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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
Márk Evangéliuma 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
MÁRK EVANGÉLIUMA
J ézus, a sz olga

Márk evangéliuma megmutatja nekünk, kicsoda Jézus. Jézus azért jött a földre,
hogy szolgáljon, szolgája legyen azoknak, akiket megmenteni jött. A zsidók valami
mást vártak eljövendő Messiásuktól. Azt akarták, hogy a Messiásuk átvegye a népe
irányítását és királyként uralkodjon, nem pedig betegeik gyógyításával szolgálja
őket. Márk, ennek az evangéliumnak a szerzője olyan eseményeit írja le Jézus
földi szolgálatának, amelyek megmutatják nekünk, hogy Ő Isten Fia és a hűséges,
Szenvedő Szolga, aki meghalt a bűneinkért.
Márk evangéliumának három fő szakasza van, amelyek mindegyike bemutatja,
milyen különböző embereket jött szolgálni Jézus. Először az 1–7. fejezetek
ismertetik, hogyan jött Jézus minden embert szolgálni. Láthatjuk, hogy Jézus
viharok csillapításával és betegek gyógyításával mutatja meg az erejét. Ezután a
8–10. fejezet szemlélteti, hogy Jézus a legközelebbi barátai, a tanítványok szolgája
is volt. Jézus megtanította nekik, mit jelent tanítványnak lenni, hogyan lehet több
tanítványt megnyerni, és hogyan lehetnek szolgáló vezetők. Végül a 11–16. fejezet
leírja, hogyan jött el Jézus szolgálni a világot az Ő kereszthalálával. Két fontos
tanúvallomást olvasunk majd: az egyik Péteré, a másik a századosé a keresztnél –
mindkettő arra világít rá, hogy Jézus valóban Isten Fia.
Sok tudós úgy véli, hogy Márk akkor írta ezt az evangéliumot, amikor Rómában
élt Péterrel. Márk Jézus követője volt, és sok olyan eseményt látott, amelyről első
kézből írt. Lehetséges, hogy Márk volt az a fiatalember, aki meztelenül menekült
a katonák elől a kertben azon az éjszakán, amikor Jézust letartóztatták. Márk
valószínűleg ezt az evangéliumot Kr. u. 65-67 körül írhatta.
Márk evangéliuma megmutatja, hogy Jézus Isten Fia, aki hajlandó meghalni
a világ bűneiért. Ez az evangélium bemutatja, hogy Jézus mennyire szerette a
tanítványait és a világot, még minket is! Jézus feladta a tekintélyét és a helyét a
mennyben. Megalázta magát, és szolga lett. A mi szolgánk lett, pedig elutasítottuk
és bántottuk. A szeretetéről tanulhatunk Márk evangéliumának minden oldalán.
Azzal válaszolhatunk az Ő szeretetére, hogy nagyon szeretjük Őt, és úgy döntünk,
hogy hiszünk Benne.
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OLVASÁSI TERV
1. HÉT
Hétfő
Olvasd el: Márk 1:1–20
IMÁK: Márk 1:7–8
Kedd
Olvasd el: Márk 1:21–45
IMÁK: Márk 1:35
Szerda
Olvasd el: Márk 2:1–17
IMÁK: Márk 2:16–17
Csütörtök
Olvasd el: Márk 2:18–28
IMÁK: Márk 2:27–28
Pé n t e k
Olvasd el: Márk 3:1–19
IMÁK: Márk 3:13–15

2. HÉT
Hétfő
Olvasd el: Márk 3:20–35
IMÁK: Márk 3:35
Kedd
Olvasd el: Márk 4:1–20
IMÁK: Márk 4:20
Szerda
Olvasd el: Márk 4:21–41
IMÁK: Márk 4:39–41
Csütörtök
Olvasd el: Márk 5:1–20
IMÁK: Márk 5:19–20
Pé n t e k
Olvasd el: Márk 5:21–43
IMÁK: Márk 5:27–29
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3. HÉT
Hétfő
Olvasd el: Márk 6:1–29
IMÁK: Márk 6:5–6
Kedd
Olvasd el: Márk 6:30–56
IMÁK: Márk 6:49–50
Szerda
Olvasd el: Márk 7:1–30
IMÁK: Márk 7:21–23
Csütörtök
Olvasd el: Márk 7:31–8:33
IMÁK: Márk 8:29–30
Pé n t e k
Olvasd el: Márk 8:34–9:29
IMÁK: Márk 9:7

4. HÉT
Hétfő
Olvasd el: Márk 9:30–50
IMÁK: Márk 9:43
Kedd
Olvasd el: Márk 10:1–31
IMÁK: Márk 10:27
Szerda
Olvasd el: Márk 10:32–52
IMÁK: Márk 10:45
Csütörtök
Olvasd el: Márk 11:1–14
IMÁK: Márk 11:9–10
Pé n t e k
Olvasd el: Márk 11:15–33
IMÁK: Márk 11:24–25
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5. HÉT
Hétfő
Olvasd el: Márk 12:1–27
IMÁK: Márk 12:10–11
Kedd
Olvasd el: Márk 12:28–44
IMÁK: Márk 12:43–44
Szerda
Olvasd el: Márk 13:1–23
IMÁK: Márk 13:10–11
Csütörtök
Olvasd el: Márk 13:24–37
IMÁK: Márk 13:32–33
Pé n t e k
Olvasd el: Márk 14:1–21
IMÁK: Márk 14:8–9

6. HÉT
Hétfő
Olvasd el: Márk 14:22–52
IMÁK: Márk 14:36–38
Kedd
Olvasd el: Márk 14:53–72
IMÁK: Márk 14:61–62
Szerda
Olvasd el: Márk 15:1–32
IMÁK: Márk 15:25–27
Csütörtök
Olvasd el: Márk 15:33–47
IMÁK: Márk 15:39
Pé n t e k
Olvasd el: Márk 16
IMÁK: Márk 16:5–6
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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

12

1 . H ét

Jézus korán reggel felkelt, amikor
még sötét volt, kiment egy lakatlan
helyre, és ott imádkozott.
Márk 1:35
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1 . H ét I G E R É S Z E K
HÉTFŐ
Márk 1:1–20
1 Ez az örömhír kezdete, amely Jézus Krisztusról, Isten Fiáról szól. 2 Így van ez megírva
Ézsaiás próféta könyvében:
„Elküldöm előtted hírnökömet,
aki majd utat készít neked.”
3 „Eg y hang kiált a pusztában:
»Készítsetek utat az Örökkévalónak,
készítsetek számára eg yenes utat!«”
4 Bemerítő János megjelent a pusztában, és bemerítette az embereket. Hirdette nekik,
hogy változtassák meg a gondolkodásukat és az életüket, merítkezzenek be, Isten pedig
megbocsátja a bűneiket. 5 Júdea tartományából és Jeruzsálemből az egész nép kiment
Bemerítő Jánoshoz. Megvallották bűneiket, ő pedig bemerítette őket a Jordán folyóba. 6
Bemerítő János teveszőrből készült ruhát viselt, és a derekán bőrövet hordott. Sáskát, meg
vadmézet evett. 7 Mindenkinek ezt hirdette: „Jön majd valaki, aki sokkal hatalmasabb nálam.
Még arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak, mint a szolgája, és a saruját levegyem a lábáról.
8 Én csak vízbe merítelek be, de ő a Szent Szellembe fog bemeríteni titeket.”
9 Abban az időben történt, hogy Jézus eljött a galileai Názáretből Bemerítő Jánoshoz, aki
bemerítette őt a Jordán folyóba. 10 Amint Jézus feljött a vízből, látta, hogy megnyílik
a Menny, és a Szent Szellem galamb formájában leszáll rá. 11 Akkor hang hallatszott a
Mennyből: „Te vagy a Fiam, szeretlek téged, és gyönyörködöm benned!” 12 Jézust ezután
azonnal kivitte a Szent Szellem a pusztába, ahol 13 negyven napot töltött, s ezalatt a
Sátán többször is próbára tette. Angyalok gondoskodtak Jézusról, és vadállatok voltak
körülötte. 14 Miután Bemerítő Jánost börtönbe zárták, Jézus Galileába ment. Isten
örömüzenetét hirdette: 15 „Eljött az idő, Isten Királysága megérkezett! Változtassátok meg
a gondolkodásotokat, az életeteket, és higgyetek az örömhírben!” 16 Amikor a Galileaitó partján járt, meglátta Simont és a testvérét, Andrást, akik éppen hálót vetettek a tóba,
mivel halászok voltak. 17 Jézus megszólította őket: „Gyertek velem, és én másféle halásszá
teszlek titeket! Halak helyett embereket fogtok összegyűjteni.” 18 Ekkor a testvérek azonnal
otthagyták hálóikat, és csatlakoztak Jézushoz. 19 Miután kissé továbbment, meglátta
Jakabot és Jánost, Zebedeus két fiát, akik éppen hálóikat javítgatták a halászbárkában. 20
Jézus azonnal hívta ezt a két testvért is, akik otthagyták apjukat, Zebedeust a bárkában levő
munkásokkal együtt, és csatlakoztak Jézushoz
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KEDD
Márk 1:21–45
21 Ezután Kapernaum városába mentek. A következő szombaton Jézus elment a zsinagógába,
és tanította az összegyűlteket. 22 Mindenki csodálkozott azon, amit mondott, mert úgy
tanított, mint aki teljes felhatalmazást kapott, nem pedig úgy, ahogy a törvénytanítók
szoktak. 23 Volt ott egy férfi, akiben gonosz szellem lakott. Ez kiabálni kezdett: 24 „Mi
közünk hozzád, názáreti Jézus?! Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy te:
az Isten Szentje!” 25 Jézus ekkor ráparancsolt a gonosz szellemre: „Hallgass el! Menj ki
belőle!” 26 A gonosz szellem megrázta a férfit, majd hangos kiáltással kiment belőle. 27
Ezen mindenki megdöbbent, és egymástól kérdezgették: „Mi lehet ez? Micsoda új tanítás!
Hatalommal parancsol még a gonosz szellemeknek is, és azok engedelmeskednek neki!” 28
Jézus tetteinek a híre hamar elterjedt Galilea egész vidékén.
29 Jézus és tanítványai ezután kijöttek a zsinagógából. Jakabbal és Jánossal együtt Simon
és András házához mentek. 30 Simon anyósa éppen nagyon beteg volt: lázasan feküdt.
Azonnal szóltak Jézusnak, 31 aki odalépett a beteghez, megfogta a kezét, és lábra állította. Az
asszonynak elmúlt a láza, felkelt, és megvendégelte őket. 32 Naplemente után, amikor már
beesteledett, Jézushoz vitték a betegeket, és azokat is, akikben gonosz szellemek laktak. 33
Az egész város összegyűlt a ház ajtaja előtt. 34 Jézus sokakat meggyógyított, akik különféle
betegségekben szenvedtek. Kiűzte a gonosz szellemeket is, de nem engedte szólni őket, mivel
azok felismerték őt.
35 Jézus korán reggel felkelt, amikor még sötét volt, kiment egy lakatlan helyre, és ott
imádkozott. 36 Simon és társai később utána mentek, hogy megkeressék. 37 Amikor
rátaláltak, ezt mondták neki: „Mindenki téged keres!” 38 De Jézus ezt válaszolta: „Menjünk
a szomszédos falvakba, hogy ott is hirdessem az örömüzenetet, hiszen ezért jöttem.” 39
El is ment, és bejárta egész Galileát. Hirdette Isten üzenetét a zsinagógákban, és a gonosz
szellemeket kiűzte az emberekből.
40 Odament hozzá egy leprás, letérdelt előtte, és így kérte: „Ha akarod, te meg tudsz
gyógyítani engem!” 41 Jézus megsajnálta, kinyújtotta a kezét, megérintette, és így válaszolt:
„Igen, akarom! Gyógyulj meg!” 42 Ekkor a betegről azonnal eltűnt a lepra, és teljesen
egészséges lett. 43 Jézus szigorúan figyelmeztette, mielőtt elküldte: 44 „Vigyázz, senkinek
se beszélj erről! Menj, és mutasd meg magad a papnak! Azután vidd fel az áldozatot a
Templomba a gyógyulásodért, ahogyan azt Mózes megparancsolta, hogy bizonyítékul
szolgáljon nekik!” 45 A férfi elment, de azután mégis elhíresztelte, hogy mi történt vele.
Emiatt Jézus nem mehetett be többé a városba, amikor mások is látták. Inkább elhagyatott
helyeken tartózkodott, és az embereknek kellett mindenfelől hozzá menniük.

15

SZERDA
Márk 2:1–17
1 Néhány nappal később Jézus visszatért Kapernaumba, s ennek hamar elterjedt a híre. 2
Olyan sokan gyűltek össze annál a háznál, ahol volt, hogy már az ajtó előtt sem fértek el.
Éppen Isten üzenetét hirdette, amikor 3 négy férfi érkezett, akik egy megbénult beteget
hoztak. 4 Mivel a tömeg miatt nem tudták a beteget a közelébe vinni, kibontották a tetőt,
és a nyíláson engedték le a hordágyon fekvőt Jézus lába elé. 5 A négy férfi hitét látva, Jézus
a beteghez fordult és ezt mondta neki: „Fiam, a bűneid meg vannak bocsátva.” 6 Volt ott
néhány törvénytanító is, akik ezt gondolták: 7 „Hogyan mondhat ilyet?! Hiszen a bűnöket
egyedül Isten bocsáthatja meg! Ezzel Istent gyalázza!” 8 Jézus a szellemével azonnal észrevette,
hogy ezt gondolják. Ezért megkérdezte tőlük: „Miért okoskodtok így? 9 Melyik könnyebb,
ha azt mondom a bénának: »A bűneid meg vannak bocsátva«, vagy azt: »Kelj fel, fogd a
hordágyadat és menj el«? 10 Győződjetek meg róla: az Emberfia felhatalmazást kapott, hogy
itt a földön megbocsássa a bűnöket.” Ekkor a beteghez fordult: 11 „Én mondom neked,
kelj fel, fogd a hordágyadat, és menj haza!” 12 A férfi felkelt, azonnal felvette a hordágyat,
és mindenki szeme láttára elment. Mindnyájan elcsodálkoztak, dicsőítették Istent, és ezt
mondták: „Ilyet még sohasem láttunk!”
13 Jézus ezután ismét kiment a tó partjára. Rengetegen gyűltek össze körülötte, ő pedig
tanította őket. 14 Amikor onnan továbbment, meglátta Lévit, Alfeus fiát, aki a vámszedő
helyen ült. „Kövess engem!” — mondta neki. Lévi ekkor felkelt, és csatlakozott hozzá. 15
Később Lévi vendégül látta Jézust és tanítványait a házában. Más vendégek is voltak ott,
akikkel együtt vacsoráztak: vámszedők és mindenféle rosszhírű bűnösök, mert sokan mentek
oda Jézussal együtt. 16 A farizeusok közül néhány törvénytanító látta, hogy Jézus együtt
eszik a bűnösökkel és a vámszedőkkel. Megkérdezték hát a tanítványait: „Hogy lehet az, hogy
ő vámszedőkkel és mindenféle bűnösökkel együtt vacsorázik?!” 17 Jézus meghallotta, és ő
válaszolt nekik: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem
azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívjam.”

