, majd a halakat is.
Ez volt a harmadik alkalom, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a
halálból.
Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, Jóna fia, jobban szeretsz–e, mint
ők?”
Péter így felelt: „Igen, Uram, tudod, hogy milyen kedves vagy nekem.”
Jézus erre azt mondta neki: „Viselj gondot a bárányaimra!”
Azután újra megkérdezte tőle: „Simon, Jóna fia, szeretsz–e engem?”
Péter ismét ezt felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy milyen kedves vagy nekem.”
Jézus azt mondta: „Viseld gondját a juhaimnak!”
Ezután harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, Jóna fia, a barátom vagy?”
Péter erre elszomorodott, hogy Jézus harmadszorra is megkérdezte tőle: „A barátom vagy?”
Így válaszolt: „Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy milyen kedves vagy nekem.”
Jézus azt mondta neki: „Viselj gondot a juhaimra! Igazán mondom neked, amíg fiatal voltál,
felkötötted az övedet, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kinyújtod a kezed, és
akkor majd más köti fel az övedet, és oda visz, ahová nem akarsz menni.” Ezzel adta tudtára,
hogyan fog meghalni, és a halálával hogyan szerez dicsőséget Istennek. Ezután hozzátette:
„Kövess egem!”
2 Timóteus 2:13
Ha hűtlenek vagyunk,
ő még akkor is hű marad,
mert magát meg nem tagadhatja.

CSÜTÖRTÖK
2 Korinthus 5:17
Így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtménnyé lett! Ami benne régi volt,
elmúlt, ő pedig minden tekintetben újjá lett!
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PÉNTEK
2 Korinthus 4:7–18
Az, hogy Jézust megismertük, igen nagy kincs! Ezt a kincset azonban „cserépkorsóban”,
vagyis emberi testünkben hordozzuk. Így azután jól látható, hogy ez a mindennél nagyobb
erő Istentől származik, nem pedig tőlünk. Mindenfelől bajok vesznek körül és nehézségek
szorongatnak bennünket, mégsem szenvedünk vereséget! Sokszor nem tudjuk, mitévők
legyünk, de nem esünk kétségbe! Üldöznek, de Isten nem hagy el bennünket. Néha földre
terítenek, de nem tudnak egészen elpusztítani. Mindig testünkben hordozzuk Jézus halálát,
hogy az ő feltámadott élete is megnyilvánuljon bennünk. Életünk folyamán állandóan halálos
veszélyeknek vagyunk kitéve Jézusért, hogy Jézus élete viszont látható legyen a mi halandó
testünkben. Ezért a halál bennünk végzi a munkáját, az élet pedig bennetek.
Az Írás azt mondja: „Hittem, azért szóltam.” Bennünk is a hitnek ugyanaz a szelleme van. Mi
is azért szólunk, mert hiszünk, mert tudjuk, hogy Isten, aki feltámasztotta Urunkat, Jézust a
halálból, ugyanúgy bennünket is fel fog támasztani, és veletek együtt maga elé állít. Mindez
értetek történik. A célja pedig az, hogy egyre több és több ember fogadja el és adja tovább
Isten kegyelmét, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségéért.
Ez az oka, hogy nem adjuk fel, és nem fáradunk bele a szolgálatba. Igaz, a „külső emberünk”,
vagyis a testünk egyre idősebb és gyengébb, de a „belső emberünk” mégis napról napra
megújul. Mert a mostani, könnyen elviselhető szenvedéseink csak rövid ideig tartanak, mégis
örök dicsőséget szereznek számunkra! Ez a dicsőség pedig olyan csodálatos, hogy össze sem
lehet hasonlítani a szenvedéseinkkel. Ezért nem a látható dolgokat tartjuk szem előtt, hanem
a láthatatlanokra figyelünk. Ugyanis ami látható, az hamar elmúlik, ami pedig láthatatlan,
örökké megmarad.
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”
HÉTFO
Olvasd el:
János 8:1–11; Zsoltárok 25:2; Kolossé 1:21–23
IMÁK:
Zsoltárok 25:2; Kolossé 1:22

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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KEDD
Olvasd el:
János 8:36; Efézus 1:7–8
IMÁK:
Efézus 1:7–8

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:
Lukács 22:31–62; János 21:7–19; 2 Timóteus 2:13
IMÁK:
Lukács 22:31–32

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:
2 Korinthus 5:17
IMÁK:
2 Korinthus 5:17

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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PÉNTEK
Olvasd el:
2 Korinthus 4:7–18
IMÁK:
2 Korinthus 4:15–18

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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