
Gyerekek számára

S Z E R E S D  N A G Y O N  I S T E N T  
T A N U L M Á N Y O Z Ó  F Ü Z E T

a világ
választani

helyett

Istent

Jákób és József élete



ISTENT VÁLASZTANI A VILÁG HELYETT: JÁKÓB ÉS JÓZSEF ÉLETE

Szerzői jog © 2022 Szeresd Nagyon Istent Szolgálat 

Engedélyezzük ennek a dokumentumnak a kinyomtatását és sokszorosítását 
a(z) Istent választani a világ helyett: Jákób és József élete online 
bibliatanulmány elvégzése céljából. Kérjük, semmilyen formában ne 
módosítsd ezt a dokumentumot! Minden jog fenntartva. 

Kiadta: Love God Greatly, Dallas

A térképhez használt képek a rawpixel.com / Freepik weboldalakról 
származnak.

Információ és adatok:  
Joshua Project, joshuaproject.net/languages/swh, accessed 2022. február.

Az idézeteket az alábbi Kiadó engedélyével a következő kiadványból vettük 
át: BIBLIA — Egyszerű Fordítás (EFO) © 2014 Bible League International. 
Minden jog fenntartva.



NÉHÁNY SZÓ A 
SZÜLŐKHÖZ

Ez a bibliatanulmányozó füzet édesanyák 
és gyermekeik számára készült, hogy együtt 
mélyülhessenek el Isten igéjében. Ez a füzet 
kifejezetten az Istent választani a világ 
helyett című tanulmányhoz kapcsolódik.

A Szeresd Nagyon Istent célja, hogy nők 
és gyermekek számára elérhetővé tegyék 
Isten igéjét világszerte. Ez a tanulmány, 
melyet kimondottan fiataloknak terveztünk, 
segít megosztani a környezetedben élő 
gyermekekkel Isten igéjét.

Van néhány eltérés a nőknek szánt Istent 
választani c. tanulmány olvasási terve, 
valamint a gyerekeknek szóló tanulmány 
olvasási terve között. Ez utóbbi nem 
tartalmazza az 1 Mózes 34. és 38. fejezetét. 
Bár ezeknek a napoknak az IMÁK-igeversek 
és a kiegészítő olvasmányok megegyeznek, 
az említett két fejezet kissé nehezebben 
érthető a gyerekek számára, ezért arra 
bátorítunk, hogy foglald össze a történetek 
lényegét és üzenetét a gyerek életkorának 
és befogadóképességének megfelelően.

HETI SZÜLŐI SAROK
Minden hét elején nézd meg ezt a részt az 
első oldalon. Amikor ezen a héten Bibliát 
olvasol a gyermekeddel, segíts neki, hogy 
megértse Isten jellemét és a heti téma 
gyakorlati alkalmazását. Ezeket minden 
nap együtt átvehetitek, ezáltal segítheted, 
hogy növekedhessen az istenismerete és 
megértse, mit jelent Istenért élni.
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HOGYAN SZOKTASD 
GYERMEKEDET A BIBLIA 
HELYES TANULMÁNYOZÁSÁRA

IMÁDKOZZ!
Kérd Isten vezetését, hogy a gyermekeddel a 
leginkább megfelelő módon tudd megértetni 
a bibliaolvasás fontosságát. Gondold át, hogy 
annak alapján, amit a gyermeked általában 
örömmel csinál, mit fogadna el leginkább. 

TANÍTSD MEG IMÁDKOZNI

Az imádság kapcsolat Istennel. Nem arra szolgál, 
hogy mindent megkapjunk, amit kérünk. Értesd 
meg vele, hogy az ima Isten megismerésének 
módja. Imádkozzatok együtt a tanulmány 
megkezdése előtt és miközben a tanulmány során 
áttekintitek a kérdéseket. Miután befejeztétek a 
napi tanulmányt, kérjétek Isten segítségét, hogy 
alkalmazni tudjátok, amit tanultatok. Kezdje a 
gyermek rövid, egyszerű imádságokkal, hogy 
ezáltal felbátorodjon és szokásává váljon az 
imádkozás.  

TANULJATOK KÖZÖSEN
Vond be a gyermekedet, hogy csatlakozzon 
hozzád és tanulmányozzátok együtt a Bibliát. 
Legyen ez egy különleges idő, amikor együtt 
lehettek, és amit már vár a gyermeked. De 
az sem gond, ha nem tudtok mindig együtt 
tanulmányozni.

BÍZTASD ,  HOGY EGYEDÜL IS 
FOGLALKOZZON A BIBLIÁVAL

Tanítsd meg, hogyan tudja egyedül 
tanulmányozni a Bibliát. Engedd, hogy a saját 
szintjének megfelelő vállalást tegyen. Ezáltal 
sikeres lehet az önálló bibliaolvasása és kevésbé 
fog függeni attól, hogy mindig külön útmutatás 
szerint tanulmányozza. 

SEGÍTS NEKI MEGFELELŐ 
TANULMÁNYOZÁSI 
SZOKÁSOKAT KIALAKÍTANI
Tanítsd meg a gyermekednek, hogy gondolkodjon 
el arról, amit olvas. Írja le a kérdéseit, és húzza 
alá azokat a szavakat, amelyeket nem ért. 
Tanítsd meg, hogyan kaphat választ azáltal, 
ha megkérdez egy felnőttet, utánanéz a 
Bibliában vagy más forrásban, vagy megkeresi 
egy megbízható weboldalon a felügyeleted 
mellett. Ne feledd, hogy a Bibliával kapcsolatos 
kérdésekre gyakran magában a Szentírásban 
található meg a válasz! Segíts neki, hogy rájöjjön, 
hogyan találhatja meg a válaszokat! 

ALAKÍTS KI RENDSZERES GYAKORLATOT

Legyen a bibliaolvasásnak meghatározott ideje 
és helye. Kezdd reális elvárásokkal, mondjuk 
egyszer egy héten, néhányszor egy héten, vagy 
minden nap. Ne tökéleteset várj el, hanem 
bátorítsd, hogy legyen következetes és teljesítse, 
amit vállal.  

MUTASS PÉLDÁT

Tanulmányozd te magad is rendszeresen a Bibliát, 
és meséld el a gyermekednek, mit tanultál meg 
az Úrral töltött idő során. Beszélj lelkesen a saját 
bibliaolvasásodról, hogy lássa, miért fontos ez. 
Magyarázd meg neki, miért éppen az adott igét 
tanulmányozod.

5
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TANULMÁNYOZÁSI 
JAVASLATOK 
A KÜLÖNBÖZŐ 
KOROSZTÁLYOKRA : 

Ó V O D Á S O K  ( 4 - 6  É V E S E K )

Emelj ki egy hangsúlyos részt az IMÁK-
versből, és kérd meg a kicsidet, hogy 
rajzolja le a kulcsszavakat! Kérd meg, 
hogy diktálja le neked az imádságát, 
írd le, aztán mondjátok el együtt.

K I S I S K O L Á S O K  ( 6 - 8  É V E S E K )

Ha a gyermekedet nem szívesen ír, 
vagy bizonytalan még az írása, bíztasd, 
hogy rajzolja le minél részletesebben, 
amit az igeversekből megtanult.

A L S Ó S O K  ( 8 - 1 0  É V E S E K )

Bíztasd a gyermekedet, hogy keresse 
ki az igéket és olvassa el egyedül. 
Ismertesd meg vele a Biblia felépítését, 
és hogy miként találja meg a könyveket, 
fejezeteket és verseket. Tanulja meg és 
gyakorolja felsorolni a Biblia könyveit. 

F E L S Ő S Ö K  ( 1 0 - 1 2  É V E S E K )

Hagyd, hogy a gyermeked önállóan 
dolgozzon, de közben legyél elérhető, 
hogy válaszolhass a kérdéseire. 
Beszéljétek meg, hogy mit tanult meg a 
hét folyamán, és imádkozzatok együtt!

ALKALMAZD ,  
AMIT TANULTÁL
Segíts a gyermekednek, hogy a tanult 
igazságokat kapcsolja össze a gyakorlati 
alkalmazással. Tegyél fel neki kérdéseket, 
de ne csak a tartalomról, hanem arról 
is, hogy a tanultak nyomán min kellene 
változtatnia. Az éneklés, rajzolás vagy az 
alkotás szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy 
a gyermek ne felejtse el, amit tanult.   

LEGYEN A 
BIBLIATANULMÁNY 
ÉLVEZETES ÉS 
ÖSZTÖNZŐ
Használj kis ösztönzőket, mint például 
matricákat vagy új színes ceruzákat, hogy 
szívesen és lelkesen tanulmányozza a Bibliát. 
Bátorítsd, hogy mutassa meg a testvéreinek, 
barátainak vagy a családtagjainak, amit 
alkotott vagy megtanult. 

LÉGY TÜRELMES

Nézd mindig a jó oldalát a dolognak, abban 
a tudatban, hogy egyes napok jobbak 
lesznek, mint a többi. Számíts arra, hogy 
lesz majd felfordulás, figyelmetlenség, sőt 
sírás is! Figyelj arra, hogy a gyermeked mit 
igényel, és segítsd őt, hogy megmaradjon 
a lelkesedése és az elkötelezettsége. 
Nem az a cél, hogy tökéletes legyen a 
bibliatanulmányozás vagy tiszta maradjon 
az asztal, hanem az, hogy megtanulja, 
Isten szereti őt és meghalt érte.

Vezesd el és tanítsd meg az igazságra, és 
engedd, hogy Isten megnyerje a szívét!
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I S T E N  S Z E R E T  T É G E D !

Isten mindannyiunkat szeret! Annyira törődik veled, hogy Saját Fiát küldte, hogy fizessen 
a te és az én bűneimért, hogy Vele együtt örökre élhessünk.

Isten igéje azt mondja, hogy „Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött 
Fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a Fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök 
életet kapjon” (János 3:16).

A  B Ű N Ü N K  E L V Á L A S Z T  M I N K E T  I S T E N T Ő L

A bűn engedetlenség Isten felé. Mindannyian követünk el bűnöket. Isten arra teremtett 
minket, hogy kapcsolatban legyünk Vele, de a bűnünk elválaszt minket Tőle.

Mindannyian bűnösök vagyunk természetünknél fogva és a döntéseink miatt, ezért 
el vagyunk választva Istentől, Aki szent. Isten igéje azt mondja, hogy „Hiszen minden 
ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön” 
(Róma 3:23).

J É Z U S  M E G H A L T ,  H O G Y  N E K E D  É L E T E D  L E G Y E N

Tudjuk, hogy amikor nem hallgatunk a szüleinkre vagy más felnőttekre, annak 
következményei lesznek. Lehet, hogy büntetésből elveszik a kedvenc játékunkat egy 
napra, nem látogathatjuk meg a barátainkat, vagy esetleg valaki meg is sérülhet a mi 
engedetlenségünk miatt. 

A bűn örök következménye halál – elválasztás Istentől örök időkön át. De Istennek van 
egy terve, és Ő elküldte a Fiát, Jézust, hogy kifizesse a bűneinket, amikor meghalt a 
kereszten. Mivel Ő egy tökéletes (bűntelen) életet élt, egyedül Ő volt képes arra, hogy 
kifizesse az egész világ bűneinek büntetését. Ez Isten megváltásának ajándéka, és 
mindannyiunk számára elérhető. Isten igéje azt mondja, hogy „A bűn szolgálatáért 
járó bér a halál, Isten kegyelmének ingyen ajándéka ellenben az örök élet – Urunkban, 
Krisztus Jézusban” (Róma  6:23); „Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret 
bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűneinkben 
éltünk” (Róma 5:8).

J É Z U S  É L !

Három nappal azután, hogy Jézust keresztre feszítették és a testét a sírba helyezték, Ő 
újra feltámadt, örökre legyőzve a bűnt és a halált. Ma Ő Istennel él a mennyben, és 
helyet készít az örökkévalóságban mindenkinek, aki hisz Benne. 

Jézus azt mondja, „Atyám házában sokak számára van lakóhely. Ha nem így volna, 
megmondtam volna nektek. Most elmegyek, hogy helyet készítsek a számotokra. Miután 
elkészítettem, visszajövök értetek, és magammal viszlek titeket, hogy ahol én vagyok, 
ott legyetek ti is” (János 14:2–3).
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T U D D ,  H O G Y  B O C S Á N AT O T  N Y E R T É L !

Semmit nem tehetsz, hogy megváltsd magad, de az evangélium Jó Híre az, hogy Jézus 
megválthat téged, és Ő meg is tette! Neked csak el kell ismerned, hogy bűnös vagy, 
és hinned, hogy Jézus a te bűneidért is meghalt a kereszten. Bocsánatot kérhetsz tőle, 
és hidd el, hogy amit Ő érted tett a kereszten, az elég volt, hogy megmentsen téged 
a bűneid büntetésétől.

Isten igéje szerint „Ha tehát megvallod, hogy Jézus az Úr, mert a szívedben hiszed, 
hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert belül, a szívünkben jön 
létre az a hitbeli meggyőződés, amely Isten számára elfogadhatóvá tesz bennünket, 
és ha a szánkkal megvalljuk, amit hiszünk, akkor üdvözülünk” (Róma 10:9–10).

F O G A D D  E L  K R I S Z T U S  M E G V Á L T Á S I  A J Á N D É K Á T !

Hogyan fogadhatod el a megváltás ajándékát? Őszinte szívvel elmondhatsz egy 
egyszerű imát, mint ezt:

Jézus,
tudom, hogy bűnös vagyok. Nem akarom anélkül élni az életem, hogy megragadjam 
a szeretetet és a megbocsátást, amelyet Te adsz nekem. Kérlek, bocsáss meg nekem! 
Hiszem, hogy Te meghaltál a bűneimért és feltámadtál a halálból. Lemondok mindarról, 
ami vagyok, és kérlek Téged, hogy légy az én életem Ura! Segíts nekem jó döntéseket 
hozni és követni Téged! Taníts meg, hogy mit jelent szabadságban járni, ahogy a Te 
kegyelmed alatt élek! Segíts nekem növekedni a Te utaidon, ahogy egyre jobban 
megismerlek Téged!
Ámen.

K A P C S O L Ó D J  B E  É S  N Ö V E K E D J !

Ha elmondtad magadban ezt az imát (vagy valami hasonlót, a saját szavaiddal), 
oszd meg a megváltásod jó hírét a szüleiddel vagy egy más felnőttel, hogy együtt 
ünnepelhessenek veled!

Ha még nem vagy tagja egy helyi gyülekezetnek, arra bátorítunk, hogy csatlakozz 
hozzájuk! Ha segítségre van szükséged, hogy találj egy gyülekezetet a te környékeden, 
kérd meg az egyik szülődet, hogy segítsen neked egy email-t írni nekünk, az  
info@lovegodgreatly.com címre.
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É letünk minden egyes napján döntések sorozata 
vár ránk. Dönthetünk jól − hogy például osztozunk 

a testvérünkkel, engedelmeskedünk a szüleinknek, 
vagy épp nyafogás nélkül fogyasztjuk el a zöldséget. 
A jó döntéseinkkel Istennek szerzünk dicsőséget. 
Előfordul azonban az is, hogy rossz döntéseket hozunk, 
amelyek egyáltalán nem dicsőítik Istent. I lyen például 
az, amikor durván bánunk az osztálytársunkkal, 
hazudunk a szüleinknek, csalunk a versenyen vagy a 
játékban. Életünk minden egyes napján választunk, 
hogy engedelmeskedünk-e Istennek, vagy sem?

Egy Jákób nevű ember is döntéseket hozott minden 
nap. Ezek között volt néhány jó is, máskor azonban 
önzően döntött vagy úgy, hogy fájdalmat okozott 
a körülötte élőknek. Jákób egyik fiát Józsefnek 
hívták, aki ugyancsak sokszor került választás 
elé. József legtöbbször a helyes utat választotta, 
engedelmeskedett szüleinek és Istennek, és amikor 
csak tudott, másokon is segített. Ez a bibliatanulmány 
Jákób és József életéről szól, és arról, hogy hogyan 
hozhatunk Istennek tetsző döntéseket a saját 
életünkben.

