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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 A
barátságról 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
A BARÁTSÁGRÓL
Tudtad, hogy Jézus érted is imádkozott? Azért könyörgött, hogy egységben
légy a többi hívővel. Amikor a többi hívőt szereted és egységben éltek,
Krisztus szeretetét tükrözitek a világ felé.
Isten annyira szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy meghaljon a
bűneinkért. Mikor Jézus meghalt a kereszten, Isten szeretetét mutatta meg
a világnak. Jézus áldozata mindenkinek bemutatta, hogy mennyire szeretett
minket, sőt, barátként tekintett ránk. A János 15:13 szerint „nincs annál
nagyobb szeretet, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért.” Jézus
áldozata a szerető barátság legnemesebb példája: annyira szeretett minket,
hogy meghalt azért, hogy örökké élhessünk Vele.
Isten arra teremtett minket, hogy legyenek barátaink. Ő azt akarja, hogy
ne csak Vele éljünk kapcsolatban, hanem más emberekkel is. Olykor talán
egyszerűbbnek tűnik, hogy ne bajlódjunk a barátságokkal, hiszen azok
gyakran idegesítőek, bonyolultak, sőt, akár fájdalmasak lehetnek. De a
Biblia szerint egyáltalán nem arra vagyunk elhívva, hogy barátságok nélkül
éljünk. Amikor barátságaink középpontjában Isten áll, Jézus szeretetét
mutatjuk be.
A Sátán azonban próbálja tönkretenni kapcsolatainkat. Mindent megtesz,
hogy viszályt szítson barátok között, és hogy ösztönzésére olyan emberekről
pletykálj, akiket szeretsz. A tanulmánysorán meg fogjuk tanulni, miként
kerüljük el a rendellenes barátságokat, és hogyan tudunk jó barátai lenni
másoknak.
Isten megajándékozott minket barátokkal. Ő a legjobb barátunk,
ugyanakkor szükségünk van másokra is, hogy segítsenek növekedni az
Istennel való járásban és túlesni a nehéz időszakokon. Jézus a tökéletes
példa arra, hogy milyen barátságokat alakítsunk ki, és hogyan mutassuk be
az Ő szeretetét a világnak. Barátságaink ugyan sosem lesznek tökéletesek, mi
mégis képesek vagyunk egymást bátorítani és felemelni, ezzel is bemutatva,
mit jelent a megbocsátás és az egymás iránti szeretet.
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OLVASÁSI TERV
1 . H É T: A B A R Á T S Á G M I N T S Z Ü K S É G L E T
Hétfő: Barátságra teremtve
Olvasd el: 1 Mózes 1:26–27, 1 János 1:3
IMÁK: 1 Mózes 1:27
Kedd: Közösségre teremtve
Olvasd el: 1 Mózes 2:18, Prédikátor 4:9–12, Máté 18:20
IMÁK: Prédikátor 4:9–12
Szerda: Bűn és barátság
Olvasd el: 1 Mózes 3:8–13, 1 Mózes 4:6–8
IMÁK: 1 Mózes 3:8
Csütörtök: Barátság és evangélium
Olvasd el: János 13:35, 2 Korinthus 5:18–20
IMÁK: János 13:35
Pé n t e k : Ba r á t o k t ű z ö n - v í z e n á t
Olvasd el: Márk 2:1–5
IMÁK: Márk 2:4

2 . H É T: M I LY E N A B I B L I A I B A R Á T S Á G ?
Hétfő: Krisztusközpontú barátság
Olvasd el: Róma 12:1–8, 1 Péter 4:10
IMÁK: Róma 12:4–5, 1 Péter 4:10
Kedd: A bibliai barátság célja
Olvasd el: János 17:20–24
IMÁK: János 17:22–23
Szerda: Erősebb a vérnél is
Olvasd el: 1 Sámuel 18:1–4, 1 Sámuel 20
IMÁK: 1 Sámuel 18:1–4
Csütörtök: Egymás terhét hordozni
Olvasd el: Galata 6:1–10
IMÁK: Galata 6:2
P é n t e k : Tá m o g a t á s e g y b u k o t t v i l á g b a n
Olvasd el: Zsidók 10:24–25, Ruth 1:16–17
IMÁK: Zsidók 10:24–25
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3 . H É T: A B A R Á T S Á G Á L D Á S A
Hétfő: Az aranyszabály
Olvasd el: Lukács 6:31–36
IMÁK: Lukács 6:31
Kedd: Igazságot szeretetben
Olvasd el: Példabeszédek 27:5–6, Példabeszédek 28:23, Efézus 4:15–16
IMÁK: Efézus 4:15–16
Szerda: Egy megbízható barát
Olvasd el: Példabeszédek 11:13
IMÁK: Példabeszédek 11:13
C s ü t ö r t ö k : Va s s a l v a s a t
Olvasd el: Példabeszédek 27:17, Példabeszédek 27:9
IMÁK: Példabeszédek 27:17
Pé n t e k : A m e g b o c s á t á s f o n t o s s á g a
Olvasd el: Kolossé 3:12–14, Efézus 4:32, Példabeszédek 17:17
IMÁK: Kolossé 3:12–14

4 . H É T: V E S Z É LY E S B A R Á T S Á G O K
Hétfő: Hamis barátok
Olvasd el: Példabeszédek 17:9, Róma 16:17–18, 2 Timóteus 3:2–5
IMÁK: Róma 16:17–18
K e d d : Ve s z é l y b e n a b i b l i k u s b a r á t s á g
Olvasd el: Efézus 6:12, Példabeszédek 11:9, Példabeszédek 11:13
IMÁK: Efézus 6:12
Szerda: Intő jelek
Olvasd el: Példabeszédek 22:24–25, Példabeszédek 27:4, 1 Korinthus 15:33, Jakab 4:4–6
IMÁK: Jakab 4:4
Csütörtök: Szavaink hatása
Olvasd el: Efézus 4:29, Példabeszédek 16:24, Példabeszédek 16:28
IMÁK: Efézus 4:29
Pé n t e k : A s z e r e t e t f o n t o s s á g a
Olvasd el: 1 Korinthus 13, Példabeszédek 12:26
IMÁK: 1 Korinthus 13:4–7
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5 . H É T: J É Z U S , A B Ű N Ö S Ö K B A R Á T J A
Hétfő: Jézus, a bűnösök barátja
Olvasd el: János 8:1–11, 1 Timóteus 1:15, Lukács 5:31–32, Lukács 7:34–35
IMÁK: 1Timóteus 1:15
K e d d : Kü l s ő k ö r, b e l s ő k ö r
Olvasd el: Márk 3:13–19, Márk 5:37, Márk 9:2–8
IMÁK: Márk 9:2
Szerda: Megmenteni az elveszettet
Olvasd el: Lukács 15:1–10, Lukács 19:1–10
IMÁK: Lukács 19:10
Csütörtök: Szeresd embertársadat
Olvasd el: Márk 12:30–31, Galata 5:14–17
IMÁK: Galata 5:14
Pé n t e k : E g y ü t t m e g t ö r n i a k e n y e r e t
Olvasd el: Apostolok cselekedetei 2:42–47, Apostolok cselekedetei 20:7
IMÁK: Apostolok cselekedetei 2:46–47