CSÜTÖRTÖK
Márk 2:18–28
18 Bemerítő János tanítványai és a farizeusok rendszeresen böjtöltek. Közülük néhányan
eljöttek Jézushoz, és megkérdezték: „Bemerítő János tanítványai és a farizeusok tanítványai
is böjtölnek. A te tanítványaid miért nem?” 19 Ő ezt válaszolta: „Vajon böjtölnek-e a
lakodalomban a vendégek, amíg velük van a vőlegény? Ugye, nem? 20 De eljön az idő,
amikor a vőlegényt elviszik tőlük. Akkor majd ők is böjtölni fognak.” 21 „Senki sem varr régi
ruhára új szövetből foltot, mert az új csak tovább szakítaná a régit. Az új ugyanis elválik a
régitől, és még nagyobb lesz a szakadás! 22 Senki sem tölt új bort régi bortömlőkbe, mert az
új bor szétszakítja a tömlőket, amelyek így tönkremennek, ráadásul a bor is kiömlik. Az új
bort új tömlőkbe kell tölteni.”
16

23 Egyszer Jézus és tanítványai egy gabonaföldön mentek keresztül. Éppen szombat volt.
A tanítványok útközben letéptek néhány kalászt. 24 Emiatt a farizeusok kérdőre vonták
Jézust: „Nézd csak, mit csinálnak a tanítványaid! Miért tesznek olyat, amit a Törvény szerint
szombaton nem szabad?” 25 Jézus ezt válaszolta: „Sohasem olvastátok, hogy mit tett Dávid,
amikor az embereivel együtt megéhezett, de nem volt semmi ennivalójuk? 26 Isten házához
érkeztek, ahol abban az időben Abjátár volt a főpap. Dávid akkor evett az Isten elé helyezett
szent kenyerekből, amelyekből a Törvény szerint csakis a papok ehettek, sőt, még azoknak is
adott belőle, akik vele voltak!” 27 Végül ezt mondta: „A szombat ünnepe van az emberért, és
nem az ember a szombatért. 28 Így hát az Emberfia úr a szombat ünnepe fölött is”.

PÉNTEK
Márk 3:1–19
1 Egyszer Jézus ismét a zsinagógába ment. Volt ott egy béna kezű férfi is. 2 Ekkor már
gyanakodva lesték Jézust, hogy vajon szombaton is gyógyít-e, mert ürügyet kerestek rá,
hogy vádolhassák. 3 Jézus megszólította a béna kezű férfit: „Állj ide, a középre!” 4 Majd
ezt kérdezte az összegyűltektől: „A Törvény szerint szombaton melyiket szabad: jót tenni
valakivel, vagy ártani neki? Mi a helyes: megmenteni, vagy kioltani valakinek az életét?” De
senki sem válaszolt.
5 Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket a szívük keménysége miatt. Majd a
férfi felé fordult: „Nyújtsd ki a kezedet!” — mondta neki. A beteg kinyújtotta a kezét, és
azonnal meggyógyult. 6 A farizeusok ekkor kimentek a zsinagógából, és azonnal tanakodni
kezdtek a Heródes-pártiakkal, hogy milyen úton-módon lehetne Jézust kivégeztetni.
7 Jézus ezután visszavonult tanítványaival a Galileai-tó mellé. Azonban nagy sokaság követte
Galileából, Júdeából, 8 Jeruzsálemből, Idumeából, a Jordánon túli területekről, meg Tírusz
és Szidón vidékéről, mert hallották, hogy milyen hatalmas dolgokat tett. 9 Mivel nagyon
sokan összegyűltek, Jézus szólt a tanítványainak, hogy készítsenek elő a számára egy bárkát,
hogy az emberek ne tolongjanak körülötte. 10 Ugyanis nagyon sok embert meggyógyított,
ezért akik valamilyen betegségben szenvedtek, mind igyekeztek a közelébe férkőzni, hogy
megérinthessék. 11 Voltak közöttük olyanok is, akikben gonosz szellemek laktak. Amikor
meglátták Jézust, leborultak előtte, és azt kiabálták: „Te vagy az Isten Fia!” 12 Jézus azonban
szigorúan rájuk parancsolt, hogy ezt ne hirdessék.
13 Jézus ezután fölment egy hegyre, és magához szólította azokat, akiket a többiek közül
kiválasztott. Ezek csatlakoztak is hozzá. 14 Tizenkét férfit jelölt ki — akiket apostoloknak
nevezett —, hogy állandóan vele legyenek, hogy kiküldje őket Isten üzenetét hirdetni, 15
és hogy felhatalmazást kapjanak a betegek gyógyítására, meg a gonosz szellemek kiűzésére:
16 Simont, akit elnevezett Péternek, 17 Jakabot és Jánost, Zebedeus két fiát, akiknek
a „Boanerges” nevet adta, amely azt jelenti: „mennydörgés fiai”, 18 Andrást, Fülöpöt,
Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Taddeust, Simont, a zélótát, 19 és Júdás
Iskáriótest, aki később elárulta őt.
17

”
HÉTFO
Olvasd el:
Márk 1:1–20
IMÁK:
Márk 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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KEDD
Olvasd el:
Márk 1:21–45
IMÁK:
Márk 1:35

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 2:1–17
IMÁK:
Márk 2:16–17

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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CSÜTÖRTÖK
Olvasd el:
Márk 2:18–28
IMÁK:
Márk 2:27–28

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 3:1–19
IMÁK:
Márk 3:13–15

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 az országodért!
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK
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2 . H ét

Ekkor Jézus felkelt, ráparancsolt a
szélre és azt mondta a víznek: „Csend
legyen! Hallgass el!” Ekkor elállt a
szél, és kisimult a tó vize. Majd azt
mondta nekik: „Miért rémültetek
meg? Még mindig nem hisztek?”
Márk 4:39–40
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2 . H ét I G E R É S Z E K
HÉTFŐ
Márk 3:20–35
20 Ezután Jézus bement egy házba. Ismét olyan nagy tömeg gyűlt össze körülötte, hogy még
enni sem tudtak, sem ő, sem a tanítványai. 21 Amikor Jézus családtagjai ezt megtudták, érte
mentek, hogy elvigyék onnan. Az emberek ugyanis azt híresztelték róla, hogy megbolondult.
22 A Jeruzsálemből érkezett törvénytanítók is azt mondták: „Megszállott! A Sátán lakik
benne, ezért tudja kiűzni a gonosz szellemeket. A saját fejedelmük által űzi ki őket!” 23 Jézus
ekkor magához hívta a törvénytanítókat, és jelképes történetek segítségével magyarázta meg
nekik: „Ugyan hogy űzhetné ki a Sátán a saját szolgáit az emberekből?! 24 Ha egy királyság
egyik része a másik ellen támad, az egész elpusztul. 25 Elpusztul az a család is, amelyben
belső harcok dúlnak. 26 Ha tehát a Sátán önmaga ellen fordul, és a saját szolgái ellen harcol,
akkor a királysága nem állhat fenn tovább, hanem vége van. 27 Gondoljátok meg, ha valaki
be akar törni egy erős ember házába, hogy kirabolja, akkor előbb meg kell kötöznie őt,
csak azután foszthatja ki a házat! 28 Igazán mondom nektek: az emberek mindenféle bűnös
tettükre és Istent gyalázó beszédükre kaphatnak bűnbocsánatot. 29 De van egy kivétel: aki
a Szent Szellemet gyalázza, az soha nem nyer bűnbocsánatot. Az ilyen ember örökre bűnös
marad.” 30 Jézus ezt azért mondta, mert a törvénytanítók azzal vádolták, hogy gonosz szellem
lakik benne.
31 Jézus anyja és a testvérei megérkeztek a házhoz, és megálltak odakint. Beküldtek valakit,
hogy hívja ki Jézust. 32 A körülötte ülő emberek szóltak neki: „Édesanyád és a testvéreid
odakint várnak rád.” 33 Jézus ezt felelte: „Tudjátok, hogy valójában ki az én anyám, és kik a
testvéreim?” 34 Végignézett a körülötte ülőkön, és rájuk mutatott: „Itt vannak a testvéreim és
az anyám, 35 mert azok az igazi testvéreim és anyám, akik megteszik, amit Isten akar!”

KEDD
Márk 4:1–20
1 Jézus ezután ismét a tó partján tanított. Mivel nagyon sokan gyűltek össze körülötte,
beszállt egy halászbárkába, amely ki volt kötve, a parthoz közel. Ott leült, az emberek
pedig a parton maradtak. 2 Jelképes történetek segítségével tanította őket sokféle igazságra.
Ezt mondta: 3 „Figyeljetek rám! Egyszer egy földműves kiment a szántóföldjére vetni. 4
Ahogyan szórta a vetőmagot, néhány a keményre taposott ösvényre esett. Ezeket a madarak
mind felkapdosták. 5 Más magok köves talajra hullottak, ahol sekély volt a termőföld. Ezek
gyorsan kikeltek, mert nem voltak mélyen a földben. 6 De amikor a nap felkelt, megperzselte
a növényeket, és mivel nem eresztették mélyre a gyökerüket, teljesen el is száradtak. 7 Megint
más magok tüskés gyomok közé hullottak, ahol kikeltek, de a felnövő gyomok elnyomták
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és megfojtották őket. Így ezek a magok sem hoztak termést. 8 A magok egy része azonban
jó földbe esett, kikelt, szárba szökkent, és termést hozott. Az egyik harmincszor, a másik
hatvanszor, ismét másik százszor annyit termett, mint amennyit a gazda elvetett.” 9 Ezután
pedig ezt mondta: „Akinek van füle, hallja és értse meg, amit mondok!”
10 Később, amikor Jézus már egyedül maradt, a körülötte lévők, meg a tizenkét tanítványa
odament hozzá, és megkérdezték a jelképes történetekkel kapcsolatban. 11 Így válaszolt
nekik: „Ti megérthetitek Isten Királyságának titkos igazságait, de másoknak mindent csak
példázatokban mondok el, hogy
12 »csak nézzék, nézzék, mégse lássák,
csak hallgassák, hallgassák, mégse értsék meg,
hog y ne forduljanak Istenhez,
és bűneikre ne nyerjenek bocsánatot.«”
13 Azután Jézus ezt kérdezte: „Nem értitek ezt a történetet? Akkor hogyan fogjátok
megérteni az összes többit?! 14 A földműves olyan emberhez hasonlít, aki Isten üzenetét
hirdeti. 15 Az ösvényre hullott magok esete azokat az embereket jelképezi, akik hallják ugyan
Isten üzenetét, de a Sátán azonnal kilopja azt a szívükből. 16 A köves földbe vetett magok
esete azokat példázza, akik hallják Isten üzenetét, és nagy örömmel azonnal be is fogadják. 17
De az üzenet nem tud meggyökerezni, ezért csak rövid ideig él bennük. Amikor baj és üldözés
éri őket Isten üzenete miatt, hamar kiábrándulnak és elfordulnak tőle. 18 A tüskés gyomok
közé hullott magok esete olyanokat jelképez, akik hallják és befogadják Isten üzenetét. 19
De azután a földi élet gondjai, a meggazdagodásra való törekvés, vagy az egyéb dolgok utáni
szenvedélyes vágyakozás elfojtja bennük Isten üzenetét, ezért nem hoznak termést. 20 A jó
földbe vetett magok esete azokat jelképezi, akik Isten üzenetét hallják és befogadják, majd
az felnő bennük, és termést is hoz: az egyiknél harmincszorost, a másiknál hatvanszorost, a
harmadiknál százszorost.”

SZERDA
Márk 4:21–41
21 Azután Jézus megkérdezte őket: „Azért gyújtják-e meg az olajmécsest, hogy egy kosár alá,
vagy az ágy alá tegyék? Nem! A mécsest a mécstartóra kell helyezni, 22 mert minden rejtett
dolog nyilvánosságra fog kerülni, és minden titok kitudódik. 23 Akinek van füle, hallja és
értse meg, amit mondok!” 24 Ezt is mondta nekik: „Gondoljátok át alaposan, amit hallotok!
Amilyen mértékkel mértek, ugyanazzal fognak nektek is mérni. Sőt, még ráadást is kaptok.
25 Akinek ugyanis már van, annak majd még többet adnak. Akinek azonban nincs, attól még
azt is elveszik, amije eddig volt.”
26 Ezt is mondta nekik Jézus: „Isten Királysága hasonlít a gabonaföld műveléséhez. A
földműves először kimegy a földjére magot vetni. 27 Azután telnek-múlnak a napok, és a
magok kicsíráznak, a növény pedig növekszik, senki sem tudja, hogyan. 28 Igen, a növények
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először szárat növesztenek, azután kalászt hoznak, végül szemeket nevelnek a kalászban. 29
Amikor a szemek beérnek, a gazda azonnal learatja a gabonát, mert elérkezett az aratás ideje.”
30 Ezt is mondta nekik Jézus: „Mihez hasonlítsam Isten Királyságát? Milyen példázattal
magyarázzam? 31 Ahhoz hasonlít, ahogyan a mustármagból kifejlődik a növény. Amikor
elvetik, ez a mag minden más magnál kisebb, 32 de mire felnövekszik, már nagyobb lesz az
összes többi kerti veteménynél. Olyan nagy ágakat növeszt, hogy az égi madarak is fészket
rakhatnak az árnyékában.” 33 Még sok, ehhez hasonló jelképes történettel tanította az
embereknek Isten üzenetét. Annyit mondott nekik, amennyit meg tudtak érteni. 34 Mindig
ilyen példázatokat használt, ha tanította őket, de mikor egyedül maradt a tanítványaival,
nekik mindent meg is magyarázott.
35 Ugyanazon a napon, estefelé Jézus azt mondta a tanítványainak: „Menjünk át a túlsó
partra!” 36 Otthagyták tehát az embereket, és elindultak azzal a bárkával, amelyben ülve
Jézus addig tanított. Más bárkák is követték őt. 37 Hirtelen erős szélvihar csapott le a
tóra. A hullámok átcsaptak a bárka oldalán, s az már kezdett megtelni. 38 Eközben Jézus
a bárka hátsó részén aludt, a holmikon. A tanítványok azonban felkeltették: „Mester, nem
törődsz vele, hogy elpusztulunk?!” 39 Ekkor Jézus felkelt, ráparancsolt a szélre és azt mondta
víznek: „Csend legyen! Hallgass el!” Ekkor elállt a szél, és kisimult a tó vize. 40 Majd azt
mondta nekik: „Miért rémültetek meg? Még mindig nem hisztek?” 41 A tanítványokat
nagy félelem fogta el, és ezt kérdezgették egymástól: „Ki lehet ez, hogy még a szél és a víz is
engedelmeskedik neki?”