Jákób és József élettörténetét Mózes 1. könyvében 
találhatjuk, amely egyben a Biblia első könyve is. 
Itt olvashatunk arról, hogy Isten megteremtette a 
világot, majd idővel kiválasztott egy családot, hogy 
az Ő különleges népévé legyenek. Isten megígérte 
ennek a családnak, hogy általuk nyer áldást minden 
nép, és saját földet ad nekik. Az ígéretet pedig be 
is váltotta Jákóbon és fiain keresztül. A kiválasztott 
család leszármazottjaként Isten elküldte a világra a 

B E V E Z E T É S
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Messiást, Jézus Krisztust, hogy meghaljon a kereszten, 
három nap múlva feltámadjon, és így az egész világot 
megmentse a bűn és a halál átka alól.

Sok bibliakutató úgy tartja, hogy a Biblia első könyvét 
Mózes írta. Mózes Izráel népének a vezetője volt, 
azé a népé, amely Jákóbtól és fiaitól származott. 
Továbbá, a kutatók szerint Mózes 1. könyve Kr.e. 
1440 körül íródhatott, miután Izráel népe kiszabadult 
az egyiptomi rabságból. Miközben Jákób utódai, 
az izraeliták készültek arra, hogy letelepedjenek az 
Isten által megígért földön, sok mindent hallhattak 
Jákób és József történetéről és azokról a helyzetekről, 
amikor Isten mellett döntöttek és engedelmeskedtek, 
vagy épp hátat fordítottak Neki. Ezek a történetek 
emlékeztették Izráel népét arra, hogy a rossz döntéseik 
ellenére Isten mindig megtartja az ígéretét.

A tanulmány során megismerhetjük Isten egyes 
tulajdonságait: Ő hűségesen beváltja ígéreteit, 
mindig a népe javán munkálkodik, és mindig a 
segítségükre siet. Miközben Isten jellemét vizsgáljuk 
Jákób és József élettörténetén keresztül, mi magunk 
is megtanulhatjuk, hogy mit jelent valójában nagyon 
szeretni Istent.

Mózes 1. könyvének átfogó tanulmányozásához 
javasoljuk még a Kezdetben, valamint a Tökéletesség 
helyett hit c. bibliatanulmányokat, amelyek gyerekek 
számára is elérhetők. 
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1 .  H É T1 .  H É T

 O H é t fő
Olvasd el :  1 Mózes 25:19–26; Ézsaiás 43:1
IMÁK: Ézsaiás 43:1

 O K e d d
Olvasd el :  1 Mózes 25:27–34; 1 János 2:15–17
IMÁK: 1 János 2:15–17

 O S z e r d a
Olvasd el :  1 Mózes 26:34–28:9;  Róma 9:6–18
IMÁK: 1 Mózes 28:3–4

 O C s ü t ö r t ö k
Olvasd el :  1 Mózes 28:10–22
IMÁK: 1 Mózes 28:15

 O P é n t e k
Olvasd el :  1 Mózes 29:1–30; Galata 6:6–10; Zs idók 12:6
IMÁK: Galata 6:7–9

2 .  H É T2 .  H É T

 O H é t fő
Olvasd el :  1 Mózes 29:31–30:24; Kolossé 3:1–3
IMÁK: Kolossé 3:1–3

 O K e d d
Olvasd el :  1 Mózes 30:25–43; Példabeszédek 3:1–12
IMÁK: Példabeszédek 3:9–10

 O S z e r d a
Olvasd el :  1 Mózes 31; 1 János 3:18–24
IMÁK: 1 János 3:23–24

 O C s ü t ö r t ö k
Olvasd el :  1 Mózes 32:1–21; Zsoltárok 56:3-4,  10–11
IMÁK: Zsoltárok 56:3–4

 O P é n t e k
Olvasd el :  1 Mózes 32:22–32
IMÁK: 1 Mózes 32:28

O L VA S Á S I  T E R V
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3 .  H É T3 .  H É T

 O H é t fő
Olvasd el :  1 Mózes 33; 2 Kor inthus 5:16–21
IMÁK: 2 Kor inthus 5:18–19

 O K e d d
Olvasd el :  Róma 12:17–21
IMÁK: Róma 12:19

 O S z e r d a
Olvasd el :  1 Mózes 35; 5 Mózes 30:15–20
IMÁK: 5 Mózes 30:15–16

 O C s ü t ö r t ö k
Olvasd el :  1 Mózes 36:1–37:1;  1 Mózes 27:28–29, 39–40; 
Zs idók 10:23; 11:20 
IMÁK: Zs idók 10:23

 O P é n t e k
Olvasd el :  1 Mózes 37:2–11; Lukács 16:10
IMÁK: Lukács 16:10

4 .  H É T4 .  H É T

 O H é t fő
Olvasd el :  1 Mózes 37:12-36; 2 Kor inthus 4:7–18
IMÁK: 2 Kor inthus 4:17-18

 O K e d d
Olvasd el :  Ruth 4:12; Máté 1:2–16
IMÁK: Ruth 4:12

 O S z e r d a
Olvasd el :  1 Mózes 39; Jakab 1:2–18
IMÁK: Jakab 1:12-13, 17

 O C s ü t ö r t ö k
Olvasd el :  1 Mózes 40; Zsoltárok 13
IMÁK: Zsoltárok 13:5–6

 O P é n t e k
Olvasd el :  1 Mózes 41
IMÁK: 1 Mózes 41:51–52
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5 .  H É T5 .  H É T

 O H é t fő
Olvasd el :  1 Mózes 42; 2 Kor inthus 7:9–10
IMÁK: 2 Kor inthus 7:9–10

 O K e d d
Olvasd el :  1 Mózes 43; 1 Péter 3:8–9
IMÁK: 1 Péter 3:8–9

 O S z e r d a
Olvasd el :  1 Mózes 44; János 15:12-13; 1 János 1:8–2:2
IMÁK: János 15:12–13

 O C s ü t ö r t ö k
Olvasd el :  1 Mózes 45:1–15
IMÁK: 1 Mózes 45:5

 O P é n t e k
Olvasd el :  1 Mózes 45:16–46:30
IMÁK: 1 Mózes 46:2–4

6 .  H É T6 .  H É T

 O H é t fő
Olvasd el :  1 Mózes 46:31–47:27; Példabeszédek 8:12–17
IMÁK: Példabeszédek 8:15–17

 O K e d d
Olvasd el :  1 Mózes 47:28–48:22; Ézsaiás 55:8-9;  F i l ippi  1:6; 
Zs idók 11:13, 21
IMÁK: Zs idók 11:13, 21

 O S z e r d a
Olvasd el :  1 Mózes 49:1–28; Zsoltárok 139:1–6, 16
IMÁK: Zsoltárok 139:16

 O C s ü t ö r t ö k
Olvasd el :  1 Mózes 49:29–50:26; 2 Mózes 13:19; János 14:1–3
IMÁK: János 14:1–3

 O P é n t e k
Olvasd el :  1 Mózes 1:31; 3:4–6; 6:5–8; 18:22–25; 50:19–20
IMÁK: 1 Mózes 50:19–20
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Ahogy napjaidat igetanulmányozással kezded, mire szeretnél Ahogy napjaidat igetanulmányozással kezded, mire szeretnél 
összpontos ítani? Ír j  le három i lyen célt ,  és igyekezz , hogy ne összpontos ítani? Ír j  le három i lyen célt ,  és igyekezz , hogy ne 
veszítsd őket szem elől a következő hetek során. Menni fog!veszítsd őket szem elől a következő hetek során. Menni fog!

C É L O K

2.

1.

3.
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Í rd le napi imakéréseidet és Istent Írd le napi imakéréseidet és Istent 
dicsőítő imádságaidat.d icsőítő imádságaidat.

I M Á D K O Z Z

1 .  H ÉT

SZÜLŐI 
SAROK

M E M O R I T E R :

1 Mózes 28:15

I S T E N  T U L A J D O N S Á G A :

Isten beváltja ígéreteit

K Ö Z P O N T I  Ü Z E N E T :

Isten ígéretet tett Jákóbnak 
és be is tar totta azt , még 
akkor is , amikor Jákób 
hibákat követett el .

K U L C S S Z E R E P L Ő K :

Jákób és Ézsaú

G YA K O R L AT I  L É P É S E K :

Bízz Isten ígéreteiben!



1 .  H É T

„ l á s d  m e g ,  é n 
v e l e d  va g y o k , 

m e g ő r i z l e k , 
é s  g o n d o d at 

v i s e l e m 
a k á r h o vá  m é s z , 
é s  v i s s z a h o z l a k 

e r r e  a  f ö l d r e . 
s o h a  e l  n e m 

h a g y l a k , 
é s  m i n d a z t 

b e t e l j e s í t e m , 
a m i t  n e k e d 
m o n d ta m ! ”

1  M Ó Z E S  2 8 : 1 5
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O L VA S D  E L !

H É T F Ő  -  1 .  H É T

1 Mózes 25:19–26

Ez Ábrahám fia, Izsák családjának és utódainak története. 20 Izsák negyven 
éves korában vette feleségül Rebekát, az arám Betúél leányát, Lábán 
húgát Mezopotámiából. 21 Rebeka meddő volt, ezért Izsák könyörgött 
az Örökkévalónak a feleségéért. Az Örökkévaló meghallgatta, és 
megadta, hogy Rebeka gyermeket foganjon.  22  Rebeka észrevette, 
hogy ikrekkel terhes, mert a magzatok lökdösték egymást a méhében. 
Azon töprengett, hogy miért történik ez vele, majd megkérdezte az 
Örökkévalót, 23 aki ezt felelte:

„Ikreket hordasz méhedben, 
    akiktől két nemzet származik. 
Méhedből két versengő nép válik szét: 
    az egyik erősebb lesz, 
    és az idősebb szolgálja a fiatalabbat.”

24 Amikor eljött az ideje, Rebeka valóban ikreket szült. 25 Elsőszülött fia 
vöröses színű és egészen szőrös volt, mint egy durva pokróc, amikor világra 
jött — ezért kapta az Ézsau nevet. 26 Nyomban utána megszületett a 
második fiú is, aki kezével a testvére sarkába kapaszkodva jött a világra. 
Ezért a Jákób nevet kapta. Izsák 60 éves volt, amikor a fiai születtek.

Ézsaiás 43:1

De most azt mondja az Örökkévaló, 
aki teremtett téged, Jákób, 
aki téged alkotott, Izráel:

„Ne félj, mert megváltottalak! 
Neveden szólítottalak, enyém vagy!
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Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::

H É T F Ő  -  1 .  H É T

Olvasd el:  1 Mózes 25:19–26; Ézsaiás 43:1

IMÁK: Ézsaiás 43:1

„De most azt mondja az Örökkévaló, aki teremtett 
téged, Jákób, aki téged alkotott, Izráel: ‘Ne félj, 
mert megváltottalak! Neveden szólítottalak, enyém 
vagy!’” 
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Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::

Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::
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O L VA S D  E L !

K E D D  -  1 .  H É T

1 Mózes 25:27–34

Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau ügyes vadász lett, aki szívesen járt erdőn-
mezőn. Jákób azonban szelíd természetű volt, aki inkább a táborban 
maradt. 28 Izsák szerette Ézsaut, mert nagyon kedvelte a vadhúsból 
készült ételeket, Rebeka viszont Jákóbot szerette jobban. 29 Történt 
egyszer, hogy Ézsau éppen vadászatról tért haza fáradtan és éhesen, 
amikor meglátta, hogy Jákób lencsét főz. 30 Meg is kérte Jákóbot: 
„Hadd egyek ebből a vörös színű ételből, mert majd meghalok 
éhen!” Emiatt nevezték később „Edomnak[d]” Ézsaut és népét. 
31  Jákób ezt felelte: „Nem bánom, ehetsz belőle, ha most azonnal 
eladod nekem az elsőszülöttségi jogodat.” 32  Ézsau így válaszolt: 
„Látod, hogy halálosan éhes vagyok! Különben is, mire jó nekem az 
elsőszülöttség?” 33 De Jákób ezt mondta: „Előbb esküdj meg nekem!” 
Ézsau azon nyomban megesküdött rá, hogy elsőszülöttségi jogát 
átadja Jákóbnak. 34 Akkor Jákób adott kenyeret és lencsefőzeléket 
Ézsaunak, aki evett-ivott, azután elment. Így mutatta meg Ézsau, 
hogy milyen kevésre becsülte elsőszülöttségi jogát.

1 János 2:15–17

Ne szeressétek ezt a világot, se a világ dolgait! Aki ezt a világot szereti, 
az nem szereti az Atya-Istent. 16  Ezek azok a dolgok, amelyek a 
világban vannak: a régi emberi természet vágyai, a szem kívánságai 
és az élet kérkedése. Mindezek nem az Atya-Istentől, hanem a 
világból származnak. 17 Ez a mostani világ azonban elmúlik, és vele 
együtt az is, amit a hitetlenek kívánnak. Aki ellenben Isten akaratát 
viszi véghez, az örökké él.
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K E D D  -  1 .  H É T

Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::

Olvasd el:  1 Mózes 25:27–34; 1 János 2:15–17

IMÁK: 1 János 2:15–17

„Ne szeressétek ezt a világot, se a világ dolgait! Aki ezt a 
világot szereti, az nem szereti az Atya-Istent. Ezek azok a 
dolgok, amelyek a világban vannak: a régi emberi természet 
vágyai, a szem kívánságai és az élet kérkedése. Mindezek 
nem az Atya-Istentől, hanem a világból származnak. Ez a 
mostani világ azonban elmúlik, és vele együtt az is, amit a 
hitetlenek kívánnak. Aki ellenben Isten akaratát viszi véghez, 
az örökké él.”
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Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::

Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::



24

O L VA S D  E L !