6 . H É T: A B A R Á T S Á G A J Á N D É K A
Hétfő: Jézus, a lehető legjobb barát
Olvasd el: 1 Péter 5:6–7
IMÁK: 1 Péter 5:7
Kedd: Barátnak hív
Olvasd el: János 15:14–17
IMÁK: János 15:15
Szerda: Hűséges barátunk
Olvasd el: Példabeszédek 18:24, Zsidók 13:5–6
IMÁK: Példabeszédek 18:24
Csütörtök: A legnagyobb áldozat
Olvasd el: János 15:13, Róma 5:8, Efézus 5:1–2
IMÁK: János 15:13
Pé n t e k : Él e t a d ó b a r á t s á g o k
Olvasd el: Filippi 2:1–18, Róma 12:9–21
IMÁK: Róma 12:9–10
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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
„arról ismeri majd fel mindenki,
hogy a tanítványaim vagytok,
hogy szeretitek egymást.”
János 13:35
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1 . H ét I G E R É S Z E K
HÉTFŐ
1 Mózes 1:26–27
26 Szólt Isten: „Alkossunk embert, aki hasonló hozzánk, és olyan, mint mi. Uralkodjon a
tenger halain, az ég madarain és a háziállatokon. Uralkodjon az egész földön és a kisebb
állatokon, amelyek a földön mozognak!”
27 Megteremtette hát Isten az embert, aki hasonlít hozzá.
Úgy teremtette, hogy olyan legyen, mint ő.
Férfinak és nőnek teremtette őket.
1 János 1:3
3 Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, hogy titeket is bevonjunk abba a
szeretetközösségbe amelyben az Atyával és a Fiával, Jézus Krisztussal élünk.

KEDD
1 Mózes 2:18
18 Majd ezt mondta az Örökkévaló Isten: „Nem jó Ádámnak, ha egyedül él! Alkotok számára
egy hozzá illő segítőtársat.”
Prédikátor 4:9–12
9 Ha két ember együttműködik, az eredményesebb és hatékonyabb,
mintha valaki egyedül dolgozik.
10 Ha kettejük közül az egyik elesik, a másik a segítségére siet.
De jaj annak, aki egyedül van, mikor elesik! Nincs senki, aki fölsegítse.
11 Azután, ha ketten egymás mellett fekszenek, egyikük sem fázik.
De hogyan melegedjen föl, aki egyedül alszik?
12 Az ellenség legyőzheti azt, aki egyedül van.
De ketten már sikerrel ellenállhatnak a támadásnak, és megvédhetik egymást.
Sőt, ha három szálból fonják a kötelet, akkor még nehezebb elszakítani.
Máté 18:20
20 Mert, amikor ketten vagy hárman egységre jutnak az én nevemben, akkor én is ott vagyok
közöttük.
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SZERDA
1 Mózes 3:8–13
8 Mikor az alkonyat közeledett, és feltámadt az esti szellő, az Örökkévaló Isten sétára
indult a kertben. Ádám és felesége meghallották, hogy közeledik, és elbújtak előle a fák
közé. 9 De az Örökkévaló Isten kiáltott: „Ádám, merre vagy?” 10 „Meghallottam, hogy
jössz, és féltem tőled, mert meztelen vagyok, ezért elbújtam” – felelt Ádám. 11 „De honnan
tudod, hogy meztelen vagy? Ki mondta neked? Talán ettél annak a fának a gyümölcséből,
amelytől eltiltottalak?” – kérdezte Isten. 12 „Az asszony, akit mellém adtál, ő kínált meg
abból a gyümölcsből – úgy ettem” – magyarázkodott Ádám. 13 Akkor az Örökkévaló Isten az
asszonyhoz fordult: „Mit tettél?”„A kígyó, ő csapott be engem, azért ettem” – mentegetőzött
az asszony.
1 Mózes 4:6–8
6 Az Örökkévaló megkérdezte tőle: „Miért haragszol, és miért keseredtél el? 7 Ha azt
teszed, ami helyes, elfogadlak téged. Ha pedig nem: Nézd, a bűn lesben áll az ajtód előtt, és
uralkodni akar rajtad. De ne engedj neki, hanem te uralkodj rajta!”
8 Ezután Kain szólt Ábelnek: „Menjünk ki ketten a mezőre!” Kimentek hát, és ott Kain
rátámadt a testvérére és meggyilkolta.

CSÜTÖRTÖK
János 13:35
35 Arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást.
2 Korinthus 5:18–20
18 Mindez Istentől származik, aki Krisztus által kibékített önmagával bennünket. Sőt,
ránk bízta, hogy másoknak is segítsünk kibékülni vele. 19 Isten ugyanis maga volt jelen
Krisztusban, amikor kibékítette az embereket önmagával, és eltörölte a bűneikről szóló
feljegyzést – s az erről szóló üzenetet pedig ránk bízta. 20 Mi tehát Krisztus követei vagyunk
az emberek között. Úgy kérünk és biztatunk benneteket, mintha Isten szólna általunk.
Krisztusért kérünk titeket: „Béküljetek ki Istennel!”

PÉNTEK
Márk 2:1–5
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.”
15
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HÉTFO
Olvasd el:
1 Mózes 1:26–27, 1 János 1:3
IMÁK:
1 Mózes 1:27

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:

16

17

KEDD
Olvasd el:
1 Mózes 2:18, Prédikátor 4:9–12, Máté 18:20
IMÁK:
Prédikátor 4:9–12

1. Másold ki ide a mai igerészt.

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

18

19

SZERDA
Olvasd el:
1 Mózes 3:8–13, 1 Mózes 4:6–8
IMÁK:
1 Mózes 3:8

1. Másold ki ide a mai igerészt.

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

20

21

CSÜTÖRTÖK
Olvasd el:
János 13:35, 2 Korinthus 5:18–20
IMÁK:
János 13:35

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:

22

23

PÉNTEK
Olvasd el:
Márk 2:1–5
IMÁK:
Márk 2:4

1. Másold ki ide a mai igerészt.

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

24
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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
„azt a dicsőséget, amelyet tőled
kaptam, továbbadtam nekik, hogy
ők is abban az egységben éljenek,
ahogyan mi egységben élünk. én
bennük élek, és te, atyám énbennem
– hogy ők is eljussanak a tökéletes
egységre. ennek láttán majd az
egész világ felismeri, hogy te
küldtél engem, és őket is ugyanúgy
szereted, ahogyan engem.”
János 17:22–23
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2 . H ét I G E R É S Z E K
HÉTFŐ
Róma 12:1–8
1 Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére kérlek benneteket, testvéreim, hogy határozottan
szánjátok oda és adjátok át magatokat Istennek! Olyan ez, mintha élő és szent áldozatot
vinnétek neki, amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen a ti önkéntesen fölajánlott áldozatotok,
amellyel őt méltóképpen tisztelitek! 2 Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se
a divatjaihoz! Ellenkezőleg, újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen
változzatok meg! Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar: ami szerinte
jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek!
3 Az Istentől kapott kegyelem által figyelmeztetlek benneteket, hogy egyikőtök se tartsa
magát többre, mint ahogyan kellene! Józanul lássátok magatokat, a hiteteknek megfelelően,
hiszen mindenki kapott bizonyos mértékű hitet Istentől. 4 Gondoljátok csak meg: az emberi
test egységes egész, de sok részből épül fel! Az egyes részeknek mind megvan a maguk sajátos
feladata. 5 Ugyanígy van ez velünk is, akik Krisztusban vagyunk: sokan vagyunk ugyan, de
együttesen alkotunk egyetlen „testet”. Ennek a testnek külön-külön a részei vagyunk, és
kölcsönösen kapcsolódunk egymáshoz. 6 Különböző ajándékokat kaptunk aszerint, hogy
Isten mire adott nekünk kegyelmet. Használjuk hát ezeket! Ha például valaki a prófétálás
ajándékát kapta, akkor a hite mértéke szerint használja ezt az ajándékot! 7 Aki a gyakorlati
dolgokban való szolgálat ajándékát kapta, azzal szolgáljon! Aki a tanítás ajándékát, az
tanítson! 8 Aki a biztatás és bátorítás ajándékát kapta, az biztassa és bátorítsa a többieket!
Aki az adakozás ajándékát kapta, az adakozzon egyszerűen és tiszta szívvel! Aki azt az
ajándékot kapta, hogy vezető legyen, az végezze szorgalmasan a feladatát! Aki azt kapta, hogy
a szenvedőkkel jót tegyen, az tegye ezt jókedvűen és barátságosan!
1 Péter 4:10
10 Mindegyikőtök kapott valamilyen szellemi ajándékot Istentől. Ezzel az ajándékkal
szolgáljátok egymást, mint hűséges szolgák, akik Isten sokféle kegyelmével jól gazdálkodnak!