CSÜTÖRTÖK
Márk 5:1–20
1 Jézus a tanítványaival megérkezett a tó túlsó partjára, Gadara[a] vidékére. 2 Amikor
kilépett a bárkából, szembe jött vele egy férfi, akiben gonosz szellem volt. 3 Ez az ember a
sírbarlangokban lakott, és senki nem tudta megkötözni, még láncokkal sem. 4 Már sokszor
megbilincselték, ő azonban mindig elszakította a láncokat, és széttörte a bilincseket. Senki
sem tudta megfékezni. 5 Éjjel-nappal ott kóborolt a sírok között és a hegyeken, ordítozott
és kövekkel vagdosta magát. 6 Már messziről észrevette Jézust, odaszaladt hozzá, és leborult
előtte. 7-8 Jézus ráparancsolt: „Gonosz szellem, menj ki ebből az emberből!” Az pedig így
kiabált: „Mi közöd hozzám, Jézus, Magasságos Isten Fia? Istenre kényszerítelek, ne kínozz
engem!” 9 Jézus megkérdezte: „Mi a neved?” „Légió, mert sokan vagyunk” — felelte ő.
10 Majd könyörgött Jézusnak, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. 11 A közelben,
a hegyoldalon nagy disznókonda legelt. 12 A gonosz szellemek így könyörögtek: „Küldj
minket a disznókba, hadd menjünk beléjük!” 13 Jézus megengedte nekik, s akkor a gonosz
szellemek kijöttek a férfiból, és a disznókba mentek. Erre az egész konda a meredek lejtőről
hanyatt-homlok a tóba rohant, s mind belefulladtak. Mintegy kétezer disznó pusztult el így.
14 A pásztorok, akik a disznókat őrizték, elfutottak a városba, és elhíresztelték ezt az egész
környéken. Az emberek pedig kijöttek, hogy megnézzék, mi történt. 15 Amikor Jézushoz
értek, ott látták azt a férfit, akiben korábban egy egész légiónyi gonosz szellem lakott.
34

Rendesen fel volt öltözve, ott ült a többiek között, és teljesen épelméjű volt. Ezen mindenki
nagyon megdöbbent. 16 A szemtanúk elmondták a többieknek, hogy mit tett vele Jézus, és
mi történt a disznókkal. 17 Azután mindannyian kérték Jézust, hogy menjen el a vidékükről.
18 Amikor Jézus beszállt a bárkába, akkor a férfi, aki megszabadult a gonosz szellemektől
kérte őt, hogy hadd mehessen vele. 19 De Jézus ezt mondta neki: „Menj haza a családodhoz,
és mondd el nekik, mit tett veled az Örökkévaló, és hogyan könyörült rajtad!” 20 A férfi el
is ment, és mindenkinek hirdette a Tízvárosban, hogy milyen hatalmas dolgot tett vele Jézus.
Ezen azután mindenki nagyon megdöbbent.

PÉNTEK
Márk 5:21–43
21 Amikor Jézus a bárkával a tó túlsó partjához ért, nagy tömeg gyűlt köré, ezért ott maradt
a tóparton. 22 Odajött hozzá Jairus, aki a helyi zsinagóga egyik vezetője volt. A lábához
borult, 23 és így könyörgött: „A kislányom haldoklik. Kérlek, gyere el hozzánk, és tedd rá
a kezed, hogy meggyógyuljon és éljen!” 24 Jézus el is indult Jairussal együtt. Nagy tömeg
követte, rengetegen tolongtak körülötte. 25 Volt köztük egy asszony is, aki már tizenkét éve
olyan betegségben szenvedett, amely állandó vérzéssel járt. 26 Minden vagyonát orvosokra
költötte, és sokat szenvedett. Az orvosok azonban hiába próbálták meggyógyítani, egyiküknek
sem sikerült, sőt, a betegség egyre súlyosabb lett. 27 Amikor az asszony meghallotta, hogy
Jézus ott van, átfurakodott a tömegen, Jézus háta mögé került, és megérintette a ruháját.
28 Ugyanis ezt gondolta: „Elég, ha csak a ruhájához érek, már attól is meggyógyulok.” 29
Amikor Jézus ruháját megérintette, az asszony azonnal megérezte, hogy a vérzése megszűnt,
és hogy egészen meggyógyult. 30 Jézus rögtön észrevette, hogy erő áradt ki belőle, ezért
megállt és megfordult. Ezt kérdezte: „Ki érintette meg a ruhámat?” 31 A tanítványai így
válaszoltak: „Látod, milyen sokan tolonganak körülötted, és azt kérdezed, ki érintett meg?!”
32 Jézus azonban egyre csak kereste, és látni akarta azt, aki megérintette. 33 Ekkor az
asszony előlépett, bár reszketett a félelemtől. Tudta jól, mi történt vele, ezért leborult Jézus
előtt, és mindent elmondott neki. 34 Ő pedig ezt mondta: „Leányom, a hited megmentett
téged. Menj békével, és légy egészséges!” 35 Még beszélt, amikor küldöttek érkeztek Jairus
házából, és ezt mondták: „A leányod meghalt, nincs miért tovább fárasztanod a Mestert!”
36 Jézus azonban meghallotta, amit mondtak, és így biztatta Jairust: „Ne rémülj meg, csak
higgy!” 37 Ekkor Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, de a többieknek nem
engedte, hogy vele menjenek. 38 Amikor Jairus házához értek, Jézust nagy hangzavar fogadta:
mindenki sírt és jajveszékelt. 39 Bement a házba, és ezt mondta: „Miért sírtok, és mi ez
a nagy lárma? A kislány nem halt meg, csak alszik!” 40 Az emberek azonban kinevették.
Ekkor mindenkit kiküldött a házból, csak a három tanítványa, meg a gyermek apja és anyja
maradt vele. Velük együtt bement abba a szobába, ahol a gyermek feküdt. 41 Megfogta a
kislány kezét, és megszólította: „Talitha kúmi!” Ez azt jelenti: „Leánykám, kelj föl!” 42 Ekkor
a tizenkét éves kislány azonnal felkelt, és járni kezdett, az emberek pedig magukon kívül
voltak a csodálkozástól. 43 Jézus azonban szigorúan megparancsolta, hogy erről senkinek se
beszéljenek. Azután szólt, hogy adjanak enni a kislánynak.
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”
HÉTFO
Olvasd el:
Márk 3:20–35
IMÁK:
Márk 3:35

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:
Márk 4:1–20
IMÁK:
Márk 4:20

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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SZERDA
Olvasd el:
Márk 4:21–41
IMÁK:
Márk 4:39–41

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:
Márk 5:1–20
IMÁK:
Márk 5:19–20

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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PÉNTEK
Olvasd el:
Márk 5:21–43
IMÁK:
Márk 5:27–29

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
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3 . H ét

Ekkor megkérdezte o” ket: „És ti mit
mondotok rólam, ki vagyok én?” Péter
így válaszolt: „Te vagy a Messiás!”
Márk 8:29
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3 . H ét I G E R É S Z E K
HÉTFŐ
Márk 6:1–29
1 Jézus ezután a tanítványaival együtt a saját városába ment. 2 Amikor elérkezett a szombat
ünnepe, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallották, és nagyon elcsodálkoztak rajta:
„Hol tanulta ezeket? Miféle bölcsesség ez? Hogyan képes ilyen csodákat tenni? 3 Hiszen ez
csak egy ácsmester, a Mária fia! Nem ő a Jakab, József, Júdás és Simon testvére?! A húgai is itt
élnek köztünk!” Ezért elutasították és elfordultak tőle. 4 Jézus ezt mondta nekik: „A prófétát
mindenhol tisztelik, csak éppen a saját városában, a rokonai között, és a családjában nem.” 5
Nem is tudott ott csodát tenni, csupán néhány betegre tette rá a kezét, így gyógyította meg
őket. 6 Nagyon elcsodálkozott azon, hogy a város lakói ennyire hitetlenek. Ezután végigjárta
a környék falvait, és azokban tanított.
7 Ezután Jézus magához hívta tizenkét tanítványát, és kettesével kiküldte őket. Hatalmat
adott nekik a gonosz szellemek fölött. 8 Meghagyta, hogy a vándorbot kivételével semmit se
vigyenek magukkal az útra: se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben. 9 Csak azt a sarut
és ruhát viseljék, ami rajtuk van, és ne vigyenek tartalékot semmiből. 10 Ezt mondta nekik:
„Ha bementek egy házba, maradjatok ott, amíg el nem hagyjátok a várost! 11 Ha valahol nem
fogadnak szívesen, vagy nem hallgatnak rátok, menjetek el onnan, és még a port is verjétek le
a lábatokról! Ez bizonyíték lesz majd ellenük.” 12 A tanítványok ezután elindultak, és amerre
mentek, mindenkinek hirdették, hogy változtassák meg a gondolkodásukat és egész életüket.
13 Sok gonosz szellemet kiűztek az emberekből, sok beteget pedig megkentek olajjal, és
meggyógyították őket.
14 Jézus híre mindenfelé elterjedt, és Heródes király is hallott róla, hogy sokan így
vélekednek: „Ez nem lehet más, mint Bemerítő János, aki feltámadt a halálból. Ezért tud
ilyen nagy csodákat tenni.” 15 Mások viszont azt mondták: „Ez az ember Illés.” Voltak, akik
úgy vélekedtek: „Ez az ember próféta. Olyan, mint a régi nagy próféták voltak.” 16 Heródes
maga ezt gondolta: „Biztosan Bemerítő János támadt fel a halálból, akit én lefejeztettem.”
17 Korábban ugyanis Heródes adott parancsot arra, hogy Bemerítő Jánost fogják el, és zárják
börtönbe. Heródiás kedvéért tette ezt, aki korábban Heródes testvérének, Fülöpnek volt a
felesége. Heródes feleségül vette Heródiást, 18 annak ellenére, hogy János figyelmeztette:
„A Törvény szerint nem szabad együtt élned a testvéred feleségével.” 19 Emiatt Heródiás
gyűlölte Jánost, és meg akarta öletni, de nem talált rá módot. 20 Heródes ugyanis tisztelte
Bemerítő Jánost, és félt tőle, mert tudta, hogy igaz és szent ember, ezért megvédte. Igaz,
gyakran zavarba jött attól, amit János mondott, mégis szívesen hallgatta őt. 21 Egyszer eljött
az alkalmas idő Heródiás számára. Heródes a születésnapján lakomára hívta a főembereit, a
hadsereg vezetőit és Galilea előkelőit. 22 Az ünnepségen Heródiás lánya táncolt a vendégek
előtt. Ez annyira tetszett mindenkinek, hogy Heródes azt mondta a leánynak: „Kérj tőlem,
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amit csak akarsz, megjutalmazlak vele!” 23 Meg is esküdött neki: „Bármit kérsz, neked adom,
akár a királyságom felét is!” 24 A lány kiment, és az anyját kérdezte: „Mit kérjek?” Heródiás
ezt válaszolta: „Bemerítő János fejét!” 25 A lány sietve visszatért a királyhoz, és így felelt:
„Az a kívánságom, hogy most azonnal add nekem Bemerítő János fejét egy tálon!” 26 A király
nagyon elszomorodott, de mivel megesküdött, hogy teljesíti a lány kérését, és mivel ezt a
vendégek is hallották, nem akarta visszautasítani. 27 Nyomban elküldte a hóhért, hogy hozza
el János fejét. Az el is ment, és lefejezte Jánost a börtönben. 28 Egy tálon behozta János fejét,
és átadta a lánynak, ő meg az anyjához vitte. 29 Amikor János tanítványai ezt megtudták,
elvitték János holttestét, és egy sziklasírba temették.

KEDD
Márk 6:30–56
30 Ezután visszatértek Jézushoz az apostolok, és beszámoltak mindenről, amit tettek
és tanítottak. 31 Jézus ezt mondta nekik: „Gyertek velem egy csendes helyre, de csak ti
magatok, és pihenjetek egy kicsit!” Ugyanis akkora volt a tömeg és a jövés-menés, hogy még
enni sem maradt idejük.
32 Így tehát Jézus és a tanítványai beszálltak egy bárkába, és elvonultak egy csendes helyre.
33 Azonban sokan észrevették, hogy elindultak, és felismerték őket. A környező városokból
nagyon sokan összegyűltek, és a tó partján oda futottak, ahová Jézus akart menni. Így
az emberek előbb értek oda, mint ők. 34 Amikor Jézus partra szállt, látta az összegyűlt
sokaságot, és megsajnálta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli nyáj. Tanítani
kezdte őket sok mindenre. 35 Mikor már későre járt az idő, a tanítványai Jézushoz fordultak,
és azt javasolták: „Lakatlan hely ez a vidék, és már későre jár. 36 Küldd el a népet, hogy
a környező tanyákon és falvakban valami ennivalót vegyenek maguknak!” 37 De Jézus így
válaszolt: „Ti adjatok nekik enni!” „Úgy gondolod, hogy mi menjünk el, és vegyünk nekik
kétszáz ezüstpénzért kenyeret, és azt adjuk nekik?” — kérdezték. 38 „Most hány kenyeretek
van? Menjetek, nézzétek meg!” — mondta Jézus. Miután mindent összeszámoltak, így
feleltek: „Öt kenyerünk van, és két halunk.” 39 Akkor mondta nekik, hogy ültessék le az
embereket a fűbe, csoportonként. 40 Le is telepedtek ötvenes vagy százas csoportokban. 41
Jézus vette az öt kenyeret és a két halat, felnézett az égre, és hálát adott Istennek. Azután
tört a kenyerekből, és a tanítványainak adta, hogy osszák szét az emberek között. Ugyanígy
szétosztotta a két halat is. 42 Mindannyian ettek, és jól is laktak. 43 Végül összeszedték a
maradékot: 12 kosarat töltöttek meg a kenyérdarabokkal, és ezen felül még a halakból is
maradt. 44 A sokaságban, amely így jóllakott, körülbelül 5 000 férfi volt.
45 Jézus ezután utasította a tanítványait, hogy azonnal szálljanak be bárkába, és evezzenek
át a túlsó partra, Betsaidába, amíg ő elbocsájtja az embereket. 46 Miután elbúcsúzott tőlük,
felment a hegyre imádkozni. 47 Eljött az este, és a bárka még valahol a tó közepénél tartott,
Jézus pedig egyedül volt a parton. 48 Látta, hogy a tanítványai küszködnek az evezéssel,
mert a szél szembe fújt velük. Hajnalban, valamikor három és hat óra között, a tó vizén járva
hozzájuk ment, de úgy tett, mintha el akarna haladni mellettük. 49 Amikor a tanítványok
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meglátták Jézust, amint a vízen járt, azt hitték, hogy kísértetet látnak, és ijedtükben kiáltozni
kezdtek. 50 Mindannyian látták, és nagyon megrémültek, de ő azonnal megszólította őket:
„Nyugodjatok meg! Én vagyok az, ne féljetek!” 51 Belépett hozzájuk a bárkába, s ekkor a
szél azonnal elállt. Ezen a tanítványok nagyon megdöbbenek. 52 Még mindig nem okultak a
kenyerek megszaporításán sem, és kemény volt a szívük.
53 Miután átkeltek a tavon, Genezáretben kötöttek ki. 54 Amint kiszálltak a bárkából,
az emberek azonnal felismerték Jézust. 55 Amikor ugyanis meghallották, hogy valahol
megjelent, mindenhonnan odasiettek, hogy hozzá vigyék a hordágyakon fekvő betegeket.
56 Bárhová is ment — falvakba, városokba vagy tanyákra — az emberek kitették betegeiket
a piactérre, és könyörögtek neki, hogy legalább a ruhája szélét érinthessék. Akik pedig
megérintették őt, meg is gyógyultak.