1 Mózes 26:34–28:9

Ézsau, Izsák fia, 40 éves korában feleségül vette Juditot, a hettita 
Beéri leányát és Boszmatot, a hettita Élón leányát.  35  Ez a két 
asszony sok keserűséget okozott Izsáknak és Rebekának. 27 Sok 
év múltán Izsák megöregedett, és a látása annyira megromlott, 
hogy már alig látott. Ekkor magához hívatta Ézsaut, elsőszülött 
fiát, és ezt mondta: „Fiam, Ézsau!” „Itt vagyok, apám!” — felelt 
Ézsau. 2 „Figyelj rám, fiam! Megöregedtem, nem tudom, meddig 
élek még. 3 Fogd hát a fegyvereidet: íjadat és nyilaidat, s indulj 
vadászni! Lőj nekem valami vadat, 4 készíts belőle kedvemre való 
ízletes vadpecsenyét, s hozd be, hadd egyem belőle! Azután 
megáldalak, mielőtt meghalnék” — mondta Izsák. 5 Így hát Ézsau 
elindult vadászni. Rebeka azonban kihallgatta, amit Izsák Ézsaunak 
mondott, 6 és azonnal szólt Jákóbnak: „Figyelj ide! Hallottam, hogy 
atyád ezt mondta a bátyádnak, Ézsaunak:  7  »Vadássz nekem 
valami vadat, készíts belőle kedvemre való ízletes vadpecsenyét, 
hogy egyem belőle, és megáldjalak az Örökkévaló színe előtt, 
mielőtt meghalok!«  8  Most azért hallgass rám, és tedd, amit 
mondok! 9 Siess a nyájhoz, gyorsan hozz két szép kecskegidát! Majd 
én hamar elkészítem atyád ízlése szerint a vadpecsenyét. 10 Te 
meg vidd be atyádnak, hogy megegye, és téged áldjon meg, 
mielőtt meghal.” 11  De Jákób ezt felelte: „De anyám, tudod, 
hogy a bátyám, Ézsau bőre nagyon szőrős, én meg sima bőrű 
vagyok!  12  Félek, hogy atyám megtapogat, és felismeri, hogy 
én vagyok az, s akkor csalónak fog tekinteni, és áldás helyett 
átkot hozok magamra!” 13  „Ha így lenne, magamra vállalom 
helyetted az átkot, ne félj — válaszolta Rebeka —, csak fogadj 
szót nekem, és hozd gyorsan a gidákat!” 14 Jákób el is futott a 
nyájhoz, hozott két kecskegidát anyjának, aki sietve elkészítette 
a jóízű ételt, úgy, ahogy azt Izsák szerette.  15 Mivel az idősebb 
fia, Ézsau a legszebb ruháit az anyjánál hagyta, Rebeka azokba 
öltöztette Jákóbot, a kisebbik fiát.  16  A kecskegidák bőrével 
pedig befedte Jákób kezeit és nyakának sima részét,  17  majd 
az elkészített finom vadpecsenyét és kenyeret fiának, Jákóbnak 
kezébe adta. 18 Jákób bement apjához és köszöntötte: „Atyám!” 
„Hallom, fiam! — mondta Izsák — de te melyik vagy?” 19  „Én 

S Z E R D A  -  1 .  H É T
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vagyok Ézsau, az elsőszülötted. Teljesítettem a kívánságodat, 
ülj fel hát, kérlek, és egyél a vadpecsenyéből, amelyet neked 
készítettem! Azután áldj meg, kérlek!” — felelte Jákób az apjának. 
20 Izsák ezt kérdezte: „Fiam, hogy tudtál ilyen hamar zsákmányt 
ejteni?” „Istened, az Örökkévaló hozta elém a vadat” — mondta 
Jákób. 21  Izsák ezt mondta: „Gyere csak közelebb, fiam, hadd 
tapogassalak meg! Csakugyan te vagy az, fiam, Ézsau?” 22 Ekkor 
Jákób közelebb lépett apjához, Izsák pedig megtapogatta, és ezt 
mondta: „A hangod Jákóbé, de a karjaid Ézsau karjai.” 23 Nem 
ismerte fel Jákóbot, mert annak karjait a kecske szőre borította, 
és tapintásra olyannak tűnt, mint Ézsau karja. Így Izsák Jákóbot 
áldotta meg.  24  Azután még egyszer megkérdezte: „Fiam, 
Ézsau, valóban te vagy az?” Jákób pedig megerősítette: „Igen, 
atyám, én vagyok!” 25 „Hozd hát ide az ételt, hadd egyek a fiam 
vadpecsenyéjéből, és utána megáldalak!” Jákób eléje tette az 
ételt, Izsák pedig megette. Majd Jákób borral kínálta apját, és 
ő megitta. 26 Akkor Izsák ezt mondta: „Gyere ide, fiam, csókold 
meg az arcom!” 27 Amikor Jákób megcsókolta apja arcát, Izsák 
megérezte Ézsau ruháinak jó illatát, és megáldotta a fiát:

„Ez a fiam ruhájának illata! 
Mint a jó illatú mező, 
amelyet az Örökkévaló megáldott! 
28 Adjon az Isten neked, fiam, 
égi harmatot, 
termékeny földet, 
bőséges termést, 
búzát és bort! 
29 Népek szolgáljanak neked, 
nemzetek hajoljanak meg előtted, 
légy ura rokonaidnak, 
hajoljanak meg előtted testvéreid! 
Átkozott, aki téged átkoz, 
de legyen áldott, aki téged áld!”

30 Amikor Izsák befejezte Jákób megáldását, és Jákób kijött az apja 
sátrából, éppen akkor érkezett meg Ézsau a vadászatból.  31 Ő 
is ízletes vadpecsenyét készített, majd bevitte apjának. „Atyám, 
kérlek, ülj fel, és egyél a vadpecsenyéből, amelyet fiad neked 
készített, azután áldj meg!” — mondta Ézsau. 32 Izsák ezt kérdezte: 
„Ki vagy te?” „A fiad vagyok, Ézsau! Elsőszülött fiad!” — felelte ő. 
33 Ekkor Izsák nagyon megrémült, és reszketett. Azután fölkiáltott: 
„De hát akkor ki volt az, aki az előbb vadpecsenyét hozott 
nekem, amelyet meg is ettem?! Éppen most ment el, mielőtt te 
megérkeztél! Megáldottam őt, és valóban áldott is lesz.” 34 Amikor 
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ezt Ézsau meghallotta, hangosan felkiáltott, és keserves sírásra 
fakadt: „Jaj, atyám, áldj meg engem is!” 35 De Izsák ezt felelte: 
„Öcséd volt az, aki bejött hozzám, és csalással megszerezte a 
neked szánt áldásomat!” 36 „Nem hiába nevezik Jákóbnak! Már 
kétszer is becsapott engem: előbb elvette tőlem elsőszülöttségi 
jogomat, most meg ellopta a nekem szánt atyai áldást is! De hát 
csak maradt még valamilyen áldásod a számomra is, atyám?” 
— kérdezte Ézsau. 37  Izsák így válaszolt: „Fiam, nézd, Jákóbot 
úrrá tettem fölötted, és minden rokonát a rabszolgájává tettem. 
Bőségesen megáldottam búzával és borral, mit adhatok most 
már neked?” 38 Ézsau azonban ezt mondta apjának: „Hát csak 
ez az egy áldásod volt, atyám? Áldj meg engem is, kérlek!” — és 
hangos sírásra fakadt. 39 Végül Izsák ezt mondta neki:

„Lakóhelyed terméketlen földön lesz, 
nem hull rád az égi harmat, 
40 fegyvereddel szerzed kenyered, 
és öcsédet szolgálod, 
de fellázadsz ellene, 
s igáját lerázod nyakadról.”

41 Ettől kezdve Ézsau gyűlölte Jákóbot az áldás miatt, amellyel 
Izsák Jákóbot megáldotta. „Hamarosan eljön az ideje, hogy 
apámat eltemetjük, azután megölöm Jákóbot!” — mondta 
magában.  42  Azonban Rebeka tudomást szerzett idősebb fia, 
Ézsau tervéről, ezért hívatta Jákóbot, a kisebbik fiát, és ezt mondta 
neki: „Figyelj rám, fiam! A bátyád, Ézsau bosszút forral ellened, 
és meg akar ölni!  43  Tedd meg hát, amit mondok: Menekülj el 
Háránba, a bátyámhoz, Lábánhoz! 44 Maradj ott nála egy kis ideig, 
amíg a bátyád haragja lecsillapodik! 45 Azután, amikor Ézsau már 
nem haragszik, és elfelejti, amit tettél vele, majd érted küldök, 
és hazahozatlak. Miért veszítselek el egyszerre mindkettőtöket?” 
46 Majd Rebeka bement Izsákhoz, és ezt mondta neki: „Elment a 
kedvem az élettől is Ézsau hettita feleségei miatt! Ha Jákób is erről 
a vidékről vesz feleségül egy ilyen hettita nőt, akkor minek éljek?” 
28 Ezért Izsák hívatta Jákóbot. Megáldotta, majd ezt parancsolta 
neki: „Fiam, ne a kánaániak leányai közül vegyél magadnak 
feleséget! 2 Készülj fel, és menj Paddan-Arámba, keresd fel anyai 
nagyapád, Betúél családját! Onnan vegyél feleséget magadnak: 
anyád bátyjának, Lábánnak valamelyik leányát! 3  Áldjon meg 
téged a Mindenható:  szaporítsa és sokasítsa meg utódaidat, 
hogy népek sokaságának atyjává tegyen téged, 4 adja neked 
és utódaidnak Ábrahám áldását, hogy örököld a földet, amelyet 
Isten Ábrahámnak adott, s amelyen jövevény voltál!” 5  Ezután 
Izsák elküldte Jákóbot, aki útnak indult. Hosszú utazás után 
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Paddan-Arámba érkezett, ahol felkereste az arám Betúél fiát, 
Lábánt, Rebekának — Jákób és Ézsau anyjának — bátyját. 6 Ézsau 
is megtudta, hogy Izsák megparancsolta Jákóbnak, hogy ne a 
Kánaániak leányai közül válasszon feleséget, majd megáldotta 
és elküldte Mezopotámiába, hogy onnan nősüljön,  7  Jákób 
pedig engedelmeskedett apjának és anyjának, és elment 
Mezopotámiába. 8 Azt is megértette Ézsau, hogy apjának nem 
tetszik, hogy ő kánaáni nőket vett feleségül. 9 Ezért meglátogatta 
Izmáelt, Ábrahám fiát, és feleségül vette — meglévő két felesége 
mellé — Izmáel leányát, Mahalatot, Nebajót húgát.

Róma 9:6–8

Szomorú vagyok Izráel népe miatt, de nem azért, mintha Isten 
nem teljesítette volna a nekik adott ígéreteit. Hiszen nem mindenki 
számít Izráel népéhez tartozónak, aki származása szerint Izráel, 
vagyis Jákób utódja. 7 Ugyanígy, nem számítanak mindannyian 
Ábrahám igazi gyermekeinek, akik testileg tőle származtak. 
Hanem ahogyan Isten megígérte Ábrahámnak: „Utódaid Izsáktól 
származnak majd.”  8  Tehát Ábrahámnak nem az összes utódja 
számít Isten gyermekének, hanem csak azok, akik Isten ígérete 
szerint születtek.  9  Mert így hangzott az ígéret: „A megfelelő 
időben visszajövök, és akkor Sárának fia születik.”  10  Így volt ez 
Rebeka esetében is, akinek két fia volt. Mindkettőnek ősapánk, 
Izsák volt az apja. 11-12 Mielőtt azonban ez a két fiú megszületett 
volna, Isten azt mondta Rebekának: „Az idősebb fiú szolgálni fog 
a fiatalabbnak.”  Ez a születésük előtt történt, ezért akkor még 
a két fiú semmi jót vagy rosszat sem tehetett. Azért történt így, 
hogy Isten megmutassa: választása nem attól függ, hogy az 
emberek mit tesznek, hanem egyedül tőle magától.  13  Ezért 
mondja az Írás: „Jákóbot szerettem, Ézsaut ellenben gyűlöltem.”  
14  Hogyan értsük ezt? Vajon igazságtalanság ez Isten részéről? 
Nem, dehogyis!  15  Hiszen Isten már Mózesnek is megmondta: 
„Annak adok kegyelmet, akinek akarok, és azon könyörülök, akin 
könyörülni akarok” 16 Tehát Isten dönti el, hogy kin könyörül, és 
kinek ad kegyelmet! Ez a döntés pedig nem függ attól, hogy az 
emberek mit akarnak, vagy milyen erőfeszítéssel küzdenek, csakis 
Isten könyörületétől függ!  17  Az Írás szerint ugyanis ezt mondta 
Isten a fáraónak: „Azért tettelek királlyá, hogy hatalmamat 
megmutassam rajtad, és mindenki megismerje nevemet az egész 
Földön.” 18 Isten tehát könyörül, akin akar, viszont megátalkodottá 
és keményszívűvé teszi azt, akit akar.
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S Z E R D A  -  1 .  H É T

Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::

Olvasd el:  1 Mózes 26:34–28:9;  Róma 9:6–18

IMÁK: 1 Mózes 28:3–4

„Áldjon meg téged a Mindenható: szaporítsa és 
sokasítsa meg utódaidat, hogy népek sokaságának 
atyjává tegyen téged, adja neked és utódaidnak 
Ábrahám áldását, hogy örököld a földet, amelyet 
Isten Ábrahámnak adott, s amelyen jövevény voltál!”
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Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::

Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::
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O L VA S D  E L !

1 Mózes 28:10–22

Jákób tehát útnak indult Beérsebából Hárán felé. 11 Mikor beesteledett, 
keresett egy helyet, ahol eltöltheti az éjszakát. Lefeküdt, a feje alá 
tett egy követ, és elaludt. 12 Ekkor álmot látott: egy hosszú lépcsőt, 
amely a földről egészen a mennybe vezetett. A lépcsőn Isten angyalai 
jártak föl és alá. 13 A lépcső mellett maga az Örökkévaló állt, és ezt 
mondta neki: „Én vagyok az Örökkévaló, atyádnak, Ábrahámnak 
Istene, és Izsáknak Istene. Neked és leszármazottjaidnak adom a 
földet, amelyen fekszel.  14  Leszármazottjaid olyan sokan lesznek, 
mint a homokszemek a földön, és elterjednek nyugatra, keletre, 
északra és délre. Meg fogom áldani a föld minden nemzetségét 
általad és leszármazottjaid által.  15  Lásd meg, én veled vagyok, 
megőrizlek, és gondodat viselem akárhová mész, és visszahozlak 
erre a földre. Soha el nem hagylak, és mindazt beteljesítem, amit 
neked mondtam!” 16-17  Mikor másnap reggel Jákób fölébredt, 
megijedt. Azt mondta magában: „Bizony, itt van az Örökkévaló, és 
én nem is tudtam! Milyen félelmetes ez a hely: Isten háza és a menny 
kapuja!”  18  Azután fogta azt a követ, amelyen aludt, felállította, 
majd olajat öntött rá.  19  Azt a helyet pedig elnevezte „Bételnek”, 
vagyis „Isten Házának”. A közelben volt egy város, amelyet régebben 
Lúznak neveztek. 20 Akkor Jákób fogadalmat tett: „Ha Isten velem 
lesz, és megőriz engem ezen az úton, gondoskodik ételemről és 
ruhámról,  21  hogy békességben térhessek vissza apám házához, 
akkor az Örökkévaló lesz az én Istenem! 22 Ez a kő pedig, amelyet 
emlékoszlopul fölállítottam, Isten Háza lesz. S ezen felül mindenből, 
amit nekem adsz, a tizedrészt neked adom.”

C S Ü T Ö R T Ö K  -  1 .  H É T
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C S Ü T Ö R T Ö K  -  1 .  H É T

Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::

Olvasd el:  1 Mózes 28:10–22

IMÁK: 1 Mózes 28:15

„Lásd meg, én veled vagyok, megőrizlek, és 
gondodat viselem akárhová mész, és visszahozlak 
erre a földre. Soha el nem hagylak, és mindazt 
beteljesítem, amit neked mondtam!”
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Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::

Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::



33

O L VA S D  E L !