KEDD
János 17:20–24
20 Atyám, nem csak őértük imádkozom, hanem mindazokért is, akik majd az ő szavukra
fognak hinni bennem. 21 Mindannyiukért kérlek, hogy akik hisznek bennem, valamennyien
teljes egységben legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, bennem élsz, és ahogyan én benned élek.
Ők is így éljenek mibennünk, teljes egységben, hogy a világ elhiggye, és meggyőződjön róla,
hogy valóban te küldtél engem! 22 Azt a dicsőséget, amelyet tőled kaptam, továbbadtam
30

nekik, hogy ők is abban az egységben éljenek, ahogyan mi egységben élünk. 23 Én bennük
élek, és te, Atyám énbennem – hogy ők is eljussanak a tökéletes egységre. Ennek láttán majd
az egész világ felismeri, hogy te küldtél engem, és őket is ugyanúgy szereted, ahogyan engem.
24 Atyám, azt akarom, hogy azok, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok.
Azt akarom, hogy lássák dicsőségemet, amelyet tőled kaptam, mivel te már a világ teremtése
előtt szerettél engem.

SZERDA
1 Sámuel 18:1–4
1 Saul a szolgálatába fogadta Dávidot, és nem küldte vissza a szülői házhoz. Miután Saul
befejezte a beszélgetést Dáviddal, Jonatán úgy megszerette Dávidot, mint a saját lelkét.
Szövetséget kötöttek egymással, és a lelkük szinte összeforrt. 4 Jonatán Dávidnak ajándékozta
a ruháját, köpenyét, kardját, íját, sőt még az övét is.
1 Sámuel 20
1 Ezután Dávid a Ráma melletti táborból is tovább menekült. Találkozott Jonatánnal, és ezt
kérdezte tőle: „Jonatán, mondd meg nekem, mit vétettem apád ellen? Mi a bűnöm, amiért
halálra keres?”
2 De Jonatán így felelt: „Isten mentsen ettől téged! Apám nem akar téged megölni! Te
nem halhatsz meg! Tudod, hogy apám nem tesz semmit anélkül, hogy velem előbb meg ne
beszélné. Ha valóban meg akarna ölni téged, azt előlem sem titkolná el! Nem, erről szó sem
lehet!”
3 Dávid azonban esküvel erősítette, hogy mégis így van: „Apád bizonyosan tudja, hogy
te kedvelsz engem. Azt gondolja, jobb, ha neked nem árulja el a tervét, mert elmondanád
nekem. De esküszöm: amilyen igaz, hogy él az Örökkévaló és te is élsz, olyan igaz, hogy csak
egy lépés választ el engem a haláltól!” 4 „Hát jó – felelte Jonatán –, mondd meg, mit tegyek
érted, megteszem!”
5 „Figyelj rám! – mondta Dávid. – Tudod, hogy holnap lesz az Újhold ünnepe. Ilyenkor
nekem is a király asztalánál kell ülnöm az ünnepi vacsoránál. Engedd meg nekem, hogy most
elmenjek, és holnap estig elrejtőzzek valahová a városon kívül. 6 Ha apád kérdezősködik,
hogy miért hiányzom az ünnepi asztaltól, akkor ezt mondd neki: »Dávid megkért, hogy
hazamehessen szülővárosába, Betlehembe. A családjában ilyenkor tartják az évenkénti
áldozatot, amelyre az egész nemzetség összegyűlik.« 7 Ha ezt a kimentést apád elfogadja,
akkor biztonságban érezhetem magam. De ha Saul erre haragra lobban, akkor biztos lehetsz
benne, hogy valóban gonosz szándékkal van irántam. 8 Jonatán, kérlek, tedd meg ezt nekem!
Bánj velem hűséges szeretettel, hiszen szövetséget kötöttünk az Örökkévaló előtt! De ha
bűnös vagyok, ölj meg te magad, csak apádnak ne szolgáltass ki!”
9 „Isten mentsen! – mondta Jonatán. – Ha megbizonyosodom róla, hogy apám a vesztedet
akarja, feltétlenül a tudtodra adom!” 10 „Ki fog nekem hírt hozni, ha apád haragosan válaszol
neked?” – kérdezte Dávid. 11 Akkor Jonatán ezt javasolta: „Gyere, menjünk ki a városon
kívülre!” Kimentek hát ketten a mezőre.
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12 Ott Jonatán ezt mondta: „Az Örökkévaló, Izráel Istene legyen a tanúm, hogy amit most
ígérek neked, azt meg is tartom. Holnap vagy holnapután kipuhatolom, hogy apám jó szívvel
van-e irántad, és amit megtudok, azt megüzenem neked. 13 Úgy segítsen engem az Isten,
hogy nem fogom eltitkolni előled, ha apám az életedre tör! Ebben az esetben elküldelek, hogy
biztonságban elmenekülhess előle, és akkor az Örökkévaló legyen veled, ahogy apámmal is
volt! 14 De arra kérlek, bánj velem az Örökkévaló hűséges szeretetével, ameddig csak élek!
Ha pedig meghalok, 15 ugyanezzel a szeretettel bánj majd a családommal és utódaimmal
is, még akkor is, amikor az Örökkévaló majd kiirtja minden ellenségedet a föld színéről!”
16 Így kötött szövetséget Jonatán Dáviddal és annak családjával. Arra kérte az Örökkévalót,
hogy e szövetség megtartását Dávid utódain is kérje számon. 17 Jonatán tehát megeskette
Dávidot, hogy iránta való szeretetéért meg fogja tartani ezt a szövetséget, mert Jonatán
úgy szerette Dávidot, mint saját magát. 18 Azután Jonatán ezt mondta Dávidnak: „Holnap
este lesz az Újhold ünnepe. Mivel a helyed üres lesz, hiányolni fognak. 19 Holnapután már
nem fognak keresni. Te pedig menj el arra a helyre, ahol először elrejtőztél! Ott várakozz,
annál a kőrakásnál. 20 Akkor majd én is odamegyek, és három nyílvesszőt fogok kilőni,
mintha csak célba lőnék. 21 Velem lesz egy fiatal apród is, akinek ezt mondom: »Eredj,
keresd meg a nyílvesszőket!« A te számodra, Dávid, ez lesz a jel: ha azt mondom a fiúnak:
»Túl messze mentél, a nyílvesszők itt vannak, hozzám közelebb!« – akkor az Örökkévalóra
esküszöm, ez azt jelenti, hogy nyugodtan előjöhetsz a rejtekhelyedről, mert biztonságban
vagy! 22 Azonban, ha azt mondom a fiúnak: »Menj csak messzebbre, mert a nyílvesszők még
előtted vannak!« – ez azt jelenti, hogy el kell menned messzire, mert az Örökkévaló küld
téged máshová. 23 Amit most megbeszéltünk, arra nézve az Örökkévaló legyen a tanúnk
örökre!”
24 Ezután elváltak, és Dávid elrejtőzött a városon kívül. Amikor az Újhold ünnepe
eljött, a király helyet foglalt az ünnepi étkezésnél. 25 Szokott helyén ült, a fal mellett.
Vele szemben Jonatán, Saul mellett pedig Abner foglalt helyet, de Dávid helye üresen
maradt. 26 Ekkor Saul még nem szólt semmit, mert ezt gondolta: „Biztosan történt valami
Dáviddal, és rituálisan tisztátalanná vált, emiatt nem vehetett részt az ünnepen. Igen,
biztosan ezért nem jött el.” 27 A következő napon, vagyis az ünnep második napján azonban
Dávid helye ismét üresen maradt. Ekkor Saul megkérdezte Jonatánt: „Miért nem jött el az
ünnepre Isai fia sem tegnap, sem ma?”
28 Jonatán így felelt: „Dávid engedélyt kért tőlem, hogy hazamehessen Betlehembe. 29 Azt
mondta: »Kérlek, hadd menjek most haza a szüleimhez, mert ilyenkor tartjuk Betlehemben
a nemzetségünk évenkénti közös áldozatát, és a bátyám rám parancsolt, hogy nekem is ott a
helyem. Engedj el tehát, ha jóindulattal vagy irántam, hadd látogassam meg a családomat!«
Emiatt nem jött Dávid a király asztalához.”
30 Saul ekkor éktelen haragra gerjedt, és Jonatánra támadt: „Te is olyan lázadó és elvetemült
vagy, mint anyád! Azt hiszed, nem tudom, hogy összejátszol Isai fiával! Micsoda szégyen ez
rád nézve! Gyalázatot hozol anyádra is! 31 Tudd meg, hogy amíg Isai fia él, belőled sohasem
lesz király, és királyságodból sem lesz semmi! Azonnal küldj érte, és hozasd elém, mert meg
kell halnia!”
32 „De miért kell meghalnia, mit követett el?” — kérdezte Jonatán. 33–34 Válasz helyett
Saul Jonatán felé hajította a lándzsáját, hogy megölje. Jonatán azonban felugrott az asztaltól
és nagy haraggal elrohant. Nem evett egy falatot sem az ünnep második napján, mivel
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annyira bánkódott Dávid miatt, és mert apja így megszégyenítette. Azonban megértette, hogy
Saul valóban Dávid életére tör.
35 Másnap reggel a megbeszélt időben Jonatán, apródja kíséretében kiment a
városból. 36 Amikor arra a helyre ért, ahol Dávid rejtőzött, előre küldte a fiút. „Szaladj,
keresd meg a nyilakat, amelyeket lövök!” — mondta neki, és előre lőtt egy nyílvesszőt a fiú
feje fölött. 37 Amikor a fiú oda ért, ahová Jonatán a nyílvesszőt lőtte, még utána kiáltott:
„Menj messzebbre, mert még előtted van! 38 Siess, menj tovább, ne állj meg!” A fiú fölvette
a nyilakat, és visszavitte Jonatánnak, 39 de nem vett észre semmit, csak Jonatán és Dávid
értette, hogy ez mit jelent. 40 Majd Jonatán odaadta a fiúnak az íját meg a nyilakat, és
visszaküldte a városba.
41 Miután a fiú elment, Dávid előjött rejtekhelyéről, a kőrakás[e] mellől. Háromszor arccal
a földig hajolt Jonatán előtt, azután megölelték egymást, és együtt sírtak. Különösen Dávid
sírt nagyon keservesen. 42 Majd Jonatán elbúcsúzott Dávidtól: „Menj el békességgel, Dávid,
hiszen megesküdtünk az Örökkévaló nevére! Ő legyen a tanúja szövetségünknek, amelyet
egymással kötöttünk, s amely utódainkat is örökre kötelezi.”