SZERDA
Márk 7:1–30
1 Eljött néhány farizeus és törvénytanító Jeruzsálemből, és Jézus köré gyűltek. 2 Észrevették,
hogy Jézus néhány tanítványa nem végzi el a kézmosás szertartását evés előtt. 3 A farizeusok
ugyanis — mint általában a zsidók — nem esznek addig, amíg szertartásosan kezet nem
mosnak. Azért teszik ezt, mert ragaszkodnak őseik hagyományaihoz. 4 Ha például vesznek
valamit a piacon, előbb mindig megmossák, csak azután eszik meg. Sok más ehhez
hasonló hagyományuk is van: hasonló szertartással „tisztítják meg” a poharakat, korsókat,
rézedényeket, sőt az ágyakat is. 5 Tehát a farizeusok és a törvénytanítók megkérdezték Jézust:
„Tanítványaid miért nem követik őseink hagyományait? Miért nem végzik el a kézmosás
szertartását, mielőtt esznek?” 6 Jézus így válaszolt nekik: „Milyen képmutatók vagytok! Igaza
volt Ézsaiásnak, amikor rólatok prófétált:
»Ez a nép csak a szájával tisztel engem,
de a szíve távol van tőlem.
7 Látszólag tisztelnek ug yan engem,
de nem ér az semmit,
mert a tanításaik,
csak emberi parancsok!«
8 Bizony, ti Isten parancsát semmibe veszitek, de ragaszkodtok az emberi hagyományokhoz.”
9 Majd így folytatta: „Alattomosan félretoljátok Isten parancsát, hogy a saját tanításaitokat
tegyétek a helyére. 10 Például Mózes azt parancsolta: »Tiszteld apádat és anyádat!«, és
azt is: »Aki apját vag y anyját g yalázza, az halállal bűnhődjön!« 11 Ezzel szemben ti azt
tanítjátok, hogy ha valaki azt mondja apjának vagy anyjának: »Amivel segíthetnék rajtad, azt
már áldozatul felajánlottam Istennek«, 12 akkor azt már nem szabad odaadnia a szüleinek.
13 Ezzel valójában azt tanítjátok, hogy nem fontos, amit Isten mond, és nem neki kell
engedelmeskednünk. Fontosabb, hogy mindenki a ti hagyományaitokat kövesse. S még
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sok más ehhez hasonlót is tesztek!” 14 Ezután Jézus ismét magához hívta az embereket, és
ezt mondta: „Figyeljetek rám mindnyájan, és értsétek meg, amit mondok! 15 Nem az teszi
tisztátalanná az embert, ami kívülről jut bele, hanem az, ami belőle származik!” [16] 17
Miután otthagyta a tömeget, és bement a házba, tanítványai megkérdezték, hogy mit jelent
az, amiről beszélt. 18 Jézus így válaszolt: „Hát ti sem értitek?! Nem tudjátok, hogy nem az
teszi tisztátalanná az embert, amit megeszik? 19 Hiszen az nem a szívébe kerül, hanem a
gyomrába, majd pedig kiürül onnan.” Ezzel Jézus azt jelentette ki, hogy minden étel „tiszta”,
vagyis megehető. 20 Majd így folytatta: „Az teszi tisztátalanná az embert, ami a belsejéből
származik. 21 Mert belülről, a szívből származnak a gonosz gondolatok, a szexuális bűnök, a
lopások, a gyilkosságok, 22 a házasságtörés, a kapzsiság, a gonoszság, a csalás, a kicsapongás,
a fösvény és szűkmarkú lelkület, a gyalázkodás, a büszkeség és az esztelenség. 23 Mindezek a
gonosz dolgok az ember belsejéből származnak, és ezek teszik tisztátalanná.”
24 Jézus ezután elment onnan Tírusz vidékére. Ott bement egy házba, mert nem akarta,
hogy észrevegyék. Mégis kitudódott, hogy ott van. 25 Megtudta ezt egy asszony is, akinek
a leányában gonosz szellem lakott. Odament hát Jézushoz, és a lábaihoz borult. 26 Ez az
asszony görög származású volt, a szíriai Föníciában született. Könyörgött Jézusnak, hogy
űzze ki a leányából a gonosz szellemet. 27 Jézus így válaszolt neki: „Először a gyermekeknek
kell jóllakniuk. Nem helyes, ha elvesszük tőlük a kenyeret, és odadobjuk a kutyáknak.”
28 Az asszony így válaszolt: „Igen, Uram, de még az asztal alatt levő kutyák is ehetnek a
gyermekektől lehulló morzsákból.”
29 „Mivel így válaszoltál — felelte Jézus —, menj csak nyugodtan haza! A gonosz szellem
már kiment a leányodból.” 30 Ő pedig hazamenve látta, hogy gyermeke az ágyon fekszik, és
valóban kiment belőle a gonosz szellem.

CSÜTÖRTÖK
Márk 7:31–8:33
31 Jézus ezután visszatért Tírusz vidékéről. Szidónon át — a Tízváros vidékén keresztül — a
Galileai-tóhoz ment. 32 Odavittek hozzá egy férfit, aki teljesen süket volt, és beszélni is alig
tudott. Kérték, hogy tegye rá a kezét, és gyógyítsa meg. 33 Jézus egy kissé távolabb vitte a
tömegtől, és a fülébe dugta az ujját. Majd a megnyálazott ujjával megérintette a férfi nyelvét.
34 Ezután feltekintett az égre, felsóhajtott, és ezt mondta: „Effata!” Ez azt jelenti: „Oldódj
meg!” 35 Ekkor a férfinak meggyógyult a hallása, és a nyelve is megoldódott: rendesen
tudott beszélni. 36 Jézus megparancsolta, hogy erről senkinek se beszéljenek. De minél
jobban tiltotta, annál inkább terjedt a híre. 37 Mindenki nagyon csodálkozott a süketnéma
gyógyulásán, és ezt mondták: „Milyen jól tesz mindent! A süketek fülét megnyitja, a némák
nyelvét pedig megoldja!”
8:1 Azokban a napokban ismét nagy sokaság gyűlt Jézus köré, de már minden ennivalójuk
elfogyott. Ezért Jézus magához hívta a tanítványait: 2 „Sajnálom ezeket az embereket, mert
már három napja velem vannak, és kifogytak minden ennivalóból. 3 Ha éhesen küldeném
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haza őket, összeesnének az úton, hiszen sokan közülük elég messziről jöttek.” 4 A tanítványok
ezt felelték: „Lakatlan helyen vagyunk, messze a falvaktól. Hogyan lehetne ennyi embert
jóllakatni?”
5 „Hány kenyeretek van?” — kérdezte Jézus. „Hét” — válaszolták. 6 Ezután Jézus szólt az
embereknek, hogy üljenek le a földre. Majd kezébe vette a hét kenyeret, és miután hálát
adott Istennek, darabokra törte, és kezdte osztani a tanítványainak, hogy adják tovább.
Ők szét is osztották a sokaság között. 7 A tanítványoknál volt néhány kisebb hal is. Jézus
ezekért is hálát adott Istennek, majd odaadta nekik, hogy azokat is osszák szét. 8 Mindenki
evett, és jól is lakott. Végül összeszedték a maradékot, és a darabokkal hét kosarat töltöttek
meg. 9 Körülbelül négyezer férfi volt ott. Ezután Jézus hazaküldte a sokaságot. 10 Majd
tanítványaival együtt azonnal egy bárkába szállt, és Dalmanuta vidékére ment.
11 Egyszer farizeusok jöttek hozzá, hogy vitatkozzanak vele, kikérdezzék, és próbára tegyék.
Azt kérték, hogy tegyen valami csodát, mutasson nekik mennyei jelt bizonyítékul Istentől.
12 Jézus a szíve mélyéből felsóhajtott, és ezt mondta: „Miért akar ez a nemzedék mindenáron
valamilyen csodás jelt látni?! Igazán mondom: semmiféle csodát nem fognak látni!” 13 Ezzel
otthagyta őket, visszament a bárkába, és elindult a tó túlsó partjára.
14 A tanítványok eközben elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Csupán egyetlen kenyér volt
velük a bárkában. 15 Jézus nyomatékosan figyelmeztette őket: „Vigyázzatok! Tartsátok távol
magatokat a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától!” 16 „Biztosan azért mondta ezt,
mert nincs kenyerünk!” — tanakodtak egymás között a tanítványok. 17 Jézus tudta, hogy
miről beszélnek, ezért megkérdezte: „Miért aggódtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még
mindig nem értitek?! Ennyire megkeményedett a szívetek? 18 Van szemetek, mégsem láttok?
Van fületek, de nem hallotok? Nem emlékeztek, 19 hány kosár maradékot gyűjtöttetek
össze, amikor az öt kenyeret szétosztottam az ötezernek?” „Tizenkettőt” — válaszolták a
tanítványok. 20 „És amikor a hét kenyeret osztottam szét a négyezer ember között, hány
kosár maradékot gyűjtöttetek össze?”
„Hetet” — hangzott a válasz. 21 Majd ismét megkérdezte: „Még mindig nem értitek?!”
22 Azután megérkeztek Bétsaidába. Ott néhányan egy vakot hoztak Jézushoz, és kérték,
hogy érintse meg. 23 Jézus kézen fogva kivezette őt a faluból, majd a nyálával megkente a
vak szemét, rátette a kezét, és megkérdezte: „Látsz-e valamit?” 24 A vak felnézett: „Látom
az embereket, de olyanok, mintha járkáló fák lennének.” 25 Jézus ismét rátette a kezét a
vak szemére. Amikor a férfi ismét felnézett, és már mindent tisztán és élesen látott: teljesen
meggyógyult. 26 Jézus hazaküldte, és ezt mondta neki: „Még a faluba se menj be!”
27 Ezután Jézus és a tanítványai Cézárea Filippi vidékén járták a falvakat. Útközben Jézus
megkérdezte tőlük: „Mit mondanak rólam az emberek, ki vagyok én?” 28 Így válaszoltak:
„Van, aki azt mondja, hogy Bemerítő János, mások meg Illésnek tartanak. Megint mások azt
mondják, hogy valamelyik próféta vagy.” 29 Ekkor megkérdezte őket: „És ti mit mondotok
rólam, ki vagyok én?”
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Péter így válaszolt: „Te vagy a Messiás!” 30 Ekkor Jézus szigorúan megparancsolta a
tanítványoknak, hogy erről senkinek ne beszéljenek.
31 Ezután tanítani kezdte őket: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie. A nép vezetői, a
főpapok és a törvénytanítók el fogják utasítani, végül megölik, de három nappal később
fel fog támadni.” 32 Egészen nyíltan beszélt nekik erről. Péter ekkor félrehívta Jézust,
szemrehányást tett neki, és helyre akarta igazítani. 33 De Jézus hátat fordított neki, a
tanítványaira nézett, majd ezekkel a szavakkal utasította rendre Pétert: „Takarodj a szemem
elől[a], Sátán! Nem Isten ügyét tartod szem előtt, hanem az emberi érzéseket.”