1 Mózes 29:1–30

Azután továbbment Jákób, és a keleti népek földjére 
ért. 2 Meglátott a pusztában egy kutat, amely körül három nyáj 
heverészett. Ebből a kútból szokták a nyájakat itatni, de a kút 
száját nagy kő zárta el.  3  Az volt a szokás, hogy a pásztorok 
csak akkor mozdítják el a követ, amikor már az összes nyáj a 
kúthoz gyülekezett. Azután megitatják az állatokat, majd ismét 
a kút szájára teszik a követ. 4 Jákób megszólította a pásztorokat: 
„Barátaim, honnan valók vagytok?” „Háránból” — felelték. 
5  „Ismeritek-e Lábánt, Náhor fiát?” — kérdezte Jákób. „Igen, 
ismerjük” — felelték a pásztorok. 6  „Hogy van Lábán és a 
családja?” — kérdezte Jákób. „Jól van. De nézd csak, éppen 
itt jön a leánya, Ráhel, a nyájával” — válaszolták a pásztorok. 
7 Akkor Jákób megkérdezte: „Hogy lehet az, hogy nem itatjátok 
meg az állatokat, és legeltetitek őket tovább? Hiszen a nap 
még magasan jár, korai lenne a jószágot máris karámba terelni 
éjjelre!” 8  A pásztorok ezt felelték: „Meg kell várnunk, amíg az 
összes nyájat a kúthoz terelik. Csak akkor szabad a követ elvenni 
a kútról. Akkor majd megitatjuk az összes állatot.” 9  Közben 
megérkezett Ráhel, az apja juhait terelgetve. Ennek a nyájnak 
ő volt a pásztora.  10  Amikor Jákób meglátta Ráhelt, Lábán 
leányát és a juhokat — odalépett a kúthoz, és elvette a nagy 
követ róla. Majd vizet húzott, és megitatta Lábán juhait. Lábán 
Jákób anyjának bátyja volt. 11 Akkor Jákób megcsókolta Ráhelt, 
mint rokonát, és sírva fakadt. 12 Majd elmondta neki, hogy Ráhel 
apja, Lábán, és Jákób anyja, Rebeka testvérek. Ráhel pedig 
hazaszaladt, hogy mindezt elújságolja apjának. 13 Mikor Lábán 
meghallotta, hogy az unokaöccse érkezett hozzájuk, kisietett 
a kúthoz, megölelte, megcsókolta Jákóbot, majd a házába 
vezette. Jákób pedig mindent elmondott neki. 14  Lábán ezt 
mondta: „Bizony, az én csontom és testem vagy te!” Így hát 
Jákób ott maradt Lábán házában egy hónapig. 15 Azután Lábán 
ezt mondta neki: „Figyelj rám, Jákób! Csak azért, mert a rokonom 
vagy, nem helyes, hogy továbbra is ingyen dolgozz nekem! Mi 
legyen a béred?” 16 Lábánnak két leánya volt: Lea, az idősebb 
és Ráhel, a fiatalabb. 17  Leának kedves volt a tekintete. Ráhel 

P É N T E K  -  1 .  H É T
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pedig vonzó külsejű, gyönyörű teremtés volt. 18  Mivel Jákób 
nagyon megszerette Ráhelt, ezt válaszolta Lábánnak: „Hét évig 
szolgállak, ha kisebbik leányodat, Ráhelt nekem adod feleségül.” 
19  Lábán így válaszolt: „Jobb, ha hozzád adom feleségül, mint 
egy idegenhez. Maradj nálam, és dolgozz itt!” 20  Így hát Jákób 
szolgálta Lábánt hét esztendeig Ráhelért. De annyira szerette 
Ráhelt, hogy ez az idő csak pár napnak tűnt a számára. 21 Mikor 
letelt a hét esztendő, Jákób emlékeztette Lábánt: „Leszolgáltam 
az időt, amit megszabtál, most már add hozzám feleségül Ráhelt, 
a jegyesemet!” 22  Lábán ekkor nagy lakodalmat rendezett, 
amelyre meghívta annak a helynek valamennyi lakosát. 23 Este 
azonban Ráhel helyett Leát vezette Jákóbhoz. Így Jákób Leával 
hált.  24  Lábán Leának ajándékozta egyik szolgálóját, Zilpát. 
25 Másnap reggel Jákób megdöbbenve látta, hogy Lea fekszik 
mellette. Lábánhoz ment, és szemére vetette: „Miért tetted ezt 
velem? Én Ráhelért szolgáltalak hét évig, nem Leáért! Miért 
csaptál be?” 26 De Lábán ezt felelte: „Nálunk az a szokás, hogy 
előbb az idősebb leánynak kell férjhez mennie! Nem illő, hogy a 
húga megelőzze.  27  Előbb töltsd el a szokásos lakodalmi hetet 
Leával. Azután rögtön feleségül veheted Ráhelt is — csakhogy 
azért újabb hét év szolgálattal tartozol nekem!” 28 Jákób ráállt az 
egyezségre. Letelt a lakodalom hét napja, s utána Lábán Ráhelt 
is feleségül adta Jákóbhoz. 29 Egyúttal Ráhelnek is ajándékozott 
egy szolgálót: Bilhát. 30  Így Jákób feleségül vette Ráhelt is, akit 
sokkal jobban szeretett, mint Leát. Ezután még további hét éven 
keresztül dolgozott Lábánnak.

Galata 6:6–10

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!

Zsidók 12:6

Mert az Örökkévaló felneveli azokat, akiket szeret, és megfenyít 
mindenkit, akit a fiává fogad.
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P É N T E K  -  1 .  H É T

Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::

Olvasd el:  1 Mózes 29:1–30; Galata 6:6–10; Zsidók 12:6

IMÁK: Galata 6:7–9

„Ne áltassátok magatokat: Istent nem lehet becsapni! 
Amit vet az ember, azt fogja aratni is! 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. Ne fáradjatok bele, hogy jót tegyetek!”
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Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::

Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::
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E Z E N  A  H É T E N  M E G TA N U L TA M , 
( H O G Y )  . . .

Az alábbi üres helyet töltsd ki azzal ,  hogy lerajzolod vagy Az alábbi üres helyet töltsd ki azzal ,  hogy lerajzolod vagy 
le írod , mit tanultál ezen a héten Isten igéjében elmerülve.le írod , mit tanultál ezen a héten Isten igéjében elmerülve.
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É N  E Z É R T  V A G Y O K  H Á L Á S :

Mit ígért  Isten Jákóbnak az 1 Mózes 28:15-ben? Sorold 
fel  az összes ígéretet,  amit ebben a versben találsz.
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Í rd le napi imakéréseidet és Istent Írd le napi imakéréseidet és Istent 
dicsőítő imádságaidat.d icsőítő imádságaidat.

I M Á D K O Z Z

2 .  H ÉT

SZÜLŐI 
SAROK

M E M O R I T E R :

Kolossé 3:1−3

I S T E N  T U L A J D O N S Á G A :

Isten hűséges

K Ö Z P O N T I  Ü Z E N E T :

Isten azt szeretné, ha mi 
elhatároznánk, hogy Őt 
követjük. Arra kér, hogy 
engedelmeskedjünk az Ő 
rendeléseinek, még akkor 
is , amikor könnyebb lenne 
hátat fordítani és azt tenni, 
amihez épp kedvünk van.

K U L C S S Z E R E P L Ő K :

Jákób, Lábán, Lea és Ráhel

G YA K O R L AT I  L É P É S E K :

Engedelmeskedj Isten 
rendeléseinek!



2 .  H É T

„mivel krisztussal 
együtt feltámadtatok 

a halálból, a 
mennyei dolgokra 

törekedjetek, 
hiszen krisztus is a 
mennyben ül, isten 

jobb oldalán! a 
mennyei dolgokon 

gondolkozzatok, ne 
a földieken járjon 
az eszetek! hiszen 

meghaltatok, 
az új életetek 

pedig krisztussal 
együtt istenben 

van elrejtve.”

K O L O S S É  3 : 1 – 3
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O L VA S D  E L !

H É T F Ő  -  2 .  H É T

1 Mózes 29:31–30:24

Az Örökkévaló látta, hogy Jákób megveti Leát, ő viszont 
megáldotta az asszonyt, hogy gyermeket foganjon. Ráhel azonban 
meddő volt. 32 Így hát Lea megszülte első gyermekét, aki fiú lett. 
Lea Rúbennek nevezte a fiát, mert azt gondolta: „Bizony, látta az 
Örökkévaló megaláztatásomat! Most már biztosan szeretni fog 
a férjem!” 33 Azután ismét várandós lett, és megint fiút szült, akit 
Simeonnak nevezett el, mert azt gondolta: „Bizony, az Örökkévaló 
meghallotta, milyen megvetett vagyok! Ezért adta nekem ezt 
a fiút.” 34 Később ismét fogant, és harmadszorra is fia született, 
akit Lévinek nevezett, mert azt gondolta: „Most már ragaszkodni 
fog hozzám a férjem, mert három fiút szültem neki!” 35 Ezek után 
Lea ismét áldott állapotba került, és újra fiút szült, akit Júdának 
nevezett, mert azt mondta: „Most már dicsérem az Örökkévalót!” 
Azután Lea nem szült egy ideig. 30 Ráhel látta, hogy nem tud 
Jákóbnak gyermeket szülni, emiatt féltékeny lett nővérére, Leára. 
Jákóbnak pedig azt mondta: „Adj nekem gyermekeket, mert ha 
nem, belehalok!” 2  Jákób ezért nagyon megharagudott rá, és 
így válaszolt: „Isten vagyok én, hogy gyermeket adjak neked?! 
Ha ő nem engedi, hogy szülj, akkor mit tehetek én?” 3  Ráhel 
akkor ezt felelte: „Nézd, itt van a szolgálóm, Bilha! Hálj vele, és 
ha majd gyermeket szül neked, az az én gyermekem lesz!” 4 Így 
hát Ráhel odaadta Jákóbnak Bilhát másodfeleségül. Jákób 
Bilhával hált, 5 aki fogant és fiút szült Jákóbnak. 6 Akkor Ráhel ezt 
mondta: „Isten fiút adott nekem! Meghallgatta könyörgésemet, 
és a javamra ítélt!” Ezért nevezte a fiút Dánnak. 7 Egy idő múlva 
Bilha, Ráhel szolgálója, ismét fiút szült Jákóbnak. 8 Ráhel akkor így 
kiáltott föl: „Nagy küzdelmet vívtam a nővéremmel, és győztem!” 
Ezért nevezte a fiút Naftálinak. 9 Lea úgy gondolta, hogy ő már 
nem fog többet szülni, ezért a szolgálóját, Zilpát adta Jákóbnak 
másodfeleségül. 10 Ezután Zilpa is fiút szült Jákóbnak, 11 és Lea 
örömében így kiáltott: „Milyen váratlan szerencse!” Ezért nevezte 
a fiút Gádnak.  12  Azután Zilpa ismét fiút szült Jákóbnak,  13  és 
Lea megint ujjongott: „Milyen áldott vagyok! Bizony, boldognak 
mondanak engem az asszonyok!” Ezért a fiút Ásérnek  nevezte. 
14 Ezek után történt, hogy Rúben búzaaratáskor kiment a mezőre, 
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ahol mandragórát  talált, amelyet anyjának, Leának adott. Ezt 
Ráhel észrevette, és ő is kért belőle: „Lea, kérlek, adj nekem is a 
fiad mandragórájából!”

15 De Lea elutasította: „Nem elég, hogy a férjemet elhódítottad 
tőlem, még a fiam mandragóráját is el akarod venni?” Ráhel ezt 
felelte: „Jól van, akkor ma éjjel háljon veled Jákób, csak add 
nekem azt a mandragórát!” Így hát megegyeztek. 16 Aznap este, 
mikor Jákób hazafelé tartott a mezőről, Lea eléje sietett, és ezt 
mondta: „Ma este hálj velem, mert így egyeztünk meg Ráhellel. 
Megfizettem neki a fiam által talált mandragórával.” Így is történt: 
aznap éjjel Jákób Leával hált, 17 aki ismét fogant, majd fiút szült, 
mert Isten meghallgatta a kérését. 18 Ötödik fiának születésekor Lea 
ezt mondta: „Isten megajándékozott engem, amiért odaadtam 
szolgálómat a férjemnek!” Ezért a fiát Issakárnak  nevezte. 
19  Később Lea hatodszor is fiút szült Jákóbnak.  20  Ekkor így 
kiáltott föl: „Milyen gazdagon megajándékozott Isten! Most már 
biztosan megbecsül engem a férjem, hiszen hat fiút szültem 
neki!” Ezt a fiát pedig Zebulonnak nevezte. 21 Azután Lea leányt 
szült Jákóbnak, akit Dinának nevezett. 22 Ezután Isten jóindulattal 
fordult Ráhelhez, és teljesítette a kérését: megadta neki, hogy 
gyermeke lehessen. 23 Így hát végre ő is áldott állapotba került, 
és fiút szült Jákóbnak. Akkor örömében így kiáltott föl: „Isten 
végre levette rólam a meddőség szégyenét!”  24  Elsőszülöttjét 
Ráhel Józsefnek nevezte, mert azt mondta: „Adjon még őhozzá 
az Örökkévaló nekem másik fiút is!”

Kolossé 3:1–3

Mivel Krisztussal együtt feltámadtatok a halálból, a mennyei 
dolgokra törekedjetek, hiszen Krisztus is a mennyben ül, Isten jobb 
oldalán! 2 A mennyei dolgokon gondolkozzatok, ne a földieken 
járjon az eszetek!  3  Hiszen meghaltatok, az új életetek pedig 
Krisztussal együtt Istenben van elrejtve.
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Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::

H É T F Ő  -  2 .  H É T

Olvasd el:  1 Mózes 29:31–30:24; Kolossé 3:1–3

IMÁK: Kolossé 3:1–3

„Mivel Krisztussal együtt feltámadtatok a halálból, 
a mennyei dolgokra törekedjetek, hiszen Krisztus 
is a mennyben ül, Isten jobb oldalán!  A mennyei 
dolgokon gondolkozzatok, ne a földieken járjon az 
eszetek!  Hiszen meghaltatok, az új életetek pedig 
Krisztussal együtt Istenben van elrejtve.”
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Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::

Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::
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O L VA S D  E L !

1 Mózes 30:25–43

József születése után Jákób ezt mondta Lábánnak: „Kérlek, most 
már bocsáss el, hadd térjek vissza szülőföldemre! 26 Engedd el velem 
együtt a feleségeimet, akikért leszolgáltam a megszabott időt, és 
a gyermekeimet is! Hiszen jól tudod, mennyi hasznod származott a 
munkámból!” 27 Lábán azonban így felelt: „Ha valóban jóindulattal 
vagy irántam, akkor kérlek, maradj még! Úgy látom,  hogy az 
Örökkévaló miattad áldott meg engem. 28 Mondd meg, milyen bért 
kérsz, megadom, ha itt maradsz!” 29 De Jákób így válaszolt: „Lábán, 
te nagyon jól tudod, mennyi hasznod származott a szolgálatomból! 
Láthattad, mennyire megszaporodtak csordáid és nyájaid, amíg én 
viseltem gondjukat. 30 Hiszen amikor hozzád érkeztem, csak kevés 
állatod volt, most pedig nézd meg, milyen hatalmasra növekedtek 
csordáid és nyájaid! Mennyire megáldott téged az Örökkévaló 
munkám nyomán, akármihez is fogtam! De most már a saját 
családom vagyonát is gyarapítanom kell!” 31  „Jól van, mondd 
meg, mennyi bért kérsz, és megadom, csak maradj!” — alkudozott 
Lábán. De Jákób nem engedett: „Nem kell nekem semmiféle 
fizetség, vagy bér! Továbbra is őrzöm a nyájaidat, ha egyezséget 
kötsz velem. Nézd, ez az ajánlatom: 32 Még ma végigjárom kecske- 
és juhnyájaidat. A kecskék közül kiválogatok minden tarkát, vagyis 
a foltos és csíkos mintázatúakat. A juhok közül pedig kiválogatom 
az egészen feketéket. Ezeket add nekem — ez a nyáj legyen az én 
bérem!  33  Így ellenőrizheted becsületességem: ha megvizsgálod 
nyájamat, és találsz közöttük olyan kecskéket, amelyek nem tarkák, 
vagy olyan juhokat, amelyek nem teljesen feketék — akkor azokat 
loptam tőled.” 34 Lábán elfogadta Jákób ajánlatát: „Rendben van, 
legyen úgy, ahogy mondtad!” 35 Azonban maga Lábán válogatta 
ki — még azon a napon — nyájai közül az összes foltos és csíkos 
mintázatú, vagyis tarka nőstény és bakkecskét, meg egyszínű fekete 
juhot. Ezekből egy másik nyájat formált, és azt a fiaira bízta. 36 Majd 
elküldte őket háromnapi járóföldre, hogy jó messzire legyenek a saját 
nyájától, amelyet továbbra is Jákób legeltetett. 37  Jákób ezután 
fiatal vesszőket vágott nyárfákról, mandulafákról és platánfákról. 
A vesszőket késével megfaragta: csíkokban lehántotta a kérgüket, 
hogy helyenként kilátszott a vessző fehér belseje.  38  Ezeket a 
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tarka és csíkos mintázatú vesszőket odaállította az itatóvályúkhoz. 
Amikor az állatok inni jöttek, a vesszők éppen a szemük előtt voltak. 
Azért helyezte oda a vesszőket, mert a juhok és kecskék mindig az 
itatóvályú előtt szoktak párosodni.  39  Így hát, amikor párosodtak, 
látták a tarka vesszőket, és a kicsinyeik is tarkák lettek: csíkos és 
foltos mintázatú bárányokat és kecskegidákat ellettek.  40  Jákób 
ezeket különválasztotta, és szembefordította őket a rábízott nyájjal, 
amely Lábáné volt. Így választotta külön a saját nyáját a Lábánétól, 
s nem engedte, hogy a két nyáj keveredjen. 41  Amikor az erős 
és egészséges állatok párzottak, Jákób eléjük helyezte a csíkos 
vesszőket az itatóhoz. 42 Ellenben mikor a satnyább és gyengébb 
állatok párzottak, nem tette oda a vesszőket. Így a gyengébb 
szaporulat mindig Lábánnak jutott, az egészséges és erős bárányok 
és gidák pedig Jákóbnak.  43  Jákób nyája és vagyona folyvást 
gyarapodott. Végül nagyon meggazdagodott, rengeteg juha, 
kecskéje, szamara és tevéje lett, meg sok szolgája és szolgálója.