CSÜTÖRTÖK
Galata 6:1–10
1 Testvéreim, előfordulhat, hogy valaki közületek valamiben vétkezik. Az ilyen testvért
gyengéden és szelíden azok igazítsák helyre, akik a Szent Szellem szerint élnek! De ők is
vigyázzanak magukra, nehogy ugyanabba a kísértésbe essenek! 2 Segítsetek egymásnak a
terhek hordozásában – így engedelmeskedjetek Krisztus törvényének. 3 Ha valaki nem akar
másoknak segíteni, mert olyan fontosnak tartja magát, akkor valójában senki, és csak magát
csapja be. 4 Ne hasonlítsátok össze magatokat másokkal, hanem mindenki a saját munkáját
tegye mérlegre! Akkor csakis a maga munkájával dicsekedhet, 5 hiszen mindenkinek saját
magáért kell felelősséget vállalnia.
6 Akit Isten beszédére tanítanak, az viszonozza ezt a tanítójának, ossza meg a javait vele!
7 Ne áltassátok magatokat: Istent nem lehet becsapni! Amit vet az ember, azt fogja aratni
is! 8 Aki azért tesz valamit, hogy kielégítse a régi természetének kívánságait, annak ez a régi
természet romlást és halált fog teremni, és azt is fogja learatni. Aki viszont a Szent Szellem
tetszése szerint cselekszik, az a Szent Szellemből arat örök életet. 9 Ne fáradjatok bele,
hogy jót tegyetek! Ha kitartóan végezzük a munkánkat, akkor majd a maga idején aratni is
fogunk! 10 Rajta hát! Amíg van lehetőségünk, addig tegyünk jót mindenkivel, de leginkább
azokkal, akik hitünk családjához tartoznak!

PÉNTEK
Zsidók 10:24–25
24 Figyeljünk oda egymásra is! Biztassuk egymást az isteni szeretetre és a helyes
tettekre! 25 Ne hanyagoljuk el a közösség összegyülekezéseit – mint egyesek teszik –, hanem
bátorítsuk egymást! Annál is inkább, mivel látjuk, hogy közeledik az a bizonyos Nap!
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Ruth 1:16–17
16 De Ruth így válaszolt:
„Ne küldj el magadtól! Ne erőltesd, hogy visszamenjek a népemhez!
Ahová te mész, én is oda megyek!
Ahol te laksz, én is ott fogok lakni.
Néped lesz az én népem, Istened lesz az én Istenem!
17 Ahol meghalsz, én is ott fogok meghalni, ott temessenek el engem is!
Csak a halál választhat el tőled.
Úgy büntessen meg az Örökkévaló, ahogy akar, ha ezt nem tartom meg!”
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”
HÉTFO
Olvasd el:
Róma 12:1–8, 1 Péter 4:10
IMÁK:
Róma 12:4–5, 1 Péter 4:10

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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KEDD
Olvasd el:
János 17:20–24
IMÁK:
János 17:22–23