PÉNTEK
Márk 8:34–9:29
34 Ezután Jézus közelebb hívta magához az embereket, meg a tanítványait, és ezt mondta
nekik: „Aki engem akar követni, az tagadja meg magát, vegye fel és vigye a keresztjét, úgy
kövessen. 35 Aki meg akarja menteni a lelkét, vagyis az életét, az el fogja veszíteni. De aki
értem és az evangéliumért feladja az életét, vagyis a lelkét, az fogja igazán megmenteni. 36
Mit ér, ha az ember megkapja az egész világot, de elveszíti a saját magát? 37 Ugyan mit adhat
azért, hogy megmentse a lelkét? 38 Aki most szégyell engem és szavaimat ez előtt a hűtlen
és bűnös nemzedék előtt, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön az Atya
dicsőségében, a szent angyalokkal együtt.”
9:1 Majd azt mondta: „Igazán mondom, hogy az itt állók közül vannak néhányan, akik nem
ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják Isten Királyságát eljönni hatalommal.”
2 Hat nap múlva Jézus felment egy magas hegyre. Csak Pétert, Jakabot és annak testvérét,
Jánost vitte magával. Senki más nem volt velük. A hegyen Jézus a tanítványok szeme
láttára elváltozott. 3 A ruhája ragyogott, és olyan fehér lett, amilyet a földön senki sem
tud készíteni. 4 Majd megjelent Illés és Mózes, és beszélgettek vele. 5 Ekkor Péter Jézushoz
fordult: „Mester! Olyan jó itt lenni! Készítsünk három sátrat: egyet neked, egy másikat
Mózesnek, egyet meg Illésnek!” 6 De nem tudta, mit mondjon, mert mindhárman nagyon
megrémültek. 7 Ekkor egy felhő jelent meg fölöttük, és mindnyájukat beborította. A felhőből
egy hang hallatszott: „Ő az én szeretett Fiam! Őt hallgassátok, és engedelmeskedjetek neki!”
8 Mire a három tanítvány körülnézett, már senki mást nem láttak, egyedül csak Jézust. 9
Miközben lefelé jöttek a hegyről, Jézus megparancsolta nekik: „Ne mondjátok el senkinek,
amit láttatok, amíg az Emberfia fel nem támad a halálból!” 10 Ők nem is szóltak senkinek.
Egymás között azonban arról tanakodtak, mit jelent az, hogy feltámadni a halálból. 11 Majd
megkérdezték Jézustól: „Miért mondják a törvénytanítók, hogy a Messiás előtt Illésnek
kell eljönnie?” 12 Jézus ezt válaszolta: „Így van, előbb valóban Illés jön el, hogy mindent
helyreállítson. De mit jelent az, hogy az Írás szerint az Emberfiának sokat kell szenvednie, és
hogy az emberek el fogják utasítani? 13 Igazán mondom nektek, hogy Illés már el is jött, és
az emberek kényük-kedvük szerint bántak vele — úgy, ahogyan az Írás mondta róla.”
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14 Amikor visszaértek a többi tanítványhoz, azokat éppen nagy sokaság vette körül, és
törvénytanítók vitatkoztak velük. 15 Amint az emberek meglátták Jézust, elcsodálkoztak,
és odafutottak, hogy köszöntsék. 16 Jézus megkérdezte: „Miről vitatkoztok?” 17 Egy férfi
válaszolt a tömegből: „Mester, elhoztam a fiamat hozzád. Egy olyan szellem lakik benne,
amely megnémítja. 18 Valahányszor ez a szellem megragadja, a fiam a földre zuhan, habzik
a szája, fogát csikorgatja, és megmerevedik. Kértem a tanítványaidat, hogy űzzék ki belőle a
gonosz szellemet, de nem voltak képesek rá.” 19 „Milyen hitetlen és romlott ez a nemzedék!
Meddig kell még veletek maradnom?! Meddig szenvedjelek el még titeket? Hozzátok ide azt
a fiút!” — mondta Jézus. 20 Odavitték, s amikor a gonosz szellem meglátta Jézust, megrázta
a fiút, aki összeesett, és habzó szájjal fetrengett a földön. 21 Jézus megkérdezte a fiú apját:
„Mennyi ideje van a fiad ebben az állapotban?” Az apa ezt felelte: „Már gyermekkora óta.
22 Ez a szellem a fiamat sokszor belehajszolta tűzbe-vízbe, hogy megölje. De könyörgök, ha
tudsz valamit tenni, szánj meg bennünket, és segíts!” 23 Jézus így válaszolt: „Azt mondod:
»Ha tudsz valamit tenni…«? Minden lehetséges annak, aki hisz.” 24 A fiú apja sírva
felkiáltott: „Igen, hiszek! De segíts, hogy ne maradjon bennem semmi kételkedés!” 25 Amikor
Jézus látta, hogy egyre nagyobb tömeg verődik össze körülötte, keményen ráparancsolt a
gonosz szellemre: „Te süketséget és némaságot okozó gonosz szellem! Parancsolom, hogy menj
ki ebből a fiúból, és többé soha ne térj vissza!” 26 A gonosz szellem hangosan kiáltozott,
megrángatta a fiút, majd kiment belőle. A fiú úgy feküdt a földön, mintha meghalt volna.
Olyannyira, hogy többen halottnak is vélték, 27 de Jézus megfogta a kezét, és talpra állította.
28 Ezután Jézus bement egy házba. Amikor maguk között voltak, a tanítványai megkérdezték
tőle: „Miért nem volt erőnk kiűzni ezt a gonosz szellemet?” 29 Ő így válaszolt: „Ez a fajta
semmi mással nem űzhető ki, csak imádkozással és böjtöléssel.”
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”
HÉTFO
Olvasd el:
Márk 6:1–29
IMÁK:
Márk 6:5–6

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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KEDD
Olvasd el:
Márk 6:30–56
IMÁK:
Márk 6:49–50

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 7:1–30
IMÁK:
Márk 7:21–23

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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CSÜTÖRTÖK
Olvasd el:
Márk 7:31–8:33
IMÁK:
Márk 8:29–30

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 8:34–9:29
IMÁK:
Márk 9:7

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 a gyülekezetedért!
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK
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4 . H ét

Így van ez az Emberfiával is.
”
O
sem azért jött a Földre, hogy
neki szolgáljanak, hanem hogy o”
szolgáljon másoknak. Azért jött,
hogy életét váltságdíjul adja, és
ezáltal sokakat megmentsen.”
Márk 10:45
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4 . H ét I G E R É S Z E K
HÉTFŐ
Márk 9:30–50
30 Ezután továbbmentek, és Galileán haladtak keresztül. Jézus nem akarta, hogy az emberek
megtudják, merre jár, 31 mert csak a tanítványait akarta tanítani. Ezt mondta nekik: „Az
Emberfiát hamarosan kiszolgáltatják azoknak az embereknek, akik meg fogják ölni. Három
nappal a halála után azonban fel fog támadni.” 32 A tanítványok nem értették, hogy miről
beszél, de nem merték megkérdezni.
33 Ezután Kapernaumba mentek. Amikor már a házban voltak, Jézus megkérdezte a
tanítványait: „Miről beszélgettetek útközben?” 34 Egyikük sem mert válaszolni, mert az
úton arról vitatkoztak, hogy melyikük a nagyobb. 35 Akkor Jézus leült, odahívta magához
a tizenkettőt, és ezt mondta: „Ha valaki első akar lenni, akkor legyen ő az utolsó, és legyen
mindenki más szolgája.” 36 Azután kézen fogott egy kisgyermeket, és eléjük állította. Majd a
karjaival átölelte, és ezt mondta a tanítványoknak: 37 „Aki befogad egy ilyen kisgyermeket az
én nevemben az engem fogad be. Ha pedig engem befogad, akkor azt is befogadja, aki engem
elküldött.”
38 János egyszer ezt mondta Jézusnak: „Mester! Láttuk, hogy valaki a te nevedben űzi ki a
gonosz szellemeket az emberekből. De megtiltottuk neki, hogy folytassa, mert nem tartozik
közénk.” 39 „Hagyjátok! — mondta Jézus. — Mert aki az én nevemben tesz csodát, az nem
fog mindjárt rosszat mondani rólam. 40 Aki nincs ellenünk, az velünk van. 41 Ha valaki inni
ad nektek egy pohár vizet csak azért, mert a Messiáshoz tartoztok — igazán mondom nektek
—, meg fogja kapni a jutalmát.”
42 „Ezek a kicsinyek hisznek bennem, de jaj annak, aki miatt közülük akár csak egy is
elveszíti a hitét! Az ilyen jobban járna, ha egy malomkövet kötnének a nyakára, és bedobnák
a tengerbe, mielőtt ilyen bajt okozna. 43 Ha a saját kezed vinne bűnbe, inkább vágd le! Jobb,
ha elveszted a fél kezedet, de mégis bejutsz az örök életre, mintha megmarad mindkét kezed,
és úgy kerülsz a gyehenna olthatatlan tüzére! [44] 45 Ha az egyik lábad vinne bűnbe, inkább
vágd le! Jobb, ha elveszted a fél lábad, de mégis bejutsz az örök életre, mintha megmarad
mindkét lábad, és úgy dobnak a gyehenna elolthatatlan tüzére! [46] 47 Ha az egyik szemed
visz bűnbe, még azt is inkább vájd ki, és dobd el! Jobb, ha fél szemmel jutsz be Isten
Királyságába, mintha mindkét szemed megmarad, és úgy dobnak a gyehenna tüzébe! 48 Ott
örökre a férgek tápláléka lennél, és soha ki nem alvó tűz égetne. 49 Mert mindenkit tűzzel
sóznak meg. 50 Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan lehet helyrehozni? Legyen bennetek só,
és éljetek egymással békességben!”
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KEDD
Márk 10:1–31
1 Jézus ezután továbbment Júdea vidékére, a Jordán folyó másik oldalára. Ismét nagy
tömeg gyűlt köré, és szokása szerint tanította őket. 2 Odajött hozzá néhány farizeus is, akik
próbára akarták tenni, ezért megkérdezték tőle: „Megengedi-e a Törvény, hogy a férj elváljon
a feleségétől?” 3 Jézus azonban ezt kérdezte: „Mit parancsolt nektek Mózes?”4 „Mózes
megengedte a férjnek, hogy válólevelet írjon, és elváljon a feleségétől” — válaszolták. 5 Jézus
erre így felelt: „Mózes csak a szívetek keménysége miatt adta ezt a törvényt. 6 De amikor
Isten megteremtette a világot, az embert férfivá és nővé teremtette. 7 »Ezért a férfi elhag yja
apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, 8 és ketten eg y testté válnak.« Ezután tehát
már nem kettő, hanem egy. 9 Amit Isten tett eggyé, azt ember ne válassza szét!” 10 Később,
amikor ismét együtt voltak a házban, a tanítványok tovább kérdezték őt erről. 11 Jézus ezt
mondta: „Az a férfi, aki elválik a feleségétől, és mást vesz feleségül, házasságtörést követ el az
első felesége ellen. 12 Az a feleség, aki elválik a férjétől, és összeházasodik egy másik férfival,
szintén házasságtörést követ el.”
13 Az emberek odavitték Jézushoz a kisgyerekeiket, hogy tegye rájuk a kezét. A tanítványok
azonban rájuk szóltak, és el akarták őket küldeni. 14 Amikor Jézus ezt meglátta,
megharagudott, és rászólt a tanítványaira: „Engedjétek hozzám jönni a gyerekeket, mert Isten
Királysága olyanoké, akik hozzájuk hasonlítanak! 15 Igazán mondom nektek: aki nem úgy
fogadja Isten Királyságát, mint a gyerekek, az soha nem jut be oda.” 16 Ezután egyenként a
karjába vette a gyerekeket, rájuk tette a kezét, és megáldotta őket.
17 Jézus már útnak indult, amikor egy férfi odafutott hozzá, térdre borult előtte, és
megkérdezte: „Jó Mester! Mit kell tennem, hogy örök életet kapjak?” 18 Jézus így válaszolt:
„Miért mondasz engem jónak? Egyedül csak Isten jó. 19 Ismered a Törvény parancsait:
Ne gyilkolj! Ne kövess el házasságtörést! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld
apádat és anyádat!” 20 A férfi erre így válaszolt: „Mester, én mindezt megtartottam
gyerekkorom óta.” 21 Jézus rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta: „Még egy dolog van,
amit meg kell tenned. Menj, add el minden vagyonodat, és amit érte kapsz, oszd szét a
szegények között! Akkor majd a Mennyben lesz a kincsed. Azután gyere, és kövess engem!”
22 Erre a válaszra a férfi arca elkomorult, és szomorúan elment, mert nagyon gazdag volt.
23 Jézus ekkor végignézett a tanítványain, és ezt mondta nekik: „Milyen nehezen jutnak be
Isten Királyságába a gazdagok!” 24 A tanítványok nagyon megdöbbentek ezen. Ő azonban
megerősítette: „Gyermekeim, látjátok, milyen nehéz bemenni Isten Királyságába! 25
Még egy tevének is könnyebb átmenni a varrótű fokán, mint egy gazdagnak bejutni Isten
Királyságába.” 26 Ezen még jobban elcsodálkoztak, és egymás között azon tanakodtak:
„Akkor egyáltalán ki kaphat örök életet?” 27 Jézus rájuk nézett, és ezt válaszolta: „Az
emberek számára ez valóban lehetetlen, de Isten számára nem, mert neki minden lehetséges.”
28 Péter ekkor azt mondta: „Látod, mi mindent elhagytunk, hogy kövessünk téged.” 29 Jézus
így felelt: „Igazán mondom nektek: mindenki, aki értem és az örömhírért elhagyta otthonát,
testvéreit, apját, anyját, gyerekeit, szántóföldjét, 30 az százszor annyit kap vissza még ebben
73

a világban: otthont, testvért, anyát, gyermekeket, szántóföldeket. Ugyanakkor üldözésben is
része lesz, a következő korszakban pedig örök életet kap. 31 Sokan, akik most az első helyeket
foglalják el, akkor majd az utolsók lesznek. Ugyanakkor sokan, akik most az utolsó helyeken
vannak, akkor majd az első helyekre kerülnek.”

SZERDA
Márk 10:32–52
32 Jézus vezetésével elindultak Jeruzsálem felé. A tanítványok megrettenve követték, és a
többiek is féltek. Útközben Jézus ismét félrehívta a tizenkettőt, és arról beszélt nekik, hogy
mi fog vele történni: 33 „Látjátok, most felmegyünk Jeruzsálembe. Ott az Emberfiát majd
átadják a főpapoknak és a törvénytanítóknak. Ők halálra fogják ítélni, majd átadják az
idegenek kezébe. 34 Azok kigúnyolják, leköpik, megkorbácsolják, és végül megölik. Három
nappal később azonban fel fog támadni.”
35 Jakab és János — Zebedeus fiai — Jézushoz fordultak: „Mester, szeretnénk kérni tőled
valamit.” 36 „Mit kívántok?” — kérdezte ő. 37 „Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb,
a másikunk pedig a bal oldaladon ülhessen, amikor majd dicsőségesen uralkodni fogsz!”
— mondták a testvérek. 38 Jézus így válaszolt nekik: „Nem tudjátok, mit kértek. Képesek
vagytok-e kiinni azt a poharat[e], amelyet nekem ki kell innom? Be tudtok-e merítkezni azzal
a bemerítkezéssel, amellyel nekem kell bemerítkeznem?” 39 A testvérek így válaszoltak: „Igen,
meg tudjuk tenni.”
Jézus azt felelte: „Igaz, valóban inni fogtok abból a pohárból, amelyet nekem ki kell innom,
és ti is be fogtok merítkezni azzal a bemerítkezéssel, amellyel nekem kell bemerítkeznem.
40 Azt azonban nem én döntöm el, hogy ki ül majd a jobb vagy bal oldalamon. Ezeket a
helyeket azok kapják, akiknek a számára Isten elkészítette.” 41 Amikor a másik tíz tanítvány
meghallotta, hogy Jakab és János mit kért, megharagudtak rájuk. 42 Ekkor Jézus odahívta
őket, és ezt mondta: „Jól tudjátok, hogy az Izráelen kívüli népek uralkodói zsarnokoskodnak
az alattvalóik felett, és az előkelők visszaélnek a hatalmukkal. 43 Közöttetek azonban ne
így legyen! Éppen ellenkezőleg: aki közületek nagy akar lenni, legyen szolgája a többieknek!
44 Aki pedig az első akar lenni köztetek, az legyen a többiek rabszolgája! 45 Így van ez az
Emberfiával is. Ő sem azért jött a Földre, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon
másoknak. Azért jött, hogy életét váltságdíjul adja, és ezáltal sokakat megmentsen.”
46 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. 47 Amikor meghallotta, hogy a názáreti
Jézus megy arra, kiabálni kezdett: „Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!” 48 Sokan rászóltak,
hogy maradjon csöndben, de ő annál jobban kiabált: „Dávid Fia! Könyörülj rajtam!” 49 Jézus
megállt, és azt mondta: „Hívjátok ide!” Szóltak a vaknak, és így biztatták: „Bátorság! Kelj fel,
mert Jézus hív!” 50 Ő még a köpenyét is ledobta magáról, felugrott, és Jézushoz sietett. 51
Jézus ezt kérdezte tőle: „Mit tegyek veled? Mit kívánsz tőlem?” „Mester, hogy újra lássak!” —
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válaszolt a vak. 52 Jézus erre így válaszolt: „Menj el, a hited meggyógyított.” A férfi azonnal
visszanyerte a látását, és csatlakozott a Jézust kísérő csoporthoz.