Példabeszédek 3:1–12

Fiam, ne felejtsd el, amire tanítalak, 
vésd szívedbe parancsaimat, 
2 mert megszaporítják napjaidat és életed éveit, 
jólétet és békességet hoznak neked! 
3 A szeretetet és hűséget soha el ne hagyd, 
kösd magadra, mint nyakláncot, 
vésd a szívedbe őket! 
4 Akkor Isten és az emberek 
egyaránt szeretni fognak, és megbecsülnek. 
5 Bízz az Örökkévalóban teljes szívvel, 
és ne menj a saját fejed után! 
6 Minden helyzetben ismerd fel az Örökkévalót és akaratát, 
akkor majd ő egyengeti utadat, 
és vezeti lépteidet! 
7 Ne képzeld magad túl okosnak, 
hanem tiszteld és féld az Örökkévalót, 
a gonosznak pedig fordíts hátat! 
8 Egészség lesz ez a testednek, 
s még a csontjaid is felüdülnek. 
9 Tiszteld az Örökkévalót vagyonodból, 
minden jövedelmed színe-javából, 
10 akkor gabonával telik meg éléskamrád, 
szőlőprésed mustot áraszt! 
11 Fiam, mikor az Örökkévaló figyelmeztet és fegyelmez, 
ne utasítsd el, 
ne sértődj meg, ha helyreigazít! 
12 Mert akit szeret az Örökkévaló, 
azt helyreigazítja és megfegyelmezi, 
mint apa a fiát, akit nagyon szeret.



47

Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::
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Olvasd el:  1 Mózes 30:25–43; Példabeszédek 3:1–12

IMÁK: Példabeszédek 3:9–10

„T iszteld az Örökkévalót vagyonodból, minden 
jövedelmed színe-javából, akkor gabonával telik  
meg éléskamrád, szőlőprésed mustot áraszt!”
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Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::

Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::
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O L VA S D  E L !

1 Mózes 31

Jákóbnak fülébe jutott, hogy Lábán fiai ezt mondogatják: „Jákób 
mindent elvett apánktól! Egész gazdagságát apánk vagyonából 
szerezte!”  2  Az is föltűnt Jákóbnak, hogy Lábán sem viselkedik 
olyan jóindulattal iránta, mint korábban. 3  Az Örökkévaló 
megszólította Jákóbot: „Térj vissza szülőföldedre és rokonaidhoz, 
én pedig veled leszek!” 4 Akkor Jákób üzent a feleségeinek, és 
kihívta őket arra a helyre, ahol a nyájat őrizte. 5 Ezt mondta nekik: 
„Figyeljetek rám! Jól látom apátok arcán, hogy már nem olyan jó 
szívvel van irántam, mint ezelőtt. Apám Istene azonban velem 
volt.  6  Mindketten jól tudjátok, hogy teljes erőmmel szolgáltam 
apátokat.  7  Ő azonban becsapott engem, és számtalanszor 
megváltoztatta kialkudott béremet, hogy megrövidítsen. De Isten 
nem engedte, hogy ártson nekem,  8  mert amikor apátok azt 
ígérte, hogy fizetségül a tarka foltos bárányokat és gidákat adja 
nekem, akkor az egész nyájban ilyen foltos kicsinyek születtek. 
Majd meggondolta magát, és azt mondta: »Mégis inkább a tarka 
csíkos kicsinyek legyenek a tieid!« Akkor meg az egész nyáj 
nőstényei tarka csíkos kicsinyeket ellettek.  9  Így vette el Isten 
apátoktól a nyájakat, és nekem adta azokat. 10 Amikor a nyáj 
szaporodásának ideje eljött, álmot láttam. Álmomban föltűnt, 
hogy a párzó kosok és bakok mind tarkák: csíkosak és 
foltosak. 11 Isten angyala ekkor megszólított: »Jákób!« Itt vagyok, 
Uram! — feleltem. 12 »Figyeld meg, hogy a párzó kosok és bakok 
mind tarkák: csíkosak és foltosak! Jól láttam, hogyan bánt veled 
Lábán. 13 Én vagyok az Isten, aki Bételben megjelentem neked, 
ahol emlékül felállítottad azt a követ, és olajat öntöttél rá, és 
akinek fogadalmat tettél. Most hát kelj föl, indulj útnak, hagyd itt 
ezt a földet, és térj vissza szülőföldedre!«” 14 Ráhel és Lea erre így 
válaszoltak: „Nincs már nekünk itt semmi keresnivalónk! Apánktól 
nem várhatunk örökséget. 15 Hiszen úgy bánt velünk, mint valami 
idegenekkel! Veled alaposan megfizettette a leánykérés árát, de 
azt maga költötte el, és nekünk nem adott belőle semmit! 16 Mindaz 
a gazdagság, amit Isten apánktól elvett, a miénk, és a gyerekeink 
öröksége. Most hát tedd meg, amit Isten mondott neked!” 17-
18 Így hát Jákób fölkerekedett, és egész családjával útnak indult, 
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hogy hazatérjan apjához, Izsákhoz, Kánaán földjére. Feleségeit 
és fiait tevékre ültette, fölpakolta minden vagyonát, és összes 
állatát elhajtotta. Mindent magával vitt, amit Paddan-Arámban 
szerzett. 19  Lábán ekkor éppen nem volt otthon: a nyájaihoz 
ment, hogy megnyírja a juhokat. Ezalatt Ráhel ellopta Lábán 
házibálványait.  20-21  Jákób is becsapta az arám Lábánt, mert 
nem szólt neki, hogy el akarja hagyni, hanem titokban szökött el 
tőle egész családjával és minden vagyonával együtt. Elérkeztek 
az Eufrátesz folyóhoz, átkeltek rajta, és Gileád dombvidéke felé 
haladtak.  22  Indulásuk után három nappal tudta meg Lábán, 
hogy Jákób elhagyta. 23 Maga mellé vette rokonait, és azonnal 
Jákób üldözésére indult, de csak hét nap múlva érte utol a Gileád 
dombvidékén. 24 Közben azonban egyik éjjel Isten figyelmeztette 
álmában az arám Lábánt: „Vigyázz magadra, nehogy Jákóbot 
rákényszerítsd valamire!” 25  Amikor Lábán utolérte őket, Jákób 
és csapata már sátrat vert Gileád dombvidékén. Lábán is a 
közelben táborozott le. 26  Majd átment Jákóbhoz, és kérdőre 
vonta: „Miért szöktél el tőlem titokban? Miért raboltad el 
leányaimat, mint a hadifoglyokat?! 27 Rászedtél engem! Titokban 
mentél el, pedig örömmel bocsátottalak volna el, énekszóval és 
hangszerekkel.  28  Még az unokáimat és leányaimat sem 
csókolhattam meg, el sem búcsúzhattam tőlük! Ez bizony nagy 
ostobaság volt tőled! 29 Lenne hozzá erőm, hogy ártsak nektek, 
de atyád Istene tegnap éjjel megszólított, és figyelmeztetett, 
hogy ne kényszerítselek semmire.  30  Azt még megértem, hogy 
mindenáron haza akartál menni, mert kívánkoztál atyád házába, 
de miért loptad el a házibálványaimat?!” 31  Jákób így felelt: 
„Igen, titokban jöttem el tőled, mert attól féltem, hogy erőszakkal 
elveszed tőlem a leányaidat. 32 De ami a házibálványaidat illeti, 
akinél megtalálod azokat, haljon meg! Itt, a rokonaink előtt 
vizsgáld át mindenemet, és vedd vissza, ha bármit találsz, ami a 
tiéd!” Ugyanis Jákób nem tudott róla, hogy Ráhel lopta el apjától 
a bálványokat. 33  Akkor Lábán hozzálátott, és egyenként 
átkutatta a sátrakat: Jákób sátrával kezdte, majd Lea, azután a 
két szolgáló sátra következett, de sehol sem találta a bálványokat. 
Végül Ráhel sátrába ment. 34 Ráhel előzőleg egy földre helyezett 
tevenyeregbe rejtette el a lopott bálványokat, és rájuk ült. Lábán 
átkutatta Ráhel sátrát is, de ott sem talált semmit. 35-36 Közben 
Ráhel ezt mondta neki: „Kérlek, atyám, ne vedd tiszteletlenségnek, 
hogy ülve maradok jelenlétedben, de az asszonyok baja van 
rajtam!” Mikor Jákób látta, hogy Lábán befejezte a kutatást, de 
nem találta meg a házibálványait, nagyon haragos lett, és 
szemére vetette apósának: „Mondd meg, mit vétettem ellened? 
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Mi a bűnöm? Miért üldöztél engem ilyen nagy 
buzgalommal? 37 Átkutattad minden holminkat, és nem találtad 
sehol a házibálványaidat! Vagy mutasd meg, itt a rokonaink 
előtt, ha találtál valamit! Ők ítéljenek közöttünk! 38 Húsz esztendőn 
keresztül szolgáltalak hűségesen! Amíg én viseltem gondot 
nyájaidra, a juhok és kecskék közül egy sem vetélt el, és a kosokat 
sem vágtam le magamnak. 39 Amit a ragadozók széttéptek, azt 
nem vittem hozzád, hanem magamra vállaltam a kárt. Tőlem 
kérted számon még azt is, amit éjjel, vagy nappal elloptak a 
nyájból — én pedig nem vitatkoztam, azt is magamra 
vállaltam. 40 Nappal a hőséget kellett tűrnöm, éjjel a hideget — 
még az álom is kerülte szememet! 41 Így töltöttem nálad 20 évet, 
kemény szolgálatban éjjel-nappal. Szolgáltalak 14 évig, hogy 
feleségül vehessem két leányodat, és még 6 évig a saját 
nyájamért. Te pedig tízszer is megváltoztattad kialkudott béremet, 
hogy megrövidíts! 42 Bizony, ha ősapáim Istene: Ábrahám Istene, 
Izsák félelmetes Istene nem lett volna velem — te képes lettél 
volna üres kézzel elküldeni ennyi szolgálat után! De Isten jól látta, 
mennyit szenvedtem miattad! Látta azt is, hogyan dolgoztattál, 
és múlt éjjel figyelmeztetett téged!” 43 Lábán erre így válaszolt: 
„Nézd, Jákób! Ezek az asszonyok az én leányaim! Ezek a 
gyermekek az én unokáim! Ezek a nyájak itt körülöttünk szintén az 
én nyájaim! Minden, amit itt látsz, az enyém! Mégsem tehetek 
semmit, hogy megtartsam őket magamnak, nem vehetem el 
tőled a leányaimat és az unokáimat, akiket szültek!  44  Jöjj hát, 
kössünk szövetséget egymással! Készítsünk egy kőrakást, az 
legyen a tanúja szövetségünknek!” 45-46 Jákób beleegyezett, és 
felállított egy követ, hogy emlékeztetőül szolgáljon. Azután a 
rokonaival együtt köveket gyűjtöttek, majd azokból kőrakást 
építettek. Azután Lábán és a csapata, meg Jákób és emberei 
együtt étkeztek a kőrakás mellett. 47-48 Akkor Lábán azt mondta: 
„Ez a kőrakás mától fogva legyen tanú közted és közöttem!” Ezért 
nevezte azt a helyet „Jegar-Száhadútának”, Jákób pedig „Gal-
Édnek”.  49  Lábán még hozzátette: „Vigyázz, az Örökkévaló 
szemmel tart minket akkor is, amikor mi már nem látjuk egymást!” 
— ezért nevezte azt a helyet Micpának.  50  „Jákób, meg kell 
ígérned — folytatta Lábán —, hogy jól bánsz a leányaimmal, nem 
válsz el tőlük, nem veszel melléjük újabb feleséget! Ne felejtsd, az 
Örökkévaló látni fogja, ha ezt nem tartod meg, akkor is, ha én 
nem szerzek róla tudomást! 51-52 Nézd, itt van ez a kőrakás, az 
emlékkő, amelyet fölállítottunk! Ez lesz a tanú ellenünk, ha akár 
te, akár én elmegyünk e kőrakás mellett azzal a szándékkal, hogy 
a másiknak ártsunk! 53 Ábrahám Istene, Náhor Istene, ősapáink 
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Istene ítéljen közöttünk, ha nem tartjuk meg ezt a szövetséget!” 
Jákób is esküvel erősítette meg a szövetségkötést: apjának, 
Izsáknak félelmetes Istenére esküdött meg. 54 Majd ott a hegyen 
állatokat áldozott az Örökkévalónak. Az áldozati állat húsából 
ételt készített, és azt Lábánnal és többi rokonával együtt közösen 
ették meg, majd nyugovóra tértek.  55  Másnap korán reggel 
Lábán fölkészült az útra, megcsókolta unokáit és leányait, 
megáldotta őket, majd elindult hazafelé.

1 János 3:18–24

Kedves gyermekeim, ne szóval szeressük egymást! Az isteni 
szeretet abban mutatkozik meg, amit teszünk. 19-20  Így 
lehetünk biztosak abban, hogy az igazsághoz tartozunk. Így 
nyugtathatjuk meg a szívünket Isten előtt még akkor is, ha vádol 
bennünket a lelkiismeretünk, hiszen Isten sokkal hatalmasabb, 
mint a lelkiismeretünk, és mindent jól lát. 21  Kedveseim, ha a 
szívünk nem vádol bennünket, akkor bizalommal mehetünk 
Istenhez. 22 Ő pedig megadja, amit kérünk, akármi legyen is az, 
mert engedelmeskedünk a parancsainak, és azt tesszük, amit 
ő szeret.  23  Isten pedig azt parancsolja, hogy a Fiában, Jézus 
Krisztusban higgyünk, és szeressük egymást. Ezt parancsolta nekünk 
maga Jézus is, amikor velünk volt. 24 Aki engedelmeskedik Isten 
parancsainak, az Istenben él, és az Isten is él őbenne. Honnan 
tudjuk, hogy Isten bennünk él? Onnan, hogy a saját Szellemét 
adta nekünk!
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Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::

S Z E R D A  -  2 .  H É T

Olvasd el:  1 Mózes 31; 1 János 3:18–24

IMÁK: 1 János 3:23–24

„Isten pedig azt parancsolja, hogy a Fiában, Jézus 
Krisztusban higgyünk, és szeressük egymást. Ezt 
parancsolta nekünk maga Jézus is, amikor velünk volt. Aki 
engedelmeskedik Isten parancsainak, az Istenben él, és 
az Isten is él őbenne. Honnan tudjuk, hogy Isten bennünk 
él? Onnan, hogy a saját Szellemét adta nekünk!”
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Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::

Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::
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O L VA S D  E L !