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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SZERDA
Olvasd el:
1 Sámuel 18:1–4, 1 Sámuel 20
IMÁK:
1 Sámuel 18:1–4

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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CSÜTÖRTÖK
Olvasd el:
Galata 6:1–10
IMÁK:
Galata 6:2

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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PÉNTEK
Olvasd el:
Zsidók 10:24–25, Ruth 1:16–17
IMÁK:
Zsidók 10:24–25

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 barátaidért!
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK
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3 . H ét
„legfőképpen pedig szeressétek
egymást, mert az isteni szeretet
teszi az egységeteket teljessé.”
Kolossé 3:14
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3 . H ét I G E R É S Z E K
HÉTFŐ
Lukács 6:31–36
31 Úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan szeretnétek, hogy bánjanak veletek!
32 Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, vajon jár-e valami különleges köszönet
érte? Hiszen még a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. 33 Ha csak azokkal tesztek
jót, akik veletek jót tesznek, vajon jár-e valami különleges köszönet érte? Hiszen ezt még
a bűnösök is megteszik. 34 Ha csak azoknak adtok kölcsön, akiktől remélitek, hogy vissza
is fogják fizetni, vajon jár-e valami különleges köszönet érte? Hiszen a bűnösök is adnak
kölcsön a többi bűnösnek, hogy azután majd visszakapják. 35 Szeressétek ellenségeiteket, és
tegyetek jót velük! Adjatok kölcsön, és ne várjátok, hogy visszaadják! Akkor Isten bőségesen
meg fog jutalmazni titeket, és a Magasságos Isten fiai lesztek. Mert Isten jóságos a gonosz
és hálátlan emberekhez is. 36 Legyetek ezért ti is irgalmasak és könyörületesek, ahogyan
Mennyei Atyátok is irgalmas és könyörületes!”

KEDD
Példabesz édek 27:5–6
5 Jobb, ha nyíltan megintesz valakit,
mint ha titokban szereted.
6 A barátodban akkor is bízhatsz, ha fáj, amit mond,
de az ellenséged akkor is rosszat akar, mikor hízeleg.
Példabesz édek 28:23
23 Aki őszintén megint valakit,
azt végül megkedvelik,
inkább, mint a hízelegőt.
Efézus 4:15–16
15 Ragaszkodjunk hát az igazsághoz, növekedjünk fel az isteni szeretetben, és kapcsolódjunk
össze minden tekintetben Krisztussal, aki a „Fej”! 16 Mert Krisztus illeszti és kapcsolja össze
a test különböző részeit, amelyek mind a saját feladatukat végzik, és segítik egymást. Így az
egész „Test” arányosan növekedik és fejlődik az isteni szeretet által.
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SZERDA
Példabesz édek 11:13
13 A pletykálkodó kifecsegi mások titkait,
de a megbízható tud titkot tartani.

CSÜTÖRTÖK
Példabesz édek 27:17
17 Az acélpengét acéllal élesítik,
csakúgy, mint a barátok egymást csiszolják.
Példabesz édek 27:9
9 Felvidít az illatos olaj és az édes illatú füstölő,
de még inkább a barátod szívből jövő jó tanácsa.

PÉNTEK
Kolossé 3:12–14
12 Ezért legyetek mindenki iránt együtt érzők, kedvesek, alázatosak, türelmesek! Hiszen
Isten szeret titeket, és kiválasztott benneteket a maga számára, hogy szent népévé
tegyen! 13 Viseljétek hát el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valami panaszotok
lenne a másikra! Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy bocsássatok meg egymásnak!
14 Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert az isteni szeretet teszi az egységeteket
teljessé.
Efézus 4:32
32 Ellenkezőleg, legyetek mindig kedvesek és együttérzők! Bocsássatok meg egymásnak,
amiként Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.
Példabesz édek 17:17
17 Az igazi barát mindig szeret téged,
de akkor válik igazán a testvéreddé,
ha bajba kerülsz.
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”
HÉTFO
Olvasd el:
Lukács 6:31–36
IMÁK:
Lukács 6:31

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:
Példabeszédek 27:5–6, Példabeszédek 28:23, Efézus 4:15–16
IMÁK:
Efézus 4:15–16

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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SZERDA
Olvasd el:
Példabeszédek 11:13
IMÁK:
Példabeszédek 11:13

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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CSÜTÖRTÖK
Olvasd el:
Példabeszédek 27:17, Példabeszédek 27:9
IMÁK:
Példabeszédek 27:17

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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PÉNTEK
Olvasd el:
Kolossé 3:12–14, Efézus 4:32, Példabeszédek 17:17
IMÁK:
Kolossé 3:12–14

1. Másold ki ide a mai igerészt.

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

64

4 . H ét
„az isteni szeretet türelmes
és jóságos. ez a szeretet nem
féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik,
nem büszke, nem viselkedik
gorombán, nem a maga hasznát
keresi, nem lesz indulatos,
nem tartja számon, ha valaki
rosszul bánik vele, nem örül az
igazságtalanságnak, de együtt
örül az igazsággal. az isteni
szeretet mindent eltűr, mindig hisz,
mindig remél, mindenben kitart.”
1 Korinthus 13:4–7
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4 . H ét I G E R É S Z E K
HÉTFŐ
Példabesz édek 17:9
9 Aki megbocsátja a vétket,
szeretetre törekszik,
aki pedig újra felemlegeti,
még a barátokat is elválasztja.
Róma 16:17–18
17 Figyelmeztetlek benneteket testvéreim, hogy legyetek nagyon óvatosak és vigyázzatok,
mert vannak, akik széthúzást és viszályt keltenek, és a testvéreket egymás ellen fordítják.
Ezek összezavarják a többiek hitét, és ellenkeznek azzal az igaz tanítással, amit hallottatok.
Kerüljétek el őket! 18 Az ilyenek nem Urunkat, Krisztust szolgálják, hanem a saját hasukat!
Hízelgéssel és mézes-mázos szavakkal becsapják az egyszerű és ártatlan embereket.
2 Timóteus 3:2–5
2 Az emberek ugyanis énközpontúak lesznek, akik csak magukat és a pénzt szeretik;
dicsekvők lesznek és büszkék, akik gonosz dolgokat mondanak másokról; szüleiknek
nem engedelmeskednek; hálátlanok és istentelenek. 3 Hiányozni fog belőlük a mások
iránti szeretet, nem akarnak majd megbocsátani, szívesen mondanak rosszat másokról,
mértéktelenek és féktelenek lesznek, akik gyűlölik a jót. 4 Elárulják majd a barátaikat,
gondolkodás nélkül vakmerően cselekszenek, büszkék lesznek, és nem Istent szeretik, hanem
inkább az élvezeteket hajszolják. 5 Eközben megtartják ugyan a vallásosság külső látszatát, de
a valódi istenfélelem erejét elutasítják. Maradj távol az ilyen emberektől, Timóteus!

KEDD
Efézus 6:12
12 Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és
fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a
magasságban vannak.
Példabesz édek 11:9
9 A képmutató a beszédével teszi tönkre embertársát,
az igazat pedig megmenti tudása.
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Példabesz édek 11:13
13 A pletykálkodó kifecsegi mások titkait,
de a megbízható tud titkot tartani.