CSÜTÖRTÖK
Márk 11:1–14
1 Amikor Jeruzsálem közelébe értek, és az Olajfák hegyénél elérték Bétfagét és Betániát,
Jézus előreküldte két tanítványát: 2 „Menjetek be az előttetek lévő faluba! Amint odaértek,
találtok ott egy kikötött szamárcsikót, amelyen még soha senki sem ült. Oldjátok el, és
hozzátok ide! 3 Ha valaki megkérdezné: »Miért viszitek el?«, mondjátok, hogy az Úrnak van
szüksége rá, de hamarosan visszaküldi.” 4 A tanítványok elmentek, és az utcán egy ház kapuja
mellett megtalálták a kikötött szamárcsikót. 5 Amikor eloldották, néhányan az ott állók
közül megkérdezték: „Miért oldjátok el a szamárcsikót?” 6 A tanítványok azt válaszolták,
amit Jézus mondott nekik, így elengedték őket. 7 Jézushoz vitték a szamárcsikót, ráterítették
a felsőruháikat, ő pedig felült rá. 8 Ahogy haladt az úton, sokan a felsőruhájukat a földre
terítették, Jézus elé. Mások meg a közelben lombos ágakat vágtak le, és azokat is eléje szórták.
9 A Jézus előtt és mögött vonuló nagy tömeg mind azt kiáltotta:
„Hozsánna! Áldott, aki az Örökkévaló nevében jön!
10 Áldott leg yen atyánknak, Dávidnak
közeledő királysága!
Hozsánna a magasságban Istennek!”
11 Ezután Jézus bevonult Jeruzsálembe, a Templom területére, és miután mindent megnézett,
tizenkét tanítványával együtt kiment Betániába, mivel már későre járt az idő. 12 Amikor
másnap elindultak Betániából, Jézus megéhezett. 13 Már távolról meglátott egy lombos
fügefát. Odament, hogy megnézze, van-e rajta gyümölcs. De csak leveleket talált, mert még
nem érkezett el a fügeérés ideje. 14 Ekkor azt mondta a fügefának: „Soha többé ne egyen
rólad senki gyümölcsöt!” Ezt a tanítványai is hallották.

PÉNTEK
Márk 11:15–33
15 Ezután bementek Jeruzsálembe. Amikor a Templom területére érkeztek, Jézus kizavarta
azokat, akik ott árultak és vásároltak. Felborította a pénzváltók asztalait és a galambárusok
padjait is. 16 Azt sem engedte meg, hogy bárki bármit átvigyen a Templom területén.
17 Majd így tanította őket: „Az Írásban ez áll: »Házam imádság háza lesz minden
nép számára.« Ti azonban »rablók barlangjává« tettétek!” 18 Amikor a főpapok és
a törvénytanítók ezt meghallották, keresni kezdték a módját, hogyan tudnák Jézust
elpusztítani. De féltek is tőle, mert az egész nép csodálta a tanítását. 19 Amikor beesteledett,
Jézus a tanítványaival együtt kiment a városból.
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20 Reggel ismét elmentek a fügefa mellett, és látták, hogy az gyökerestől kiszáradt. 21 Péter
felismerte a fát, és ezt mondta: „Mester! Ez az a fügefa, amelyet megátkoztál — nézd, hogy
kiszáradt!” 22 Jézus így válaszolt: „Legyen bennetek Isten hite! 23 Igazán mondom nektek:
Ha valaki azt mondja ennek a hegynek: »Menj, és zuhanj a tengerbe!«, és nem kételkedik,
hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik — akkor úgy is lesz. 24 Ezért mondom
nektek: amikor imádságban kértek valamit, higgyétek, hogy az már a tiétek, és akkor valóban
meg is fogjátok kapni! 25 Amikor megálltok imádkozni, és eszetekbe jut, hogy valaki ellen
panaszotok van, bocsássatok meg neki, hogy Mennyei Atyátok is megbocsássa bűneiteket!”
[26]
27 Ismét Jeruzsálembe mentek. Amikor Jézus a Templom területén járt, odajöttek hozzá a
főpapok, a törvénytanítók és a nép vezetői, 28 és kérdőre vonták: „Milyen felhatalmazással
teszed ezeket? Ki adott neked erre felhatalmazást?” 29 Jézus így felelt: „Én is kérdezek tőletek
valamit. Ha válaszoltok, akkor megmondom, hogy milyen felhatalmazással teszem mindezt.
30 Az, hogy János bemerítette az embereket, Istentől volt, vagy emberektől? Válaszoljatok
nekem erre!” 31 Azok meg így tanakodtak egymás között: „Ha azt feleljük, hogy Istentől volt,
azt mondhatja rá: »Akkor miért nem hittetek neki?« 32 De azt mégsem mondhatjuk, hogy
csak emberektől volt…”. A vezetők ugyanis féltek a néptől, mert Bemerítő Jánost mindenki
prófétának tartotta. 33 Ezért így válaszoltak Jézusnak: „Nem tudjuk.” „Akkor én sem
mondom meg nektek, milyen felhatalmazással teszem ezeket” — felelt nekik Jézus.
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”
HÉTFO
Olvasd el:
Márk 9:30–50
IMÁK:
Márk 9:43

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:
Márk 10:1–31
IMÁK:
Márk 10:27

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 10:32–52
IMÁK:
Márk 10:45

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:
Márk 11:1–14
IMÁK:
Márk 11:9–10

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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PÉNTEK
Olvasd el:
Márk 11:15–33
IMÁK:
Márk 11:24–25

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 misszionáriusokért!
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK
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5 . H ét

Elo” bb azonban szükséges, hogy minden
népnek hirdessék az örömüzenetet.
Márk 13:10
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5 . H ét I G E R É S Z E K
HÉTFŐ
Márk 12:1–27
1 Ezután Jézus jelképes történetek segítségével kezdte tanítani őket. Ezt a példázatot mondta
nekik: „Volt egy gazda, aki szőlőt telepített. Bekerítette, elkészítette a szőlőtaposó helyet,
és őrtornyot is épített. Majd az egészet gazdálkodóknak adta bérbe, és elutazott egy másik
országba. 2 Szüret idején elküldte egyik szolgáját, hogy hozza el a termésből a tulajdonosnak
járó részt. 3 De a bérlők megfogták a szolgát, megverték, és üres kézzel küldték vissza. 4
Ezután a gazda egy másik szolgáját küldte el hozzájuk. A bérlők őt is megverték, a fejét
betörték, és gyalázatosan bántak vele. 5 Majd a gazda küldött egy harmadik szolgát is, akit a
bérlők meggyilkoltak. Ezután még sok más szolgáját is elküldte. Volt közülük, akit a bérlők
megvertek, másokat pedig meggyilkoltak. 6 Végül a gazda már nem tudott mást küldeni, csak
a saját fiát, akit nagyon szeretett. Utoljára tehát őt küldte el, és azt gondolta: »A fiamat talán
mégis meg fogják becsülni!«
7 De a bérlők ezt mondták egymásnak: »Nézzétek, ő a szőlőskert örököse! Gyertek, öljük
meg, és miénk lesz az öröksége!« 8 Azzal megfogták a fiút, megölték, majd kidobták a
szőlőskertből. 9 Mit gondoltok, mit fog tenni ezután a tulajdonos? Eljön, elpusztítja a
bérlőket, a szőlőskertet pedig másoknak adja! 10 Vagy talán nem olvastátok, mit mond az
Írás?
»Éppen az a kő lett a sarokkővé,
amelyet az építők félredobtak.
11 Az Örökkévaló tette sarokkővé,
mi pedig csodáljuk!«”
12 A vallási vezetők megértették, hogy ezt a történetet Jézus valójában róluk mondta.
Szerették volna letartóztatni, de nem merték, mert féltek a nép haragjától. Így hát
otthagyták, és elmentek.
13 Később a vallási vezetők Jézushoz küldtek néhány férfit a farizeusok és a Heródes-pártiak
közül. Az volt a szándékuk, hogy kérdéseikkel csapdába csalják, hátha mond valamit, amit
felhasználhatnak ellene. 14 Ezért megkérdezték: „Mester, tudjuk, hogy becsületes vagy, és
nem törődsz azzal, hogy mások mit gondolnak rólad. Tudjuk, hogy nem vagy részrehajló, és
Isten útját az igazságnak megfelelően tanítod. Helyes-e, hogy adót fizessünk a császárnak,
vagy nem?” 15 Jézus azonban átlátott a képmutatásukon, és így válaszolt: „Képmutatók!
Megpróbáltok csapdába csalni?! Mutassatok csak egy ezüstpénzt, hadd lássam!” 16 Kezébe
adtak egy érmét, ő pedig ezt kérdezte tőlük: „Kinek a képmása és a felirata van rajta?” Azok
válaszoltak: „A császáré.” 17 „Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré; és Istennek,
ami Istené!” — felelte Jézus.
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Emiatt nagyon elcsodálkoztak Jézuson.
18 Ezután néhány szadduceus jött Jézushoz. (Ők azok, akik azt tanítják, hogy nincs
feltámadás.) Megkérdezték Jézust: 19 „Mester, Mózes azt parancsolta nekünk, hogy ha
egy házas férfi gyermektelenül hal meg, akkor a fiútestvére vegye feleségül a meghalt férfi
özvegyét. Így köteles gondoskodni arról, hogy meghalt testvérének mégis legyen utódja. 20
Volt egyszer hét fiútestvér. Az első megnősült, de gyermektelenül halt meg. 21 A második
feleségül vette a testvére özvegyét, de ő is gyermektelenül halt meg. Majd a harmadik
testvérrel is ugyanez történt. 22 Így a hét testvér sorra feleségül vette az asszonyt, de egyiknek
sem született gyermeke. Végül az asszony is meghalt. 23 A feltámadáskor melyiküknek
lesz a felesége? Hiszen mind a hét testvérnek a felesége volt!” 24 Jézus így válaszolt nekik:
„Azért vagytok ilyen súlyos tévedésben, mert nem ismeritek sem az Írásokat, sem Isten
hatalmát. 25 Hiszen a feltámadás után már senki sem nősül meg, sem nem megy férjhez.
Akik feltámadnak, olyanok lesznek, mint az angyalok a Mennyben! 26 Ami pedig a halottak
föltámadását illeti, nem olvastátok Mózes könyvében, hogy mit mondott neki Isten az égő
bokornál? Azt mondta: »Én vag yok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene«. 27
Márpedig Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké! Tehát, valóban súlyos tévedésben
vagytok.”

KEDD
Márk 12:28–44
28 Volt ott egy törvénytanító is, aki végighallgatta a beszélgetésüket. Mivel látta, hogy Jézus
jól megfelelt a szadduceusoknak, megkérdezte tőle, hogy melyik a legfontosabb parancs
a Törvényben. 29 Jézus így felelt: „A legfontosabb parancs ez: »Halld meg, Izráel népe!
Istenünk, az Örökkévaló az eg yetlen Isten! 30 Szeresd hát az Örökkévalót, Istenedet
teljes szíveddel, egész lelkeddel, teljes értelmeddel és minden erőddel!« 31 A második
legfontosabb parancs pedig ez: »Úg y szeresd embertársadat, mint saját magadat!« Ezeknél
nincs nagyobb parancs.”
32 A törvénytanító így válaszolt: „Jól mondtad, Mester, hogy az Örökkévaló az egyetlen
Isten. Valóban nincs más rajta kívül. 33 Minden véres- és égőáldozatnál fontosabb, hogy az
Örökkévalót, Istenünket egész szívünkkel, gondolkodásunkkal és minden erőnkkel szeressük,
meg az is, hogy úgy szeressük embertársainkat, mint saját magunkat.” 34 Jézus látta, hogy a
törvénytanító belátásra jutott, és ezt mondta neki: „Nem vagy messze Isten Királyságától.”
Ezután senki sem mert több kérdést feltenni Jézusnak.
35 Amikor Jézus a Templom területén tanított, felvetett egy kérdést: „Hogyan mondhatják
a törvénytanítók, hogy a Messiás Dávid fia? 36 Hiszen maga Dávid mondta a Szent Szellem
által:
»Íg y szólt Uramhoz az Örökkévaló:
Ülj mellém jobb felől,
93

amíg ellenségeidet
hatalmad alá kényszerítem!«
37 Dávid Urának nevezi a Messiást, de akkor hogyan lehet a Messiás Dávidnak a fia?” A nagy
sokaság örömmel hallgatta Jézust.
38 Amikor tanított, Jézus ezt mondta: „Óvakodjatok azoktól a törvénytanítóktól, akik
szeretnek előkelő ruhában járni; szívesen veszik, ha tisztelettel köszöntik őket az utcán;
39 szeretik elfoglalni a legelőkelőbb helyeket a zsinagógában, és az ünnepi vacsorákon; 40
kiforgatják az özvegyasszonyokat a vagyonukból; és a látszat kedvéért hosszasan imádkoznak.
Ők fogják a legsúlyosabb ítéletet kapni.”
41 Jézus leült a templomi persellyel szemben, és figyelte, hogyan dobják bele adományaikat
az emberek. Sokan a gazdagok közül nagy összegeket adtak. 42 Majd jött egy szegény
özvegyasszony, aki csak egy kevés aprópénzt dobott bele. 43 Jézus ekkor magához hívta
tanítványait, és ezt mondta: „Igazán mondom, hogy ez az özvegyasszony többet dobott a
perselybe, mint bárki más. 44 A többiek mind a fölöslegükből adakoztak. Ő pedig nagy
szegénysége ellenére mindent odaadott, amije csak volt, még a betevő falatjára való pénzét
is.”