1 Mózes 32:1–21

Miután Lábán visszafordult, Jákób folytatta útját Kánaán felé. 
Egyszer csak szembe jöttek vele Isten angyalai. 2 Amikor meglátta 
őket, felkiáltott: „Itt az Isten seregének tábora!” Ezért nevezte 
azt a helyet „Mahanaim”-nak. 3 Ezután Jákób néhány szolgáját 
követségbe küldte bátyjához, Ézsauhoz, aki Széír hegyei között 
lakott, Edom földjén. 4 Ezt parancsolta nekik: „Adjátok át ezt az 
üzenetet uramnak, Ézsaunak: »Szolgád, Jákób üzeni neked, hogy 
évekig jövevényként élt Lábánnál,  5 de most hazatérőben van 
az állataival — csordáival, nyájaival, szamaraival — és szolgáival 
együtt. Azért küldött minket hozzád, hogy ezt elmondjuk, és reméli, 
hogy jóindulattal leszel iránta.«” 6 A követek ezzel a hírrel érkeztek 
vissza: „Elmentünk Ézsauhoz, a bátyádhoz, aki már úton is van 
errefelé, 400 emberével együtt.” 7 Ennek hallatára Jákób nagyon 
megrémült, és félelmében az egész táborát — a szolgákat és az 
állatokat is — két részre osztotta. 8 Azt gondolta, hogy ha Ézsau 
rátámad az egyik csoportra, és levágja őket, akkor legalább a 
másik megmenekül. 9  Azután imádkozni kezdett: „Atyáimnak, 
Ábrahámnak és Izsáknak Istene! Örökkévaló, aki azt mondtad 
nekem, hogy térjek vissza szülőföldemre, a rokonaimhoz, és jót 
teszel velem!  10  Örökkévaló, nem vagyok méltó jóságodra és 
hűségedre, amelyet irántam, szolgád iránt mutatsz! Hiszen mikor 
Háránba menet átkeltem a Jordánon, csak egy vándorbotom 
volt, most meg hazatérőben úgy megsokasítottál, hogy két 
sereggel keltem át!  11  Kérlek, Örökkévaló, szabadíts meg 
a bátyám, Ézsau kezéből! Félek tőle, hogy ránk támad és 
lekaszabol bennünket, anyát és gyermekeit együtt!  12  Kérlek, 
emlékezz rá, hogy azt ígérted, jót teszel velem, és utódaimat úgy 
megszaporítod, mint a tengerparton a homokszemeket, amelyek 
megszámlálhatatlanok!” 13  Akkor éjjel Jákób ott maradt. 
Másnap reggel azután állataiból kisebb nyájakat választott ki 
ajándékul Ézsau számára. 14 Az egyikbe 200 nőstény kecske és 
20 bak, meg 200 anyajuh és 20 kos tartozott, 15 a következőbe 
30 szoptatós tevekanca és mindegyiknek a csikója, azután egy 
csorda következett 40 tehénnel és 10 bikával, végül egy másik 
csoport 20 szamárkancával és 10 szamárcsődörrel. 16 Mindegyik 

C S Ü T Ö R T Ö K  -  2 .  H É T
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csoportot rabszolgáira bízta, akiknek ezt parancsolta: „Induljatok 
el, vonuljatok előttem, mindegyikőtök a maga állataival, de 
hagyjatok helyet az egyes csoportok között!” 17 Az elsőnek ezt 
mondta: „Amikor találkozol a bátyámmal, Ézsauval, ő majd 
megkérdezi tőled: »Kinek a szolgája vagy? Hová mész? Kinek a 
nyája ez itt?« 18 Akkor ezt válaszold neki: »Szolgádé, Jákóbé ez 
a nyáj. Uramnak, Ézsaunak küldi ezeket az állatokat ajándékul. 
Maga Jákób pedig itt jön utánam, nem messze.«” 19 Ugyanezt 
parancsolta Jákób mindegyik szolgájának: „Ti is mind ezt 
mondjátok Ézsaunak,  20  és tegyétek hozzá: »Szolgád, Jákób is 
itt jön utánam, nem messze.«” Jákób ugyanis azt gondolta, hogy 
ilyen módon megengeszteli Ézsaut az ajándékokkal, és mire maga 
is találkozik majd vele, Ézsau már kedvesen fogadja. 21  Tehát, 
Jákób előre küldte szolgáit a nyájakkal, de ő maga még nem 
indult tovább.

Zsoltárok 56:3–4

Mikor rám tör a félelem, 
én mégis benned bízom, Istenem! 
4 Istenben bízom, nem félek, 
halandó mit árthat nekem? 
Dicsérem Istent szaváért és ígéretéért!

Zsoltárok 56:10–11

Dicsérem Istent szaváért és ígéretéért! 
Dicsérem az Örökkévalót szaváért és ígéretéért! 
11 Istenben bízom, nem félek, 
halandó mit árthat nekem?
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Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::

C S Ü T Ö R T Ö K  -  2 .  H É T

Olvasd el:  1 Mózes 32:1–21; Zsoltárok 56:3-4, 10–11

IMÁK: Zsoltárok 56:3–4

„Mikor rám tör a félelem, én mégis benned bízom, 
Istenem! Istenben bízom, nem félek, halandó 
mit árthat nekem? Dicsérem Istent szaváért és 
ígéretéért!”
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Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::

Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::
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O L VA S D  E L !

1 Mózes 32:22–32

Azonban a saját családját: két feleségét, a két másodfeleségét 
és a tizenegy fiát még aznap este átvitte a Jabbók-patak 
gázlóján a túlsó partra. 23 Azután az állatait is átvitte a gázlón. 
24 Miután mindezt elvégezte, Jákób egyedül maradt a patak 
innenső partján egész éjjel. Ekkor egy ismeretlen férfi jelent meg, 
akivel Jákób egészen hajnalig küzdött.  25  Amikor az idegen 
látta, hogy nem bír Jákóbbal, ráütött a csípőjére. Ettől Jákób 
forgócsontja kificamodott. 26 Az ismeretlen ekkor azt mondta: 
„Engedj el, mert hajnalodik!” „Semmiképpen — válaszolta Jákób 
—, amíg meg nem áldasz engem!” 27 Akkor az megkérdezte: 
„Mi a neved?” Jákób beismerte: „Jákób vagyok.” 28 Az idegen 
ezt mondta: „Mától fogva nem Jákób, hanem Izráel  lesz a 
neved, mert küzdöttél Istennel és emberekkel — és győztél!” 
29 Jákób megkérdezte: „Kérlek, áruld el te is a neved!” De az 
ismeretlen visszakérdezett: „Miért akarod tudni a nevem?” — 
azután megáldotta Jákóbot. 30 Jákób ekkor fölkiáltott: „Hiszen 
szemtől-szemben láttam Istent, mégis megmenekültem!” Ezért 
nevezte Jákób azt a helyet Penúélnek. 31 A nap éppen akkor 
kelt föl, amikor Jákób elhagyta Penúélt, és átkelt a gázlón. 
Csak sántítva tudott járni a csípősérülése miatt. 32 Izráel népe 
mind a mai napig nem eszi meg azt a részét a levágott állatok 
húsának, amely a csípőforgónál van, mivel Jákóbot ezen a 
helyen érte a csapás.

P É N T E K  -  2 .  H É T
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Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::

P É N T E K  -  2 .  H É T

Olvasd el:  1 Mózes 32:22–32

IMÁK: 1 Mózes 32:28

„Az idegen ezt mondta: „Mától fogva nem Jákób, 
hanem Izráel lesz a neved, mert küzdöttél Istennel és 
emberekkel — és győztél!”
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Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::

Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::



62

E Z E N  A  H É T E N  M E G TA N U L TA M , 
( H O G Y )  . . .

Az alábbi üres helyet töltsd ki azzal ,  hogy lerajzolod vagy Az alábbi üres helyet töltsd ki azzal ,  hogy lerajzolod vagy 
le írod , mit tanultál ezen a héten Isten igéjében elmerülve.le írod , mit tanultál ezen a héten Isten igéjében elmerülve.
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É N  E Z É R T  V A G Y O K  H Á L Á S :

Milyen dolgokról  kel l  gondolkoznunk a Kolossé 3:1–3 
alapján? Istennek mely dolgain tudsz ma gondolkozni?
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Í rd le napi imakéréseidet és Istent Írd le napi imakéréseidet és Istent 
dicsőítő imádságaidat.d icsőítő imádságaidat.

I M Á D K O Z Z

3 .  H ÉT

SZÜLŐI 
SAROK

M E M O R I T E R :

5 Mózes 30:15−16

I S T E N  T U L A J D O N S Á G A :

Isten eláraszt áldásaival

K Ö Z P O N T I  Ü Z E N E T :

Amikor félünk, vagy 
segítségre van szükségünk, 
bátran fordulhatunk 
Istenhez, és Ő segíteni 
fog nekünk. Sőt, akkor is 
jobb Istenben bízni és Tőle 
várni a segítséget, amikor 
úgy gondoljuk, hogy nincs 
szükségünk segítségre.

K U L C S S Z E R E P L Ő K :

Jákób és Ézsau

G YA K O R L AT I  L É P É S E K :

Kérd mindig Isten segítségét!



3 .  H É T

„nézzétek! elétek adtam 
az életet és a halált, a 
jót és a rosszat, hogy 

válasszatok! ha az 
életet választjátok, 

vagyis engedelmeskedtek 
istenünk, az örökkévaló 

tanításának és 
törvényének, amelyet 

általam közölt veletek, ha 
szeretitek istenünket, az 

örökkévalót, és az ő útjain 
jártok, ha megtartjátok 

rendelkezéseit és 
engedelmeskedtek 

parancsainak és 
határozatainak, akkor 

megsokasodtok, és virágzó 
nagy nemzetté lesztek, és 
istenünk, az örökkévaló 

megáld titeket azon a 
földön, amelyet majd 

birtokba vesztek.”
5  M Ó Z E S  3 0 : 1 5 – 1 6



66

O L VA S D  E L !

H É T F Ő  -  3 .  H É T

1 Mózes 33

Ezután Jákób észrevette, hogy Ézsau közeledik 400 emberével. 
Ekkor gyorsan elrendezte a családját: a két szolgáló mellé 
állította a saját fiaikat, azután Lea következett a fiaival, de Ráhelt 
és Józsefet leghátulra állította. 3 Jákób maga az élükön haladt, 
és mikor Ézsau már közel volt, hétszer a földig hajolt a bátyja 
előtt, miközben egyre közelebb ment hozzá. 4  Ézsau azonban 
odaszaladt Jákóbhoz, a nyakába borult, megcsókolta az arcát, 
és együtt sírtak.  5  Majd látva az asszonyokat és gyerekeket, 
megkérdezte: „Kik ezek itt veled?” „Ők a gyermekeim, akikkel 
Isten kegyelmesen megajándékozta szolgádat” — felelte Jákób. 
6-7 Akkor sorra mind közelebb léptek, és meghajoltak Ézsau előtt: 
előbb a szolgálók és fiaik, azután Lea és a fiai, végül József és 
Ráhel. 8 Majd ezt kérdezte Ézsau: „Miért küldted elém azokat a 
nyájakat?” „Ajándékba küldtem, hogy elnyerjem jóindulatodat” 
— válaszolta Jákób. 9 „Ugyan, öcsém, nekem is vannak nyájaim 
bőven!” — mondta Ézsau. 10 „Kérlek, ha valóban jóindulattal vagy 
irántam, fogadd el tőlem ezt az ajándékot! — unszolta Jákób. 
— Hiszen olyan kedvesen fogadtál, hogy úgy nézek rád, mintha 
Isten arcát látnám! 11 Fogadd csak el! Ezzel akarlak megáldani 
és megajándékozni, mert Isten is megáldott és megajándékozott 
engem bőségesen — mindenem megvan, ami szükséges.” Így 
unszolta, amíg Ézsau végre elfogadta. 12 Akkor Ézsau azt ajánlotta: 
„Induljunk, és menjünk együtt!” 13 De Jákób nem egyezett bele: 
„Uram, látod, hogy a gyermekek még kicsinyek, és a nyájakban 
is sok szoptatós juh és tehén van még a kicsinyeikkel — nekem 
azokra is gondot kell viselnem. Ha csak egy napig is hajszolnánk 
őket, mind elhullanának!  14  Menj csak előttünk, uram! Szolgád 
majd halad utánad a jószág kicsinyeinek lépése szerint, amíg 
eljutunk hozzád Széírbe.” 15  „Akkor legalább hadd hagyjam 
veled kíséretül néhány emberemet!” — kérte Ézsau. De Jákób 
ezt is elhárította: „Ez igazán nagyon kedves tőled, uram, de 
nem szükséges.” 16 Akkor Ézsau elvált tőle, és visszatért Széírbe. 
17 Jákób azonban nem Széír felé ment, hanem Szukkót irányába. 
Ott azután megállapodott egy időre: házat épített magának, 
meg a családjának, és fedeles karámokat az állatoknak. Ezért 
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nevezték el azt a helyet Szukkótnak. 18 Így hát Jákób békességben 
visszatért Paddan-Arámból Kánaán földjére. Majd Sikem városa 
alá érkezett, és tábort vert a közelében.  19  Megvásárolta 
Hamórtól, Sikem apjától 100 mérték ezüstért azt a területet, ahol 
fölállította táborát. 20 Oltárt is épített ott Istennek, és így nevezte: 
„Isten, Izráel Istene”.

2 Korinthus 5:16–21

Ezért mostantól fogva nem úgy tekintünk az emberekre, ahogyan 
a hitetlenek. Igaz, régen mi is úgy gondolkoztunk Krisztusról, mint 
ők, de ez már teljesen megváltozott. 17 Így hát, ha valaki Krisztussal 
egyesült, akkor új teremtménnyé lett! Ami benne régi volt, elmúlt, 
ő pedig minden tekintetben újjá lett! 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!” 21 Krisztus sohasem vétkezett, de Isten őt bűnért való 
áldozattá tette. Azért történt ez, hogy mi pedig Krisztus áldozata 
által elfogadhatóvá váljunk Isten számára.
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Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::

H É T F Ő  -  3 .  H É T

Olvasd el:  1 Mózes 33; 2 Korinthus 5:16–21

IMÁK: 2 Korinthus 5:18–19

„Mindez Istentől származik, aki Krisztus által kibékített 
és újra egyesített önmagával bennünket. Sőt, ránk 
bízta, hogy mi is segítsünk más embereknek abban, 
hogy kibéküljenek vele. Isten ugyanis maga volt jelen 
Krisztusban, amikor kibékítette az embereket önmagával, 
és nem hibáztatta őket a bűneik miatt. Ezt az üzenetet 
pedig, amely az Istennel való kibékülésről szól, ránk bízta.” 
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Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::

Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::
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O L VA S D  E L !

Róma 12:17–21

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!

K E D D  -  3 .  H É T
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Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::

K E D D  -  3 .  H É T

Olvasd el:  Róma 12:17–21

IMÁK: Róma 12:19

„Szeretett testvéreim, ne áll jatok bosszút 
magatokért! Inkább bízzátok ezt Isten haragjára, 
mert meg van írva: „A bosszúállás az én dolgom, én 
majd megfizetek, ezt mondja az ÚR.”
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Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::

Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::
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O L VA S D  E L !