SZERDA
Példabesz édek 22:24–25
24 Ne barátkozz haragos természetű emberrel,
és ne tarts azzal, aki hirtelen haragú,
25 különben te is hasonló leszel hozzá,
és bajt hozol magadra!
Példabesz édek 27:4
4 Pusztító árvíz a kegyetlen harag,
de az irigység még veszedelmesebb!
1 Korinthus 15:33
33 Ne engedjétek magatokat becsapni! „A rossz társaság elrontja a jellemes embert is!”
Jakab 4:4–6
4 Olyanok vagytok Isten iránt, mint a férjéhez hűtlen, házasságtörő asszony! Hát nem
tudjátok, hogy a világot szeretni annyi, mint Istent gyűlölni?! Ha valaki a világ barátja
akar lenni, Isten ellensége lesz. 5 Vagy azt gondoljátok, az Írás csak üres beszéd, amikor azt
mondja, hogy a Szent Szellem — akit Isten adott, hogy bennünk lakozzon — féltékeny és
szenvedélyes szeretettel kíván bennünket, hogy kizárólagosan őhozzá tartozzunk? 6 Isten
azonban egyre nagyobb kegyelmet ad nekünk. Ezért mondja az Írás: „Isten ellenáll a
büszkének, de kegyelmet ad az alázatosnak.”

CSÜTÖRTÖK
Efézus 4:29
29 Többé ne káromkodjatok, és romlott beszéd ne hagyja el a szátokat! Csak olyat
mondjatok, ami a javát szolgálja annak, aki hallja! Legyen a beszédetek kedves és építő!
Példabesz édek 16:24
24 A kedves beszéd, mint a tiszta méz,
édes a léleknek, egészség a testnek.
Példabesz édek 16:28
28 A bajkeverő viszályt szít,
a rágalmazó éket ver még a barátok közé is.
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PÉNTEK
1 Korinthus 13
1 Ha képes vagyok emberek vagy angyalok nyelvén beszélni, de isteni szeretet nincs bennem,
olyan leszek, mint egy zajos cintányér, vagy egy zörgő cimbalom. 2 Ha megkaptam a
prófétálás ajándékát, ha ismerek minden titkos igazságot, ha minden tudás a birtokomban
is van, ha olyan erős hitem van, hogy hegyeket is elmozdítok vele, de nincs bennem isteni
szeretet, semmi vagyok! 3 Ha minden vagyonomat elosztom a szegények között, ha a testemet
feláldozom, hogy tűzben égjen el, de isteni szeretet nincs bennem, semmit nem érek el vele.
4 Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem
dicsekszik, nem büszke, 5 nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz
indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, 6 nem örül az igazságtalanságnak,
de együtt örül az igazsággal. 7 Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél,
mindenben kitart.
8 Ez a szeretet soha nem fogy el. Elmúlik a prófétálás, elmúlik a nyelveken szólás, elmúlik
minden tudás. 9 Mert töredékesek az ismereteink és a prófétálásunk is. 10 Amikor azonban
eljön a teljesség, a töredékes feleslegessé válik. 11 Amikor gyermek voltam, úgy beszéltem
és úgy gondolkodtam, mint a gyermekek. Mikor azonban felnőttem, elhagytam a gyerekes
dolgokat. 12 Mi is hasonlóképpen vagyunk: most csak úgy látjuk a valóságot, mintha egy
homályos tükörben szemlélnénk. De mikor eljön a teljesség, mindent szemtől-szembe és
világosan fogunk látni. Most mindent csak töredékesen ismerek és értek, de akkor majd
olyan tökéletesen fogok ismerni és érteni mindent, ahogyan maga Isten ismer engem. 13 Ez a
három azonban mindig megmarad: a hit, a remény, és a szeretet. Ezek közül azonban az isteni
szeretet a nagyobb.
Példabesz édek 12:26
26 Az igazságszerető ember útbaigazítja társát,
de az istentelen másokat is rossz útra visz.
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”
HÉTFO
Olvasd el:
Példabeszédek 17:9, Róma 16:17–18, 2 Timóteus 3:2–5
IMÁK:
Róma 16:17–18

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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KEDD
Olvasd el:
Efézus 6:12, Példabeszédek 11:9, Példabeszédek 11:13
IMÁK:
Efézus 6:12

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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SZERDA
Olvasd el:
Példabeszédek 22:24–25, Példabeszédek 27:4, 1 Korinthus 15:33, Jakab 4:4–6
IMÁK:
Jakab 4:4

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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CSÜTÖRTÖK
Olvasd el:
Efézus 4:29, Példabeszédek 16:24, Példabeszédek 16:28
IMÁK:
Efézus 4:29

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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PÉNTEK
Olvasd el:
1 Korinthus 13, Példabeszédek 12:26
IMÁK:
1 Korinthus 13:4–7

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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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
„mert az emberfia azért jött, hogy
megkeresse az elveszetteket,
és megmentse őket.”
Lukács 19:10
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5 . H ét I G E R É S Z E K
HÉTFŐ
János 8:1–11
1 Jézus felment az Olajfák hegyére, 2 de korán reggel ismét visszatért a Templom területére.
Az emberek mind köré gyűltek, ő pedig leült, és tanította őket. 3 A törvénytanítók és
a farizeusok odahoztak Jézushoz egy asszonyt, akit házasságtörésen kaptak. Középre
állították, 4 és megkérdezték Jézust: „Mester, ezt az asszonyt tetten érték házasságtörés
közben. 5 Mózes a Törvényben azt parancsolta, hogy az ilyet meg kell kövezni, hogy
meghaljon. Te mit mondasz?” 6 Ezt azért kérdezték, hogy Jézust próbára tegyék, és
vádolhassák valamivel. De ő nem válaszolt, csak lehajolt, és az ujjával írni kezdett a
földre. 7 Mivel tovább kérdezgették, végül felegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az dobja
rá dobja erre az asszonyra az első követ, aki bűntelen!” 8 Majd újra lehajolt, és tovább írt a
földre.
9 Ezt hallva, azok kezdtek elszállingózni. Először az idősebbek távoztak, majd egymás
után mind eltűntek. Végül csak Jézus és a középen álló asszony maradt ott. 10 Ekkor Jézus
felegyenesedett, és megkérdezte: „Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki nem ítélt el téged?”
11 „Senki, Uram” – felelte az asszony. Jézus ezt mondta: „Én sem ítéllek el. Menj el, de többé
ne vétkezz!”
1 Timóteus 1:15
15 Bárcsak mindenki felismerné és elfogadná, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a
bűnösöket megmentse! Ez a mondás kétségtelenül igaz! A bűnösök között pedig én vagyok a
legbűnösebb.
Lukács 5:31–32
31 Azonban Jézus válaszolt nekik: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a
betegeknek. 32 Nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívjam, hogy
változtassák meg a gondolkodásukat és térjenek vissza Istenhez.”
Lukács 7:34–35
34 Azután eljött az Emberfia, aki ugyanúgy evett és ivott, mint mások. Róla meg azt
mondjátok: »Nézzétek, milyen falánk és részeges! Ráadásul vámszedőkkel és mindenféle
bűnösökkel barátkozik!« 35 Ezzel maguk bizonyították a saját ostobaságukat azok, akik
ilyenféle »bölcsességeket« szoktak mondani.
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KEDD
Márk 3:13–19
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.
Márk 5:37
37 Ekkor Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, de a többieknek nem engedte,
hogy vele menjenek.
Márk 9:2–8
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.