SZERDA
Márk 13:1–23
1 Amikor Jézus már kifelé ment a Templom területéről, egyik tanítványa megszólította:
„Mester! Nézd, milyen hatalmas kövek, micsoda épületek!” 2 Jézus ezt felelte: „Nézd meg jól
ezeket a nagy épületeket! Itt kő kövön nem marad, mert mindent porig fognak rombolni.” 3
Ezután leült az Olajfák hegyén, ahonnan jól lehetett látni a Templomot. Csak Péter, Jakab,
János és András volt mellette, akik megkérdezték: 4 „Mondd meg nekünk, mikor fog ez
megtörténni! Milyen jelek fogják mutatni, amikor mindezeknek be kell teljesülniük?” 5
Akkor Jézus így tanította őket: „Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket! 6 Mert
sokan jönnek majd az én nevemben, akik azt mondják, hogy én vagyok a Messiás, és sokakat
félrevezetnek. 7 Fogjátok hallani a háborúk zaját, és fogtok híreket hallani a távolban
zajló háborúkról is, de ne rémüljetek meg! Ezeknek meg kell történniük, mielőtt a vég
valóban elérkezik. 8 Egyik nép a másikra támad, és egyik ország a másik ellen fog harcolni.
Földrengések és éhínségek lesznek különböző helyeken. De mindez még csak a »szülési
fájdalmak« kezdetét jelzi. 9 Vigyázzatok magatokra, mert amiatt, hogy hozzám tartoztok,
le fognak tartóztatni és bíróság elé állítanak benneteket, megvernek a zsinagógákban; és
kormányzók, meg királyok elé állítanak! Akkor majd nekik is tanúskodjatok rólam! 10
Előbb azonban szükséges, hogy minden népnek hirdessék az örömüzenetet. 11 Amikor
majd elhurcolnak, és bíróság elé állítanak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok.
Amit Isten abban a helyzetben a szátokba ad, azt mondjátok, mert valójában nem ti fogtok
beszélni, hanem a Szent Szellem szól majd rajtatok keresztül. 12 Abban az időben halálra
adja testvér a testvérét, és apa a gyermekét. Sőt, a gyermekek is szüleik ellen fordulnak, és
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megöletik őket. 13 Mindenki gyűlölni fog benneteket amiatt, hogy a nevemet viselitek. De
aki mindvégig állhatatosan kitart, az üdvözül. 14 Amikor majd látjátok, hogy az az utálatos
dolog, amely gyilkol és pusztít,[a] ott áll, ahol nem lenne szabad — aki olvassa, értse meg,
hogy ez mit jelent! —, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe! 15
Mindenki késedelem nélkül fusson el! Aki éppen felment a háza lapos tetejére, vissza se
menjen a házba, hogy onnan elvigyen valamit! 16 Aki a mezőn van, ne forduljon vissza
a ruhájáért se! 17 Jaj a gyermeket váró asszonyoknak és a szoptatós anyáknak azokban a
napokban! 18 Imádkozzatok, hogy mindez ne télen történjen! 19 Akkor olyan nehéz és
keserves időszakot kell átélnetek, amilyen még nem volt a világ teremtése óta, és nem is
lesz többé. 20 Ha Isten meg nem rövidítené azt az időszakot, bizony senki sem élné túl. De
azoknak a kedvéért, akiket ő kiválasztott, megrövidítette azt az időt. 21 Ha akkor valaki azt
mondja nektek: »Nézzétek, itt a Messiás!«, vagy: »Nézzétek, ott van!«, ne higgyetek neki! 22
Mert hamis messiások és hamis próféták lépnek elő, akik nagy csodákat[b] és jeleket tesznek,
hogy becsapják, ha lehet, még Isten választottait is. 23 De ti vigyázzatok, hiszen én előre
figyelmeztettelek titeket!

CSÜTÖRTÖK
Márk 13:24–37
24 Abban az időben, a nyomorúság ideje után
»elsötétül a Nap,
a Hold sem világít többé,
25 lehullnak az égről a csillagok,
s az égben lévő hatalmak is meginognak.«
26 Akkor majd mindenki meglátja az Emberfiát, amint eljön a felhőkben, nagy hatalommal
és dicsőséggel. 27 Elküldi az angyalokat, hogy gyűjtsék össze a választottait a négy égtáj
felől, a föld szélétől az ég széléig. 28 Értsétek meg, amire a fügefa tanít! Amikor kizöldül
az ága, és új leveleket hajt — tudjátok, hogy már közel a nyár. 29 Így van ez azokkal a
dolgokkal is, amelyekről beszéltem. Amikor látjátok, hogy ezek megtörténnek, tudhatjátok,
hogy ő már közel van, szinte az ajtó előtt. 30 Igazán mondom nektek: ez a nemzet[e] el nem
múlik, amíg mindezek a dolgok be nem teljesednek. 31 Az ég és a föld elmúlik, de amit én
mondok, az soha nem múlik el: örökké érvényes marad. 32 Arról a napról és óráról azonban
senki sem tudja, mikor érkezik el, sem az angyalok a mennyben, sem a Fiú, csak az Atya.
33 Vigyázzatok hát, és legyetek mindig készen, mert nem tudjátok, mikor jön el az a nap és
az az óra! 34 Olyan ez, mint mikor valaki elhagyja otthonát, és hosszú útra indul. A házat
a szolgáira bízza, és mindegyiküknek külön-külön megszabja a feladatát, s a kaput őrző
szolgának is megparancsolja, hogy éberen őrködjön. 35 Maradjatok hát ti is éberek, mert nem
tudjátok, mikor jön vissza a ház ura: este, éjfélkor, hajnali kakasszóra, vagy reggel! 36 Ha
hirtelen megérkezik, nehogy alva találjon titeket! 37 Amit most nektek mondok, mindenki
másnak is mondom: »Maradjatok éberek!«”
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PÉNTEK
Márk 14:1–21
1 Már csak két nap volt hátra a Páska és a Kovásztalan kenyerek ünnepéig. A főpapok és a
törvénytanítók keresték a módját, hogy Jézust titokban letartóztassák és kivégeztessék. 2 Ezt
mondták: „Ne az ünnep alatt fogjuk el, nehogy zavargás törjön ki a nép között!”
3 Jézus Betániában, a leprás Simon házában vendégeskedett. Amikor helyet foglalt az
asztalnál, odalépett hozzá egy asszony, aki valódi nárdusolajból[a] készült, igen drága
illatszert hozott magával. Az asszony összetörte az alabástrom illatszertartót, és a nárdusolajat
Jézus fejére öntötte. 4 Néhányan felháborodtak ezen, és így tanakodtak egymás között:
„Miért kellett így elpazarolni ezt a drága illatszert? 5 El lehetett volna adni több mint
háromszáz ezüstpénzért, az árát pedig szétosztani a szegények között.” És megharagudtak az
asszonyra. 6 Jézus azonban ezt mondta nekik: „Hagyjátok őt, ne bántsátok, hiszen jót tett
velem! 7 Szegények mindig lesznek köztetek,[b] bármikor tehettek jót velük, de én nem
leszek mindig veletek. 8 Ez az asszony megtette, amit tehetett: előre megkente testemet
a temetésre. 9 Igazán mondom nektek: az egész világon, ahol csak hirdetni fogják az
örömüzenetet, azt is elmondják majd, amit ez az asszony tett, és emlékezni fognak rá.”
10 A tizenkét tanítvány közül az egyik, Júdás Iskáriótes elment a főpapokhoz, hogy
segítségükre legyen Jézust elfogni. 11 Azok nagyon megörültek, és pénzt ígértek Júdásnak. Ő
pedig ettől kezdve kereste a megfelelő alkalmat, hogy Jézust a kezükbe adja.
12 A Kovásztalan kenyerek ünnepének első napja volt, amelyen a páskabárányt feláldozzák.
Tanítványai megkérdezték Jézust: „Hol készítsük el számodra a Páska-vacsorát?” 13 Ő
akkor elküldte két tanítványát: „Menjetek be a városba, ott találkoztok majd egy férfival,
aki egy korsó vizet visz. Kövessétek őt! 14 Ahová bemegy, mondjátok a ház gazdájának:
»A Mester kérdezi, hogy hol van az a vendégszoba, ahol megtarthatja a Páska ünnepét a
tanítványaival.« 15 Ő majd mutat nektek egy nagy szobát a ház felső emeletén, amely be van
rendezve. Ott készítsétek el!” 16 A két tanítvány bement a városba. Mindent pontosan úgy
találtak, ahogyan Jézus mondta, és előkészítették a vacsorát. 17 Mikor beesteledett, Jézus is
megérkezett a többi tanítványával, 18 és letelepedtek az asztal körül. Vacsora közben Jézus
megszólalt: „Igazán mondom nektek: egyikőtök, aki velem eszik, el fog árulni engem.” 19 A
tanítványok nagyon elszomorodtak, és egymás után kérdezték: „Ugye, nem én vagyok az?!” 20
Ő így válaszolt: „Közületek, a tizenkettő közül az egyik, aki velem együtt mártogatja kenyerét
a tálba. 21 Az Emberfia elmegy, ahogyan meg van írva róla az Írásban, de jaj annak, aki
elárulja őt! Jobb lett volna neki, ha meg sem születik!”
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”
HÉTFO
Olvasd el:
Márk 12:1–27
IMÁK:
Márk 12:10–11

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:
Márk 12:28–44
IMÁK:
Márk 12:43–44

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 13:1–23
IMÁK:
Márk 13:10–11

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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CSÜTÖRTÖK
Olvasd el:
Márk 13:24–37
IMÁK:
Márk 13:32–33

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 14:1–21
IMÁK:
Márk 14:8–9

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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EZEN A HÉTEN
M EGTA N ULTA M , H O GY. . .
H A S Z N Á L D A Z A L Á B B I H E LY E T, H O G Y R A J Z O L J
EGY KÉPET, VAGY ÍRJ ARRÓL, AMIT EZEN A HÉTEN
TA N U LTÁ L I S T E N I G É J É B Ő L .
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IMA
JEGYEZD FEL IMAKÉRÉSEID ÉS
HÁLAOKAID MINDEN NAP!
Heti imatéma:
Imádkozz magadért!
HÉTFŐ
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CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK
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6 . H ét
O” így biztatta o” ket: „Ne féljetek!
Tudom, hogy a názáreti Jézust
keresitek, akit keresztre feszítettek.
Nézzétek, itt a hely, ahová letették a
testét, de már nincs itt, mert feltámadt!
Márk 16:6
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6 . H ét I G E R É S Z E K
HÉTFŐ
Márk 14:22–52
22 Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, és miután hálát adott Istennek, tört belőle,
és a tanítványainak adta. Ezt mondta: „Vegyetek belőle! Ez az én testem!” 23 Azután egy
pohár bort vett a kezébe, s miután hálát adott Istennek, odaadta a tanítványainak. 24 Közben
ezt mondta: „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, amely által az Új Szövetség
érvénybe lép — s amely sokakért fog kiömleni. 25 Igazán mondom nektek: mostantól
fogva nem iszom a szőlő terméséből mindaddig, amikor majd újból iszom veletek Isten
Királyságában.” 26 Ezután a zsoltárokat énekelve kimentek az Olajfák hegyére.
27 Jézus ezt mondta nekik: „Ma éjjel mindnyájan elveszítitek a hiteteket bennem, és
elhagytok. Mert ezt mondja az Írás:
»Megölöm a pásztort,
és szétszóródnak a juhok.«
28 De miután feltámadtam, Galileába megyek, és előbb fogok odaérni, mint ti.” 29 Péter ezt
mondta: „Ha mindenki más el is fordul tőled, én akkor sem hagylak el!” 30 Jézus így felelt
neki: „Igazán mondom neked: ma éjjel, mielőtt a kakas másodszor megszólal, háromszor le
fogod tagadni, hogy ismersz engem.” 31 Péter azonban hevesen fogadkozott: „Ha veled együtt
kell is meghalnom, akkor sem fogom letagadni, hogy ismerlek téged.” A többi tanítvány is
ugyanezt mondta.
32 Jézus ezután elment a tanítványaival egy olajfaligetbe, amelyet Gecsemánénak neveztek.
„Üljetek le itt, amíg én elmegyek imádkozni!” — mondta nekik. 33 De Pétert, Jakabot
és Jánost maga mellé vette. Ekkor nagyon szomorú és zaklatott lett, 34 és ezt mondta
nekik: „Olyan nehéz a lelkem, hogy majdnem megöl a szomorúság. Várjatok meg itt, de ne
aludjatok el!” 35 Ezután kissé előrement, arccal a földre borult, és azért imádkozott, hogy
ha lehetséges, ne kelljen átélnie azt a nehéz időt. 36 Így imádkozott: „Abba[d], Atyám!
Neked minden lehetséges. Kérlek, vidd el tőlem ezt a poharat! De ne úgy legyen, ahogy én
szeretném, hanem, ahogy te akarod!” 37 Ezután visszament a tanítványokhoz, de azok közben
elaludtak. „Simon, mégis elaludtál?! — szólt Péternek. — Még egy órát sem tudtál velem
együtt ébren maradni? 38 Ne aludjatok, hanem imádkozzatok, hogy legyen erőtök ellenállni a
kísértésnek! Mert szellem készséges, de az emberi természet gyenge.” 39 Ezután Jézus megint
elment, és ugyanúgy imádkozott, mint előzőleg. 40 Amikor visszament hozzájuk, ismét
alva találta őket, mert képtelenek voltak nyitva tartani a szemüket. Nem tudtak mit felelni
Jézusnak. 41 Amikor harmadszorra ment vissza, ezt mondta nekik: „Még mindig alszotok és
pihentek? Elég! Itt az ideje, hogy az Emberfiát kiszolgáltassák a bűnösöknek. 42 Keljetek fel,
és menjünk! Nézzétek, itt jön, aki elárul engem.”
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43 Jézus még beszélt, amikor megérkezett Júdás, a tizenkét tanítvány közül az egyik.
Kardokkal és botokkal felfegyverzett nagy csoport jött vele, akiket a főpapok, a
törvénytanítók és a nép vezetői küldtek. 44 Júdás, az áruló előre megbeszélte velük, miről
ismerik meg, kit kell letartóztatniuk: „Akit csókkal köszöntök, azt fogjátok el, és őrizet
alatt vezessétek el!” 45 Júdás tehát egyenesen odalépett Jézushoz, és köszöntötte: „Mester!”
— azután üdvözlésül arcon csókolta. 46 Akkor a fegyveresek megragadták és letartóztatták
Jézust. 47 Az egyik tanítvány, aki ott állt Jézus mellett, ekkor kirántotta a kardját,
rávágott a főpap szolgájára, de csak a fülét vágta le. 48 Jézus azt mondta a fegyvereseknek:
„Kardokkal és botokkal jöttök ellenem, mintha rabló lennék?! 49 Hiszen minden nap ott
voltam közöttetek a Templom területén, és tanítottam, mégsem fogtatok el. De ennek így
kellett lennie, hogy beteljesedjen, amit az Írások mondanak.” 50 A tanítványai ekkor mind
otthagyták Jézust, és futva menekültek. 51 Volt Jézus követői között egy fiatalember is, akin
csak egy hosszú vászoning volt. A fegyveresek őt is megragadták, hogy elfogják, 52 de a
fiatalember inkább a kezükben hagyta az ingét, és meztelenül futott el.