1 Mózes 35

Ezután Isten szólt Jákóbhoz: „Kelj föl, menj fel Bételbe, és verj tábort! 
Építs ott oltárt Istennek, aki megjelent neked, amikor bátyád, Ézsau 
elől menekültél!” 2  Jákób ekkor megparancsolta családjának 
és mindazoknak, akik vele voltak: „Távolítsátok el az idegen 
istenek bálványait, amelyeket eddig magatoknál tartottatok! 
Tisztálkodjatok meg, és vegyetek föl tiszta ruhát! 3 Azután menjünk 
föl Bételbe! Oltárt akarok ott építeni Istennek, aki meghallgatta, 
és teljesítette kérésemet, amikor bajban voltam. Ő mindeddig 
velem volt, akármerre jártam.” 4  A táborban mindenki átadta 
Jákóbnak a bálványokat, és a fülükben viselt karikákat — ő pedig 
elásta azokat a hatalmas tölgyfa alá, amely Sikem közelében 
van. 5 Majd elindultak, de senki sem üldözte Jákób fiait, mert a 
környező vidékek lakói megrémültek, és féltek Istentől.  6  Jákób 
és egész tábora megérkezett a Kánaán földjén lévő Bételbe, 
amelyet azelőtt Lúznak hívtak.  7  Ott Jákób oltárt épített, és 
elnevezte a helyet „Él-Bétel”-nek, mert ott jelentette ki magát 
Isten, amikor Jákób a bátyja elől menekült. 8  Ekkor halt meg 
Debóra, Rebeka dajkája — ott is temették el a nagy tölgyfa alatt 
Bétel közelében. Ezért nevezik azt a helyet „Siratás Tölgyfájának”. 
9  Isten újra megjelent Jákóbnak, és megáldotta őt Bételben, 
amikor Jákób hazafelé tartott Paddan-Arámból.  10  Azt mondta 
neki: „Téged Jákóbnak  hívnak. De ezentúl ne Jákób, hanem 
Izráel  legyen a neved!” Így nevezte el őt Izráelnek. 11  Azután 
Isten így folytatta: „Én vagyok a Mindenható Isten. Megáldalak, 
hogy utódaid szaporodjanak és sokasodjanak. Egy nemzet, sőt, 
nemzetek gyülekezete származik tőled. Királyok is lesznek utódaid 
között.  12  Neked és utódaidnak adom azt a földet, amelyet 
Ábrahámnak és Izsáknak ígértem.” 13 Azután Isten fölment arról 
a helyről, ahol Jákóbbal beszélt. 14 Jákób pedig ennek emlékére 
egy nagy emlékkövet állított fel, s arra italáldozatot és olívaolajat 
öntött. 15 Azt a helyet elnevezte Bételnek, mert Isten ott beszélt 
vele. 16 Később Bételből is tovább költöztek. Nem messze voltak 
Efrátától, amikor Ráhel — aki a második gyermekét várta — vajúdni 
kezdett. Ez a szülés azonban nagyon keserves volt.  17  Közben 
a bába így biztatta Ráhelt, aki nagyon nehezen szülte meg 

S Z E R D A  -  3 .  H É T
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gyermekét: „Ne félj, most is fiad lesz!”  18  Ráhel már haldoklott, 
de mielőtt kilehelte lelkét, így nevezte a fiát: „Benóni”, vagyis: 
„Szenvedésem fia”. Ezt azonban Jákób megváltoztatta, és új nevet 
adott a fiának: „Benjámin”, vagyis: „Jobb kezem fia”.  19  Ráhel 
nem sokkal ezután meghalt, és el is temették azon a helyen, az 
Efrátába — vagyis Betlehembe — vezető út mellett.  20  Jákób 
emlékeztetőül kőoszlopot emelt Ráhel sírja fölé, amely ma is 
látható — így nevezik: „Ráhel sírjának emlékoszlopa”. 21  Majd 
tovább vonult Izráel, és tábort vert Éder tornyán túl.  22  Mialatt 
ott táboroztak, akkor történt, hogy Rúben együtt hált Bilhával, 
apjának másodfeleségével, és erről Izráel is tudomást szerzett, 
és nagyon megharagudott miatta. Jákóbnak tizenkét fia volt: 
23 Leától ezek a fiai születtek: Jákób elsőszülöttje, Rúben, azután 
Simeon, Lévi, Júda, Issakár és Zebulon. 24 Ráheltől született József 
és Benjámin. 25  Bilhától, Ráhel szolgálójától született Dán és 
Naftáli. 26  Zilpától, Lea szolgálójától született Gád és Ásér. Ezek 
a fiai születtek Jákóbnak, amikor Paddan-Arámban tartózkodott. 
27  Azután Jákób megérkezett apjához, Izsákhoz, aki abban az 
időben Mamréban táborozott, Kirját-Arba — vagyis Hebron — 
mellett. Egy időben Ábrahám is itt táborozott, akárcsak Izsák. 
Mindketten jövevények voltak azon a földön. 28 Izsák életideje 180 
esztendő volt. 29 Amikor kilehelte lelkét, megelégedettségben és 
az élettel betelve, idős korában csatlakozott őseihez. Fiai, Ézsau és 
Jákób temették el.

5 Mózes 30:15–20

Nézzétek! Elétek adtam az életet és a halált, a jót és a rosszat, hogy 
válasszatok! 16 Ha az életet választjátok, vagyis engedelmeskedtek 
Istenünk, az Örökkévaló tanításának és törvényének, amelyet 
általam közölt veletek, ha szeretitek Istenünket, az Örökkévalót, 
és az ő útjain jártok, ha megtartjátok rendelkezéseit és 
engedelmeskedtek parancsainak és határozatainak, akkor 
megsokasodtok, és virágzó nagy nemzetté lesztek, és Istenünk, az 
Örökkévaló megáld titeket azon a földön, amelyet majd birtokba 
vesztek. 17-18  De figyelmeztetlek benneteket, hogy ha a halált 
választjátok, vagyis a szívetek elfordul az Örökkévalótól, és nem 
engedelmeskedtek neki, ha elcsábultok, hogy más isteneket 
szolgáljatok és imádjatok, akkor egész bizonyosan el fogtok 
pusztulni, és menthetetlenül elvesztek! Akkor nem fogtok hosszú 
ideig lakni a Jordán túlsó partján lévő földön, amelyre majd 
bementek, hogy birtokba vegyétek azt. 19 Tanúm az ég és a föld, 
hogy én elétek tártam a választást élet és halál, áldás és átok 
között! Válasszátok hát az életet, hogy sokáig élhessetek ti is, meg 
utódaitok is! 20 Szeressétek Istenünket, az Örökkévalót, hallgassatok 
a szavára, és engedelmeskedjetek neki, ragaszkodjatok hozzá, 
mert számotokra az Örökkévaló az élet! Ő ad nektek hosszú és 
boldog életet azon a földön, amely felől megesküdött őseinknek, 
hogy nekik adja azt.
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Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::

S Z E R D A  -  3 .  H É T

Olvasd el:  1 Mózes 35; 5 Mózes 30:15–20

IMÁK: 5 Mózes 30:15–16

„Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált 
és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy 
szeresd Istenedet, az Urat, járj az ő útjain, tartsd meg 
parancsolatait, rendelkezéseit és döntéseit, és akkor élni 
és szaporodni fogsz, mert megáld téged Istened, az ÚR 
azon a földön, amelyre bemégy, hogy birtokba vedd.”
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Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::

Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::
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O L VA S D  E L !

1 Mózes 36:1–37:1

Ez Ézsau leszármazottjainak, vagyis Edomnak története. 2  Ézsau a 
Kánaán földjén élő népek közül vett magának feleségeket: Ádát, a 
hettita Élón leányát, azután Oholíbámát, Aná leányát (Aná apja a hivvi 
Cibón volt),  3  és Boszmatot, Izmáel leányát (Boszmat Nebajót húga 
volt). 4 Adá szülte Ézsaunak Elífázt, Boszmat szülte Reúélt, 5 Oholíbámá 
pedig ezt a három fiút szülte neki: Jeús, Jalám és Kórah volt a nevük. Ezek 
a fiai Kánaán földjén születtek. 6-7 Mivel ez a föld, amelyen jövevények 
voltak, már nem tudta eltartani Ézsau és Jákób megszaporodott 
nyájait, és a családjaik és szolgáik létszáma is igen megnőtt, Ézsau 
elhatározta, hogy más országba költözik, távolabb Jákóbtól. Fogta 
hát a családját, szolgáit, nyájait, összes állatát és minden vagyonát, 
amelyre Kánaán földjén szert tett, és elköltözött.  8  Így telepedett le 
Ézsau — akit Edomnak is neveztek — a Széír-dombvidéken. 9  Ézsau 
az edomiak ősapja. A Széír-hegységben élő leszármazottjai a 
következők. 10  Ézsau és Ádá fia: Elífáz. Ézsau és Boszmat fia: Reúél. 
11  Elífáz fiai: Témán, Ómár, Cefó, Gatám és Kenaz. 12  Elífáznak volt 
egy másodfelesége is, Timna, akitől Amálek született. Ezek származtak 
Ézsautól és Adától. 13 Reúél fiai: Nahat, Zerah, Sammá és Mizzá. Ezek 
Ézsau és Boszmat unokái voltak. 14 Ézsau feleségül vette Oholíbámát, 
Aná leányát, Cibón unokáját, akitől ezek a fiai születtek: Jeús, Jalám 
és Kórah. 15-16  Ezek a nemzetségek származtak Ézsautól: Témán, 
Ómár, Cefó, Kenaz, Kórah, Gatám és Amálek. Ők mind Elífáztól, Ézsau 
és Ádá első fiától származtak. Ők valamennyien Edom országában 
éltek. 17  A következő nemzetségek származtak Reúéltől, Ézsau és 
Boszmat fiától: Nahat, Zerah, Sammá és Mizza. Ők valamennyien 
Edom országában éltek. 18 Ezek a nemzetségek származtak Ézsautól 
és a feleségétől, Oholíbámától, Aná leányától: Jeús, Jalám és Kórah. 
19 Ezek az edomi, vagyis az Ézsautól származó nemzetségek. 20 Mielőtt 
Ézsau letelepedett a Széír-dombvidéken, a hóriak laktak ott, akik mind 
Széír utódai voltak. Széír fiai: Lótán, Sóbál, Cibón, Aná, 21 Disón, Écer 
és Disán. Ezek mindannyian hóri nemzetségfők voltak, és a maguk 
nemzetségének ősei Edom földjén. 22  Lótán fiai: Hóri és Hémám. 
Lótán leánytestvére pedig Timna. 23 Sóbál fiai: Alván, Mánahat, Ébál, 
Sefó, és Ónám. 24 Cibón fiai: Ajjá és Aná. Aná volt az, aki hőforrásokat 
talált a pusztában, mikor apja szamarait legeltette. 25 Aná gyermekei: 

C S Ü T Ö R T Ö K  -  3 .  H É T
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Disón, a fia és Oholíbámá, a leánya. 26 Disón fiai: Hemdán, Esbán, 
Jitrán és Kerán. 27 Écer fiai: Bilhán, Zaaván és Akán. 28 Disán fiai: Úc 
és Arán. 29 A hóriak nemzetségfői: Lótán, Sóbál, Cibón, Aná, 30 Disón, 
Écer és Disán. Ezek mindannyian a maguk nemzetségének ősei voltak 
Széír földjén. 31-39 Mielőtt még Izráel népének királya lett volna, Edom 
országában egymás után a következő királyok uralkodtak: Beór fia, 
Bela, Dinhábá városából, Zerah fia, Jóbáb, Bocra városából, Husám, 
Témán vidékéről, Bedad fia, Hadad, Avít városából, aki legyőzte a 
midjániakat Moáb földjén, Szamlá, Maszréka városából, Saul, a 
folyó melletti Rehóbót városából, Akbór fia, Baál-Hánán, Hadar, Páú 
városából, akinek felesége Mehétabél volt, Matréd leánya, Mézáháb 
unokája. 40-43  Ézsau volt a következő edomi nemzetségfők, és a 
tőlük származó nemzetségek őse: Timná, Alvá, Jetét, Oholibámá, 
Élá, Pínon, Kenaz, Témán, Micbár, Magdíél és Írám. Azt a területet, 
amelyen egy-egy nemzetség letelepedett, ugyanúgy nevezték, mint 
magát a nemzetséget. Ézsau volt az összes edomiak ősapja. 37 Jákób 
Kánaán földjén lakott, ahol már az apja is jövevényként élt.

1 Mózes 27:28–29

Adjon az Isten neked, fiam, 
égi harmatot, 
termékeny földet, 
bőséges termést, 
búzát és bort! 
29 Népek szolgáljanak neked, 
nemzetek hajoljanak meg előtted, 
légy ura rokonaidnak, 
hajoljanak meg előtted testvéreid! 
Átkozott, aki téged átkoz, 
de legyen áldott, aki téged áld!” 

1 Mózes 27:39–40

Végül Izsák ezt mondta neki: 
„Lakóhelyed terméketlen földön lesz, 
nem hull rád az égi harmat, 
40 fegyvereddel szerzed kenyered, 
és öcsédet szolgálod, 
de fellázadsz ellene, 
s igáját lerázod nyakadról.”

Zsidók10:23

Kapaszkodjunk bele erősen ebbe a reménységbe, ne engedjük ki a 
kezünkből, és bátran valljuk is meg! Hiszen Isten, akitől az ígéreteket 
kaptuk, teljesen megbízható, és meg is fogja adni, amit ígért.

Zsidók 11:20

Izsák is a hite által nézett a messzi jövőbe, amikor megáldotta a fiait, 
Jákóbot és Ézsaut.



79

Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::

C S Ü T Ö R T Ö K  -  3 .  H É T

Olvasd el:  1 Mózes 36:1–37:1;  
1 Mózes 27:28–29, 39–40; Zsidók 10:23; 11:20 

IMÁK: Zsidók 10:23

„Kapaszkodjunk bele erősen ebbe a reménységbe, 
ne engedjük ki a kezünkből, és bátran vall juk is meg! 
Hiszen Isten, akitől az ígéreteket kaptuk, teljesen 
megbízható, és meg is fogja adni, amit ígért.” 
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Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::

Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::
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O L VA S D  E L !

1 Mózes 37:2–11

Ez a története Jákób családjának. József 17 éves korában a nyájaknál 
segített a pásztorkodásban azoknak a testvéreinek, akik Jákób 
feleségeinek, Bilhának és Zilpának a fiai voltak. József rossz híreket 
hordott a testvéreiről apjuknak. 3  Izráel már öreg volt, amikor József 
született, emiatt a gyermekei közül őt szerette a legjobban, és szép 
színes ruhát csináltatott neki.  4  A testvérei látták, hogy Jákób jobban 
szereti Józsefet, mint őket, emiatt annyira megharagudtak Józsefre, 
hogy már békességgel köszönni sem tudtak neki. 5 Történt egyszer, hogy 
József különös álmot látott, amelyet elmesélt testvéreinek, akik még 
inkább meggyűlölték emiatt.  6  Ezt mondta nekik: „Figyeljetek ide, mit 
álmodtam! 7 Aratáskor együtt dolgoztunk a mezőn: kévékbe kötöttük a 
levágott gabonát. Lám, egyszer csak az én kévém fölkelt, és egyenesen 
megállt! S azok a kévék, amelyeket ti kötöttetek, odagyűltek az én 
kévém köré, és földig hajoltak előtte!” 8 A testvérei így válaszoltak: „Mit 
képzelsz, te leszel a király fölöttünk? Majd bizony még uralkodni fogsz 
rajtunk!” Álmai és szavai miatt még inkább haragudtak rá. 9  József 
azonban ismét álmot látott, és azt is elmondta testvéreinek: „Megint 
álmot láttam. Képzeljétek, a nap és a hold, meg tizenegy csillag odajött 
hozzám, és földig hajoltak előttem.” 10 Elmondta ezt az álmát apjának 
is, aki megszidta érte: „Micsoda álom ez?! Csak nem képzeled, hogy 
jómagam, édesanyáddal és a testvéreiddel együtt eléd járulunk, és 
földre borulunk előtted?”  11  De azért Jákób jól megjegyezte ezt a 
dolgot magának. A testvérei pedig féltékenyek lettek Józsefre.

Lukács 16:10

Aki hűségesen gazdálkodik a kevéssel, arra sokat is rá lehet bízni. De aki 
hűtlenül kezeli a keveset, az akkor is csalni fog, mikor sokat bíznak rá.

P É N T E K  -  3 .  H É T
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Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::

P É N T E K  -  3 .  H É T

Olvasd el:  1 Mózes 37:2–11; Lukács 16:10

IMÁK: Lukács 16:10

„Aki hűségesen gazdálkodik a kevéssel, arra sokat is 
rá lehet bízni. De aki nem becsületes a kis dolgokban, 
az akkor is csalni fog, mikor sokat bíznak rá.” 
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Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::

Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::
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E Z E N  A  H É T E N  M E G TA N U L TA M , 
( H O G Y )  . . .

Az alábbi üres helyet töltsd ki azzal ,  hogy lerajzolod vagy Az alábbi üres helyet töltsd ki azzal ,  hogy lerajzolod vagy 
le írod , mit tanultál ezen a héten Isten igéjében elmerülve.le írod , mit tanultál ezen a héten Isten igéjében elmerülve.



85

É N  E Z É R T  V A G Y O K  H Á L Á S :

A 5 Mózes 30:15–16 szer int  mi fog történni,  ha 
engedelmeskedünk Isten törvényeinek? Isten melyik 

törvényét tudod megtartani  ezen a héten?
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Í rd le napi imakéréseidet és Istent Írd le napi imakéréseidet és Istent 
dicsőítő imádságaidat.d icsőítő imádságaidat.

I M Á D K O Z Z

4 .  H ÉT

SZÜLŐI 
SAROK

M E M O R I T E R :

2 Korinthus 4:17−18

I S T E N  T U L A J D O N S Á G A :

Isten megőriz minket

K Ö Z P O N T I  Ü Z E N E T :

Az életben nehézségekkel 
kell  szembenéznünk, és 
sokszor nem is ér tjük, hogy 
miér t szenvedünk. De mikor 
nehéz helyzetbe kerülünk, 
Isten mindig ott lesz 
velünk, és Neki továbbra is 
terve lesz az életünkkel .