SZERDA
Lukács 15:1–10
1 A vámszedők és a bűnösök mind Jézus köré gyűltek, hogy hallgassák őt. 2 De a farizeusok
és a törvénytanítók morgolódni kezdtek: „Ez az ember a bűnösökkel barátkozik, sőt, együtt
eszik velük!”
3 Ekkor Jézus a következő példázatot mondta nekik: 4 „Ha van száz juhod, és az egyiket
elveszted, mit teszel? Ugye, hogy ott hagyod a kilencvenkilencet a pusztában, utána mész
annak az egynek, amelyik elveszett, és addig keresed, amíg meg nem találod? 5 Mikor pedig
megtalálod, nagy örömmel a válladra veszed, 6 és hazaviszed. Azután örömmel elújságolod a
szomszédaidnak, hogy megtaláltad az elveszett juhodat. 7 Ezért azt mondom nektek, nagyobb
öröm lesz a Mennyben egyetlen bűnös miatt, aki visszatér Istenhez, mint kilencvenkilenc igaz
miatt, akiknek nincs szükségük erre.
8 Vagy tegyük fel, hogy egy asszonynak van tíz ezüstpénze, és az egyiket elveszti. Mit
gondoltok, mit fog tenni? Lámpát gyújt, gondosan felsöpri az egész házat, és addig kutat
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utána, amíg megtalálja az elveszett pénzt. 9 Azután örömmel elújságolja a szomszédaidnak,
hogy megtalálta elveszett ezüstpénzét. 10 Ezért azt mondom nektek, Isten angyalai ugyanígy
örülnek, amikor egy bűnös visszatér Istenhez.”
Lukács 19:1–10
1 Ezután Jézus Jerikóba ért, és keresztülment a városon. 2 Élt ott egy Zákeus nevű gazdag
ember, aki a vámszedők vezetője volt. 3 Szerette volna megnézni, hogy ki az a Jézus, de mivel
alacsony termetű volt, nem látott semmit a sokaság miatt. 4 Ezért előreszaladt, és felmászott
egy fára, hogy lássa Jézust, aki arrafelé ment. 5 Mikor Jézus a fa alá ért, felnézett rá, és azt
mondta: „Zákeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom.” 6 Zákeus
ekkor lejött a fáról, és örömmel befogadta Jézust a házába. 7 Amikor látták ezt az emberek,
egymás között morgolódni kezdtek: „Nézzétek, miféle bűnöshöz megy vendégségbe!”
8 Zákeus felállt, és a vendégek előtt ünnepélyesen megígérte az Úrnak: „Uram, elhatároztam,
hogy összes vagyonom felét szétosztom a szegények között. Akiket pedig megkárosítottam,
azoknak négyszer annyit fizetek vissza kárpótlásul.” 9 Jézus erre így válaszolt neki: „Ma
érkezett meg az üdvösség ehhez a családhoz, mivel Zákeus is igazán Ábrahám fia lett. 10 Mert
az Emberfia azért jött, hogy megkeresse az elveszetteket, és megmentse őket.”

CSÜTÖRTÖK
Márk 12:30–31
30 Szeresd hát az Örökkévalót, Istenedet teljes szíveddel, egész lelkeddel, teljes értelmeddel
és minden erőddel!« 31 A második legfontosabb parancs pedig ez: »Úgy szeresd
embertársadat, mint saját magadat!« Ezeknél nincs nagyobb parancs.”
Galata 5:14–17
14 Az egész Törvény ugyanis ebben az egy mondatban foglalható össze: „Szeresd
embertársadat, mint saját magadat!” 15 De ha továbbra is marakodtok, végül még
elpusztítjátok egymást! 16 Éljetek a Szent Szellem állandó irányítása szerint, s akkor a régi
emberi természet kívánságait nem fogjátok teljesíteni! 17 Mert amire a régi természetünk
törekszik, az ellentétes azzal, amit a Szent Szellem akar. E kettő tehát ellensége egymásnak.
Ebből következik, hogy ha a Szent Szellem szerint éltek, akkor nem azt fogjátok tenni, amit a
régi természet szerint kívánnátok.

PÉNTEK
Apostolok cselekedetei 2:42–47
42 Ezek kitartóan foglalkoztak az apostolok tanításával, részt vettek a közösségben és a
kenyér megtörésében, és együtt imádkoztak. 43 Az apostolok által sok jel és csoda történt,
ezért mindenkiben Isten iránti félelem és tisztelet támadt. 44 A hívők egy akaraton voltak, és
amijük csak volt, mindent közösnek tekintettek. 45 Akiknek valami vagyonuk volt, eladták,
és az árát szétosztották a testvérek között. Mindenkinek annyit adtak, amennyire szüksége
volt. 46 Napról napra rendszeresen összegyűltek a Templomban. Otthonaikban megtörték a
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kenyeret, őszinte szívvel és boldog örömmel együtt ettek, és 47 dicsérték Istent. Még azok
is kedvelték őket, akik nem tartoztak közéjük. Az Úr pedig napról napra gyarapította a
csoportot olyanokkal, akik üdvösségre jutottak, és csatlakoztak hozzájuk.
Apostolok cselekedetei 20:7
7 Amikor a hét első napján összejöttünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál egészen éjfélig
beszélt, mert másnap tovább akart utazni.
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”
HÉTFO
Olvasd el:
János 8:1–11, 1 Timóteus 1:15, Lukács 5:31–32, Lukács 7:34–35
IMÁK:
1Timóteus 1:15

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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KEDD
Olvasd el:
Márk 3:13–19, Márk 5:37, Márk 9:2–8
IMÁK:
Márk 9:2

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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SZERDA
Olvasd el:
Lukács 15:1–10, Lukács 19:1–10
IMÁK:
Lukács 19:10

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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CSÜTÖRTÖK
Olvasd el:
Márk 12:30–31, Galata 5:14–17
IMÁK:
Galata 5:14

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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PÉNTEK
Olvasd el:
Apostolok cselekedetei 2:42–47, Apostolok cselekedetei 20:7
IMÁK:
Apostolok cselekedetei 2:46–47

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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99

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

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

100

6 . H ét
„nincs annál nagyobb szeretet,
mint amikor valaki az életét
adja a barátaiért.”
János 15:13
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6 . H ét I G E R É S Z E K
HÉTFŐ
1 Péter 5:6–7
6 Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy amikor eljön az ideje, ő
felemeljen benneteket! 7 Minden gondotokat bízzátok rá, mert ő gondot visel rátok!

KEDD
János 15:14–17
14 Ti pedig a barátaim vagytok, ha folyamatosan megteszitek, amit parancsolok
nektek. 15 Ezentúl már nem szolgák vagytok, mert a szolga nem tudja, hogy az ura mit és
miért tesz. Mostantól fogva a barátaim vagytok, mert mindent elmondtam és megmutattam
nektek, amit az Atyától hallottam és tanultam! 16 Nem ti választottatok engem, hanem én
választottalak titeket! Én bíztalak meg benneteket, hogy menjetek, és teremjetek gyümölcsöt!
Azt akarom, hogy maradandó gyümölcsöket teremjetek, és hogy az Atya adja meg nektek,
amit csak kértek tőle a nevemben. 17 Tehát ezt parancsolom nektek: isteni szeretettel
szeressétek egymást!

SZERDA
Példabesz édek 18:24
24 Van olyan barát, aki csak bajba kever,
de van olyan is, aki hűségesebb a testvérnél.
Zsidók 13:5–6
5 Tartsátok távol magatoktól a pénz utáni vágyakozást, és elégedjetek meg azzal, amitek
van! Mert Isten azt mondta: „Sohasem hagylak cserben, sem nem hagylak magadra.” 6 Ezért
bizalommal mondhatjuk: „Az Örökkévaló megsegít engem, nem félek. Ember mit árthat
nekem?”