KEDD
Márk 14:53–72
53 Ezután a főpap házához vezették Jézust. Odagyűltek a többi főpapok, a nép vezetői és
a törvénytanítók is mind. 54 Péter távolról követte Jézust, egészen a főpap udvarába. Az
őrökkel együtt ő is a tűz mellé ült melegedni. 55 A főpapok és a Főtanács többi tagja mind
ürügyet kerestek, hogy Jézust halálra ítélhessék. Olyan férfiakat kerestek, akik hajlandók
voltak ellene tanúskodni, de nem találtak olyan okot, amely alapján elítélhették volna. 56
Sok hamis tanú vádolta Jézust, de a vallomásaik nem egyeztek meg egymással. 57 Végül
jött két hamis tanú, akik azt állították: 58 „Hallottuk, amikor ez az ember[f ] azt mondta:
»Lerombolom a Templomot, amelyet emberek építettek, és három nap alatt felépítek egy
másikat, amelyet nem emberi kéz épít.«” 59 — de még így sem egyezett, amit mondtak. 60
Ekkor fölállt a főpap, és megkérdezte Jézust: „Miért nem felelsz arra, amivel ezek vádolnak?”
61 Jézus azonban nem szólt egy szót sem.
Ekkor a főpap megkérdezte: „Te vagy a Messiás, az Isten Fia?” 62 Jézus így válaszolt neki: „Én
vagyok. Meglátjátok majd az Emberfiát, amint ott ül Isten jobbján, és eljön az ég felhőivel.”
63 A főpap ekkor megszaggatta a ruháját, és ezt mondta: „Mi szükségünk van még több
tanúra?! 64 Hallottátok, hogy gyalázta Istent! Hogyan határoztok?” Ekkor mindannyian úgy
ítéltek, hogy Jézus bűnös, és megérdemli a halált. 65 Néhányan leköpködték, majd letakarták
az arcát, és ököllel ütötték. Közben így gúnyolták: „Na, most prófétálj!” Ezután a szolgák is
ütni kezdték.
66 Ezalatt Péter még mindig ott volt az udvarban. Egyszer csak arra jött a főpap egyik fiatal
szolgálólánya. 67 Meglátta a tűznél melegedő Pétert, közelebb ment hozzá, szemügyre vette,
és azt mondta: „Te is azzal a názáreti Jézussal voltál.” 68 Péter azonban letagadta: „Nem
tudom, és nem is értem, miről beszélsz!” Azzal kiment a kapu közelébe, és ekkor a kakas
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megszólalt. 69 Amikor a szolgálólány újra találkozott Péterrel, így szólt a többiekhez: „Ez is
közéjük tartozik!” 70 De Péter ezt ismét letagadta. Kis idő múlva az ott állók megszólították
Pétert: „Biztos, hogy közéjük tartozol, hiszen te is galileai vagy.” 71 Péter ekkor átok alatt
megesküdött, hogy igazat mond: „Nem is ismerem azt az embert, akiről beszéltek!” 72 Ebben
a pillanatban másodszor is kukorékolt a kakas. Akkor Péter visszaemlékezett Jézus szavaira:
„Mielőtt a kakas másodszor megszólal, háromszor is le fogod tagadni, hogy ismersz engem”
— és sírva fakadt.

SZERDA
Márk 15:1–32
1 Amint felvirradt a reggel, a főpapok, a nép vezetői, a törvénytanítók, az egész Főtanács
együttesen határozatot hozott. Megkötözték Jézust, elvitték Pilátushoz, és átadták neki. 2
Pilátus megkérdezte Jézust: „Te vagy a zsidók királya?” „Igen, ahogy mondod” — válaszolta
ő. 3 A főpapok sok vádat hoztak fel Jézus ellen, 4 ezért Pilátus újból megkérdezte őt: „Nem
felelsz semmit? Látod, mennyi mindennel vádolnak téged?!” 5 De Jézus továbbra sem
válaszolt a vádakra. Pilátus ezen nagyon csodálkozott.
6 A Páska ünnepén a helytartó — szokás szerint — minden évben szabadon engedett egy
foglyot a nép kívánságára. 7 Volt ott akkor egy Barabbás nevű fogoly a börtönben. Azokkal
együtt börtönözték be, akik a lázadás idején gyilkoltak is. 8 Az összegyűlt sokaság Pilátus elé
járult, és kérte, hogy a szokás szerint engedjen szabadon egy foglyot. 9 Pilátus megkérdezte:
„Akarjátok-e, hogy a zsidók királyát engedjem el?” 10 Tudta ugyanis, hogy a főpapok
féltékenységből szolgáltatták ki neki Jézust. 11 De a főpapok rábeszélésére az emberek inkább
Barabbás szabadon bocsátását kérték. 12 Ezután Pilátus újból megkérdezte őket: „Hát azzal
mit tegyek, akit ti a zsidók királyának neveztek?” 13 Az emberek így kiabáltak: „Feszítsd
keresztre!” 14 Pilátus megkérdezte: „Miért? Mi rosszat tett?” De azok csak még hangosabban
ordították: „Feszítsd keresztre!” 15 Mivel Pilátus eleget akart tenni a nép kívánságának,
szabadon engedte Barabbást. Jézust pedig megkorbácsoltatta, és átadta a katonáknak, hogy
feszítsék keresztre — így végezzék ki. 16 A katonák bevezették Jézust a helytartói palota belső
udvarába, és összehívták az egész csapatot. 17 Jézusra bíborszínű köpenyt adtak, majd tövises
ágakból koszorút fontak, és a fejébe nyomták. 18 Azután így csúfolták: „Éljen a zsidók
királya!” 19 Majd nádszállal ütögették a fejét, leköpdösték, és gúnyolódva térdet hajtottak
előtte. 20 Végül levették róla a bíbor köpenyt, ismét ráadták a saját ruháit, majd elvezették,
hogy megfeszítsék.
21 Útközben szembe jött velük egy férfi, aki éppen a földjéről tért vissza. Simonnak
hívták, és Cirénéből származott, ő volt Alexander és Rufusz apja. Simont a katonák arra
kényszerítették, hogy Jézus helyett vigye a keresztfát. 22 Kimentek a „Golgota” nevű helyre.
Ez a szó azt jelenti: „Koponya-hely”. 23 Ott mirhával kevert bort kínáltak Jézusnak, de
ő nem akarta meginni. 24 Ezután keresztre feszítették, a ruháit pedig szétosztották, és
kisorsolták egymás között. 25 Reggel kilenc óra volt, amikor megfeszítették. 26 Felirat
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is volt a kereszten, ez mutatta, miért ítélték el: „ a zsidók királya”. 27 Jézussal együtt két
rablót is megfeszítettek, egyiket a bal, másikat pedig a jobb oldalán. [28] [a] 29 A járókelők
gúnyolták és szidalmazták Jézust. Fejüket csóválva mondták: „Szóval, te vagy, aki lerombolod
a Templomot, és három nap alatt újra felépíted?! 30 Akkor most gyere le a keresztről, és
mentsd meg magad!” 31 A főpapok és a törvénytanítók szintén gúnyolták Jézust, és ezt
mondták egymásnak: „Másokat megmentett, magát mégsem tudja megmenteni! 32 Ha
tényleg ő a Messiás, Izráel királya, akkor most szálljon le a keresztről, majd akkor hiszünk
benne!” Még azok is szidalmazták, akiket vele együtt feszítettek meg.

CSÜTÖRTÖK
Márk 15:33–47
33 Délben elsötétült az ég, és délután három óráig sötétség borította az egész földet. 34
Három órakor Jézus hangosan felkiáltott: „ Elói, Elói, lámá sabaktáni?” Ez azt jelenti:
„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” 35 Néhányan, akik ott álltak, hallották, és ezt
mondták: „Halljátok? Illést hívja!” 36 Egyikük gyorsan elfutott, ecetbe mártott egy szivacsot,
felszúrta egy nádszál végére, majd Jézusnak nyújtotta, hogy igyon, és ezt mondta: „Lássuk,
eljön-e érte Illés, hogy levegye a keresztről!” 37 Ekkor Jézus hangosan felkiáltott, és kilehelte
a lelkét. 38 Ebben a pillanatban a Templom belsejében a függöny fölülről lefelé, egészen az
aljáig kettéhasadt. 39 A római százados, aki ott állt a kereszttel szemben, látva, hogy Jézus
hogyan halt meg, így szólt: „Ez az ember valóban Isten Fia volt!” 40 Volt ott néhány asszony,
akik távolról figyelték, mi történik. Köztük volt Mária, a kis Jakab és József anyja, és a
magdalai Mária, meg Salómé, 41 akik más asszonnyal együtt követték és szolgálták Jézust
Galileában, s vele együtt jöttek fel Jeruzsálembe.
42 Mivel az a nap az előkészület napja, azaz a szombat előtti nap volt, és mivel már
közeledett az este, 43 az Arimátiából való József bátran Pilátushoz ment, és elkérte tőle Jézus
holttestét. Ez a József a Főtanács tagja volt, és az emberek nagyon tisztelték. Ő is várta Isten
Királyságának eljövetelét. 44 Pilátus nem akarta elhinni, hogy Jézus ilyen hamar meghalt.
Ezért magához hívatta a századost, és megkérdezte tőle, hogy valóban meghalt-e már. 45
Amikor a százados jelentette neki, hogy valóban így van, Pilátus megparancsolta, hogy
adják át a holttestet Józsefnek. 46 József lenvásznat vásárolt, azután levette Jézus holttestét a
keresztről, és a vászonba göngyölve elhelyezte egy sziklasírba. Ezután a nagy zárókövet a sír
bejárata elé gördítették. 47 Mária, József anyja és a magdalai Mária látták, hogy hová tették
Jézus testét.

PÉNTEK
Márk 16
1 Miután elmúlt a szombat, Mária, a Jakab anyja és a magdalai Mária, meg Salómé
illatszereket vásároltak, hogy megkenjék Jézus holttestét. 2 A hét első napján kora reggel,
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napkeltekor kimentek a sírhoz. 3 Közben azt kérdezték egymástól: „Ki fogja elgördíteni
nekünk azt a súlyos zárókövet a sír bejáratáról?” 4 Amikor odaértek, látták, hogy valaki
már elgördítette a követ, pedig az igen nagy és súlyos volt. 5 Amikor beléptek a sziklasírba,
nagyon megrémültek, mert a jobb oldalon egy fehér ruhás fiatal férfi ült. 6 Ő így biztatta
őket: „Ne féljetek! Tudom, hogy a názáreti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek.
Nézzétek, itt a hely, ahová letették a testét, de már nincs itt, mert feltámadt! 7 Menjetek hát,
és mondjátok el a tanítványainak és Péternek is, hogy Jézus előttetek fog Galileába menni.
Ott majd meglátjátok őt, pontosan úgy, ahogy előre megmondta.” 8 Az asszonyok ezután
kimentek, és elfutottak onnan, mert annyira megdöbbentek, hogy remegtek. Nem is merték
elmondani ezeket senkinek, úgy megijedtek.
9 Miután a hét első napjának kezdetén feltámadt, Jézus először a magdalai Máriának jelent
meg, akiből korábban hét gonosz szellemet űzött ki. 10 Mária azonnal elment, és elmondta
ezt Jézus tanítványainak, akik gyászolták és siratták Jézust. 11 Elmondta nekik, hogy Jézus él,
és hogy ő találkozott is vele, de a tanítványok nem hittek neki. 12 Ezután Jézus más alakban
jelent meg két tanítványának, akik éppen vidékre mentek. 13 Ez a két tanítvány visszatért
Jeruzsálembe, és hírt adott a többieknek. De azok nekik sem hitték el, hogy Jézus feltámadt.
14 Később Jézus megjelent a tizenegy tanítványának is, amikor éppen az asztalnál ültek,
és ettek. Szemükre vetette, hogy mennyire hitetlenek és keményszívűek: hogy nem hittek
azoknak, akik feltámadása után látták őt. 15 Majd ezt mondta nekik: „Menjetek el a világ
minden részére, és hirdessétek az örömüzenetet mindenkinek! 16 Aki hisz és bemerítkezik, az
üdvözülni fog. De aki nem hisz, az kárhoztató ítélet alá kerül. 17 Akik hisznek, azokat ezek
a jelek fogják követni: a nevemben gonosz szellemeket űznek ki; új nyelveken szólnak; 18
kígyókat fognak meg, vagy halálos mérget isznak, de az sem nem árt nekik; ráteszik a kezüket
a betegekre, azok pedig meggyógyulnak.”
19 Miután az Úr Jézus beszélt a tanítványaival, felvitték a Mennybe, és ott Isten jobb
oldalára ült. 20 Az apostolok pedig elmentek, és mindenhol kihirdették Isten üzenetét. Az Úr
együttműködött velük, és hitelesítette az üzenetet természetfeletti jelekkel, amelyek kísérték
az üzenet hirdetését.
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”
HÉTFO
Olvasd el:
Márk 14:22–52
IMÁK:
Márk 14:36–38

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:
Márk 14:53–72
IMÁK:
Márk 14:61–62

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 15:1–32
IMÁK:
Márk 15:25–27

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:

122

123

CSÜTÖRTÖK
Olvasd el:
Márk 15:33–47
IMÁK:
Márk 15:39

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:

124
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PÉNTEK
Olvasd el:
Márk 16
IMÁK:
Márk 16:5–6

1. Másold ki ide a mai igerészt.

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

126

127

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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