CSÜTÖRTÖK
János 15:13
13 Nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért.
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Róma 5:8
8 Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor
meghalt értünk, amikor mi még bűneinkben éltünk.
Efézus 5:1–2
1 Isten szeretett gyermekei vagytok, ezért őt kövessétek! 2 Éljetek az isteni szeretetben,
ahogyan Krisztus is szeretett bennünket: feláldozta értünk önmagát, mint oltárra helyezett
véres áldozatot és jó illatú füstölő áldozatot, amelyet Isten szívesen fogad.

PÉNTEK
Filippi 2:1–18
1 Várhatok-e tőletek bátorítást, vagy isteni szeretetből fakadó vigasztalást Krisztusban?
Van-e igazi közösségünk egymással a Szent Szellemben? Van-e bennetek könyörületesség
és együttérzés irántam? 2 Ha igen, akkor tegyétek meg, amire kérlek titeket, hogy az
örömömnek ne maradjon semmi híja! Hozzátok összhangba egymással a gondolkozásotokat,
és ugyanazzal az isteni szeretettel szeressétek egymást! Éljetek teljes egyetértésben, és
ugyanarra a célra törekedjetek! 3 Ne az önzés vagy a dicsőségvágy irányítson benneteket!
Ellenkezőleg, legyetek alázatosak, és a testvéreiteket részesítsétek előnyben magatokkal
szemben! 4 Ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt, hanem mindenki a másik javát
keresse! 5 Az a gondolkozásmód és törekvés uralkodjon hát bennetek is, amely a Krisztus
Jézusban volt, aki
6 öröktől fogva isteni természetű,
mégsem ragaszkodott ahhoz,
hogy Istennel egyenlő.
7 Önként mondott le minden dicsőségéről,
vállalta, hogy szolgává legyen,
és emberré lett.
8 Szolgai formában élve a földön,
még jobban megalázta magát,
engedelmes volt egészen a kereszthalálig!
9 Isten ezért mindenek fölé emelte,
s olyan nevet adott neki,
amely minden névnél hatalmasabb.
10 Térdet hajt minden teremtmény
Jézus nevére
Mennnyen, Földön és föld alatt,
11 s minden nyelv megvallja,
hogy Jézus Krisztus az Úr,
az Atya Isten dicsőségére!
12 Szeretett testvéreim, ti mindig hallgattatok rám, amikor közöttetek éltem. Most, hogy
távol vagyok, még sokkal fontosabb, hogy engedelmeskedjetek. Isten iránti teljes tisztelettel,
sőt istenfélelemmel tegyétek teljessé és vigyétek véghez mindazt, ami az üdvösségetekből
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következik! 13 Mert maga Isten az, aki végzi a munkáját bennetek, és segít, hogy ti is azt
akarjátok tenni, ami neki örömet szerez. Ő ad hozzá erőt is, hogy képesek legyetek megtenni,
amit kell. 14 Mindezt azonban elégedetlenség és panaszkodás nélkül tegyétek! 15 Akkor Isten
ártatlan és tiszta gyermekei lesztek, akikben senki sem találhat hibát. E gonosz és romlott
nemzedékben úgy ragyogtok, mint a csillagok a sötét éjszakában, 16 miközben Isten életet
adó üzenetét hirdetitek nekik. Ezért majd dicsekedni fogok veletek a Krisztus Napján, amikor
ő visszajön. Akkor látni fogom, hogy nem hiába fáradoztam közöttetek. Akkor látszik majd
meg, hogy a versenypályát végigfutottam, és győztem. 17 Hitetek által egész életetek olyan,
mint Isten oltárán az áldozat. Lehet, hogy ehhez az áldozathoz — italáldozatként — a saját
halálomat is hozzá kell adnom. De még ha így is történne, akkor is boldog leszek, és együtt
örülök veletek. 18 Ti is örüljetek ennek velem együtt!
Róma 12:9–21
9 A bennetek lévő isteni szeretet képmutatás nélkül jusson érvényre! Gyűlöljetek minden
gonoszságot, viszont ragaszkodjatok ahhoz, ami jó! 10 Testvéri szeretettel szeressétek
egymást, és a másik testvérnek mindig adjatok nagyobb tiszteletet, mint amit tőle
vártok! 11 Ha dolgozni kell, ne lustálkodjatok, a Szent Szellem tüze lobogjon bennetek,
hiszen az Urat szolgáljátok! 12 A reménység töltsön be örömmel! Legyetek türelmesek és
kitartók, ha nehézségek vesznek körül! Állandóan imádkozzatok! 13 Isten népét segítsétek
adományaitokkal, ha szükségük van rá! Gyakoroljátok a szíves vendéglátást! 14 Még azokat
is áldjátok, akik üldöznek vagy zaklatnak titeket! Ne kívánjatok nekik semmi rosszat,
hanem áldjátok őket! 15 Örüljetek együtt azokkal, akik örülnek, és sírjatok azokkal, akik
sírnak! 16 Éljetek egyetértésben és összhangban egymással! Ne legyetek büszkék, hanem
az egyszerű emberekkel vállaljatok közösséget! Ne becsüljétek túl magatokat! 17 Ha valaki
rosszul bánik veletek, ne álljatok bosszút rajta! Arra törekedjetek, amit mindenki jónak és
nemesnek tart! 18 Tegyetek meg mindent, ami tőletek telik, hogy mindenkivel békességben
éljetek! 19 Szeretett testvéreim, ne álljatok bosszút magatokért! Inkább bízzátok ezt Isten
haragjára, mert meg van írva: „A bosszúállás az én dolgom, én majd megfizetek, ezt mondja
az Örökkévaló.” 20 Sőt, „ha éhezik ellenséged, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni!
Mert olyan ez, mintha izzó parazsat tennél a fejére.” 21 Ne hagyd, hogy a gonosz legyőzzön
téged! Tedd azt, ami jó és helyes — ezzel te fogod legyőzni őt!
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”
HÉTFO
Olvasd el:
1 Péter 5:6–7
IMÁK:
1 Péter 5:7

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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KEDD
Olvasd el:
János 15:14–17
IMÁK:
János 15:15

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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SZERDA
Olvasd el:
Példabeszédek 18:24, Zsidók 13:5–6
IMÁK:
Példabeszédek 18:24

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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CSÜTÖRTÖK
Olvasd el:
János 15:13, Róma 5:8, Efézus 5:1–2
IMÁK:
János 15:13

1. Másold ki ide a mai igerészt.

2. A jobb oldalon található üres oldalra rajzold vagy írd le, hogy mit jelent
számodra ez az igerész.
3. Mai imám:
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PÉNTEK
Olvasd el:
Filippi 2:1–18, Róma 12:9–21
IMÁK:
Róma 12:9–10

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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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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OSZD MEG EGY
BARÁTODDAL:
Ez a legutolsó tevékenység arra van, hogy megoszd
mással is. Vágd ki a következő oldalt. Az egyik oldalára
írj egy levelet egy barátodnak, a boríték hátát pedig
díszítsd ki. Hajtsd össze, zárd le egy matricával, és
küldd el!
Nyugodtan készíts másolatokat a papírról, hogy több
barátodhoz is eljusson.