K U L C S S Z E R E P L Ő K :

József, Potifár, Fáraó

G YA K O R L AT I  L É P É S E K :

Bízz Istenben a 
nehézségekben is!



4 .  H É T

„mert a mostani, 
könnyen elviselhető 
szenvedéseink csak 

rövid ideig tartanak, 
mégis örök dicsőséget 
szereznek számunkra! 

ez a dicsőség pedig 
olyan csodálatos, 

hogy össze sem 
lehet hasonlítani a 
szenvedéseinkkel. 

ezért nem a látható 
dolgokat tartjuk 
szem előtt, hanem 

a láthatatlanokra 
figyelünk. ugyanis 

ami látható, az 
hamar elmúlik, ami 
pedig láthatatlan, 
örökké megmarad.”

2  K O R I N T H U S  4 : 1 7 – 1 8
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O L VA S D  E L !

H É T F Ő  -  4 .  H É T

1 Mózes 37:12–36

Történt ezután, hogy József testvérei elmentek Sikembe apjuk 
nyájait legeltetni.  13  Izráel hívta Józsefet: „Édes fiam, gyere csak! 
Elküldelek testvéreidhez, akik Sikemben legeltetik nyájaimat.” „Igen, 
atyám, elmegyek” — felelte József. 14-15  „Eredj, nézd meg, jól 
vannak-e testvéreid és a nyájak! Hozz nekem hírt róluk!” — mondta 
Izráel, és útnak indította Józsefet a Hebron völgyéből. Amikor József 
megérkezett Sikem vidékére, sehol sem találta a testvéreit. Amint ott 
bolyongott, találkozott valakivel, aki megkérdezte: „Mit keresel itt?” 
16 „A testvéreimet! — felelte József. — De ha tudod, hová mentek 
a nyájakkal, kérlek, mondd meg!” 17 Az ember válaszolt: „Igen, itt 
voltak, de már továbbmentek. Hallottam, hogy Dótánba igyekeztek.” 
Így hát József utánuk ment Dótánba, ahol rájuk is akadt. 18 Józsefet 
már messziről fölismerték a testvérei. De még mielőtt a közelükbe ért 
volna, összebeszéltek, hogy meggyilkolják:  19  „Nézzétek, itt jön a 
híres álomlátó — mondták egymásnak —, 20 gyertek, üssük agyon, s 
dobjuk valami verembe! Azután azt mondjuk, hogy valami vadállat 
ölte meg. Majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból!” 21 De Rúben meg 
akarta menteni József életét, ezért ezt javasolta: „Hallgassatok 
rám, ne üssük agyon! 22 Ne gyilkoljátok meg, csak dobjátok ebbe 
a verembe, itt a pusztában!” Azért mondta ezt, hogy később 
megmentse Józsefet a testvérei kezéből, és visszavigye apjához. 
23  Így azután, mikor József megérkezett, nem ölték meg, csak 
letépték róla színes ruháját, amelyet viselt, 24 és bedobták egy üres 
ciszternába, amelyből a víz már kiszáradt. 25  Azután leültek enni. 
Amint fölnéztek, látták, hogy egy izmáeli karaván közeledik Gileád 
felől. Tevéik meg voltak rakva mindenféle illatos fűszerrel, balzsammal 
és mirhával, amelyet Egyiptomba vittek. 26 Akkor Júda ezt javasolta 
testvéreinek: „Nézzétek, mi hasznunk abból, ha meggyilkoljuk a 
testvérünket, és eltitkoljuk? 27 Inkább adjuk el rabszolgának a 
kereskedőknek! Ne emeljünk rá kezet, hiszen mégiscsak a testvérünk!” 
Ebbe a többiek is beleegyeztek. 28 Amikor midjáni kereskedők 
jöttek arra, a testvérek kihúzták Józsefet a ciszternából, majd húsz 
ezüstért eladták rabszolgának. A kereskedők pedig Egyiptomba 
vitték Józsefet. 29 Közben Rúben máshol járt, majd visszament a 
ciszternához, de akkor már Józsefet nem találta ott. Ettől nagyon 
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megrémült, és a gyász jeléül megszaggatta ruháját. 30 Majd 
visszament testvéreihez, és rémülten újságolta nekik: „Képzeljétek, 
a fiú nincs a ciszternában! Jaj nekem! Most mitévő legyek?” 31 
Azok meg leöltek egy kecskét, és a Józsefről letépett színes ruhát 
belemártották a kecske vérébe. 32 Majd ezt a véres ruhát vitték 
apjukhoz, és ezt mondták neki: „Atyánk, ezt a ruhát találtuk! Nézd 
meg, nem a fiad ruhája ez?” 33 Jákób azonnal fölismerte József 
ruháját, és felkiáltott: „Ez a fiam ruhája! Gonosz vadállat tépte szét 
Józsefet, biztosan megette őt!” 34 Jákób megszaggatta ruháit, 
zsákba öltözött, és hosszú ideig gyászolta a fiát. 35 Fiai és leányai 
mind hiába próbálták vigasztalni, Jákób egyre csak kesergett 
József után, és ezt hajtogatta: „Sírva megyek fiamhoz a sírba — 
gyászolom őt, amíg élek!” Így siratta Józsefet sokáig. 36 Eközben 
Józsefet a midjáni kereskedők Egyiptomba vitték, és ott eladták 
rabszolgának. A fáraó testőrségének kapitánya, Potifár vette meg 
a fiút.

2 Korinthus 4:7–18

Az, hogy Jézust megismertük, igen nagy kincs! Ezt a kincset 
azonban „cserépkorsóban”, vagyis emberi testünkben hordozzuk. 
Így azután jól látható, hogy ez a mindennél nagyobb erő Istentől 
származik, nem pedig tőlünk.  8  Mindenfelől bajok vesznek körül 
és nehézségek szorongatnak bennünket, mégsem szenvedünk 
vereséget! Sokszor nem tudjuk, mitévők legyünk, de nem esünk 
kétségbe!  9  Üldöznek, de Isten nem hagy el bennünket. Néha 
földre terítenek, de nem tudnak egészen elpusztítani.  10  Mindig 
testünkben hordozzuk Jézus halálát, hogy az ő feltámadott élete is 
megnyilvánuljon bennünk. 11 Életünk folyamán állandóan halálos 
veszélyeknek vagyunk kitéve Jézusért, hogy Jézus élete viszont 
látható legyen a mi halandó testünkben. 12 Ezért a halál bennünk 
végzi a munkáját, az élet pedig bennetek. 13 Az Írás azt mondja: 
„Hittem, azért szóltam.”  Bennünk is a hitnek ugyanaz a szelleme 
van. Mi is azért szólunk, mert hiszünk, 14 mert tudjuk, hogy Isten, aki 
feltámasztotta Urunkat, Jézust a halálból, ugyanúgy bennünket is fel 
fog támasztani, és veletek együtt maga elé állít. 15 Mindez értetek 
történik. A célja pedig az, hogy egyre több és több ember fogadja 
el és adja tovább Isten kegyelmét, és egyre többen adjanak 
hálát Isten dicsőségéért. 16 Ez az oka, hogy nem adjuk fel, és nem 
fáradunk bele a szolgálatba. Igaz, a „külső emberünk”, vagyis a 
testünk egyre idősebb és gyengébb, de a „belső emberünk” mégis 
napról napra megújul.  17  Mert a mostani, könnyen elviselhető 
szenvedéseink csak rövid ideig tartanak, mégis örök dicsőséget 
szereznek számunkra! Ez a dicsőség pedig olyan csodálatos, hogy 
össze sem lehet hasonlítani a szenvedéseinkkel.  18  Ezért nem a 
látható dolgokat tartjuk szem előtt, hanem a láthatatlanokra 
figyelünk. Ugyanis ami látható, az hamar elmúlik, ami pedig 
láthatatlan, örökké megmarad.
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Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::

Olvasd el:  1 Mózes 37:12-36; 2 Korinthus 4:7–18

IMÁK: 2 Korinthus 4:17-18

„Mert a mostani, könnyen elviselhető szenvedéseink csak 
rövid ideig tartanak, mégis örök dicsőséget szereznek 
számunkra! Ez a dicsőség pedig olyan csodálatos, hogy 
össze sem lehet hasonlítani a szenvedéseinkkel. Ezért 
nem a látható dolgokat tartjuk szem előtt, hanem a 
láthatatlanokra figyelünk. Ugyanis ami látható, az hamar 
elmúlik, ami pedig láthatatlan, örökké megmarad.”
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Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::

Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::
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O L VA S D  E L !
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Ruth 4:12

Legyen a családod, amely attól a gyermektől fog származni, akit 
az Örökkévaló ad neked ettől az asszonytól, olyan hatalmas, mint 
Pérecé, akit Támár szült Júdának!

Máté 1:2–16

Ábrahám fia Izsák, Izsák fia Jákób, Jákób fiai Júda és testvérei. 3 Júda 
fiai Fáresz és Zerah, akiket Támár szült. Fáresz fia Heszrón, Heszrón 
fia Arám, 4 Arám fia Aminádáb, Aminádáb fia Nahson, Nahson fia 
Szalmón, 5  Szalmón fia Boáz, akit Ráháb szült. Boáz fia Óbéd, akit 
Ruth szült. Óbéd fia Isai, 6 Isai fia Dávid, a király. Dávid fia Salamon, 
akit Úriás felesége szült.

7 Salamon fia Roboám, Roboám fia Abijjá, Abijjá fia Ászá, 8 Ászá fia 
Jósafát, Jósafát fia Jórám,

Jórám fia Uzziás, 9 Uzziás fia Jótám, Jótám fia Áház, Áház fia Ezékiás, 
10 Ezékiás fia Manassé,

Manassé fia Ámón, Ámón fia Jósiás. 11 Jósiás unokái voltak Jekonjás és 
testvérei, akik abban az időben éltek, amikor a népet száműzetésbe 
hurcolták Babilóniába. 12 A babiloni száműzetés ideje alatt született 
Jekonjás fia, Sealtiél. Sealtiél fia Zerubbábel, 13  Zerubbábel fia 
Abihud, Abihud fia Eljákim, Eljákim fia Azzur, 14  Azzur fia Cádók, 
Cádók fia Jákin, Jákin fia Elihud,

15 Elihud fia Eleázár, Eleázár fia Mattán, Mattán fia Jákób. 16 Jákób 
fia József, aki annak a Máriának a férje volt, akitől Jézus, a Messiás 
született.
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Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::
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Olvasd el:  Ruth 4:12; Máté 1:2–16

IMÁK: Ruth 4:12

„Legyen a családod, amely attól a gyermektől fog 
származni, akit az Örökkévaló ad neked ettől az 
asszonytól, olyan hatalmas, mint Pérecé, akit Támár 
szült Júdának!”
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Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::

Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::
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O L VA S D  E L !

1 Mózes 39

Józsefet tehát az izmáeli kereskedők Egyiptomba vitték, és eladták 
rabszolgának. Az egyiptomi Potifár vette meg, a fáraó egyik főembere 
és testőrségének parancsnoka. Ettől kezdve urának házában élt és 
dolgozott. De az Örökkévaló ott is Józseffel volt, és mindenben segítette, 
ezért — bár rabszolga volt — mindenben sikeresnek bizonyult. 3 Potifár 
is látta Józsefen, hogy az Örökkévaló van vele, és emiatt olyan sikeres 
mindenben.  4  Ezért nagyon megkedvelte Józsefet, és maga mellé 
vette, hogy személyes szolgálatára legyen. Ezen felül egész háza és 
gazdasága felvigyázójává tette, és minden vagyonát rábízta. 5 Ettől 
kezdve az Örökkévaló József kedvéért gazdagon megáldotta az 
egyiptomi Potifár házát, családját és gazdaságát.  6  Potifár mindent 
Józsefre bízott, s így neki már szinte semmivel nem kellett törődnie — 
legföljebb az étellel, amit megevett. József szép termetű és csinos 
fiatalember volt.  7  Egy idő múlva ezt Potifár felesége is észrevette, 
és szemet vetett rá. Sőt, el is akarta csábítani. „Gyere, József, hálj 
velem!” — mondta neki.  8  De József elutasította urának feleségét: 
„Asszonyom, jól tudod, hogy uram mindent rám bízott a házában, 
és mellettem semmire nincs gondja! 9 Uram szinte maga mellé emelt 
ebben a házban, és semmit sem tiltott el tőlem — téged kivéve, hiszen 
a felesége vagy! Hogyan is követhetnék el ilyen gonosz árulást uram 
ellen, és ilyen súlyos bűnt Isten ellen?!” 10 Bár az asszony nap mint nap 
csábította Józsefet, ő ellenállt neki, és nem akart vele hálni. 11 Történt 
egy napon, hogy József akkor ment be a házba a munkáját végezni, 
amikor a szolgák közül éppen senki más nem volt bent. 12 Az asszony 
megragadta József ruháját, és igyekezett magához húzni. „Most hálj 
velem!” — mondta. József azonban kifutott a házból, ruháját az asszony 
kezében hagyva. 13 Az asszony látta, hogy József elfutott, de a ruháját 
a kezében hagyta.  14  Kiáltott hát a szolgáknak, és összecsődítette 
őket. „Nézzétek, mit művelt velem a férjem héber rabszolgája! Hogy 
megalázott bennünket! Bejött a házba, és velem akart hálni,  15  de 
mikor teljes erőből sikoltozni kezdtem, elfutott, s még a ruháját is itt 
hagyta!” 16 A ruhákat magánál tartotta az asszony, amíg a férje, József 
gazdája hazajött, 17 s akkor neki is előadta ugyanezt a történetet: „A 
héber rabszolga, akit idehoztál, bejött ide, hogy meggyalázzon! 18 De 
mikor teljes erőből sikoltozni kezdtem, elfutott. Nézd, még a ruháját 
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is itt hagyta!” 19  Mikor Potifár hallotta, hogy felesége azzal vádolja 
Józsefet, hogy ilyen gyalázatosan viselkedett vele szemben, nagyon 
megharagudott.  20  Abba a börtönbe vetette Józsefet, amelyben 
a király foglyait őrizték. Egy ideig József a börtönben maradt.  21  Az 
Örökkévaló azonban ott sem hagyta el őt, hanem hűséges szeretettel 
bánt vele. Így történt, hogy a börtön parancsnoka megkedvelte 
Józsefet, 22  rábízta az összes fogoly felügyeletét, és az egész börtön 
igazgatását.  23  Attól kezdve a parancsnoknak már nem kellett 
semmivel törődnie, hiszen mindent József intézett: az Örökkévaló ott is 
vele volt, és mindenben sikeressé tette.

Jakab 1:2–18

2  Testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell 
elviselnetek,  3 hiszen tudjátok, hogy ezek a nehézségek az Istenben 
való bizalmatokat és hiteteket teszik próbára. Ha pedig a hitetek kiállja 
a próbát, az kitartóvá tesz benneteket. 4 Az állhatatosságban azonban 
egészen a célig tartsatok ki! Akkor lesztek majd érettek és tökéletesek, 
akikben nincs semmi hiányosság. 5  Ha valakinek bölcsességre van 
szüksége, egyszerűen csak kérje Istentől, és meg fogja kapni! Hiszen 
Isten mindenkinek örömmel, nagylelkűen és szemrehányás nélkül 
ad. 6 Viszont aki kér tőle valamit, az bizalommal kérjen, ne kételkedve! 
Aki kételkedik, hasonlít a tenger hullámaihoz, amelyeket a szél ide-
oda dobál. 7 Az ilyen ember ne is remélje, hogy megkapja, amit az 
Úrtól kér,  8  mert, aki kételkedik, annak a lelke kétfelé sántikál, nem 
képes dönteni, mindenben állhatatlan és megbízhatatlan. 9 A szegény 
sorsú testvér azzal a szellemi gazdagsággal dicsekedjen, amelyet 
Istentől kapott.  10  A gazdag testvér viszont a megalázottságával 
dicsekedhet, hiszen lehet bármilyen gazdag, ő is úgy múlik el, mint 
a mezőn a virágok.  11  Mert felkel a nap, és a forró szél kiszárítja a 
növényeket, lehullnak a virágok, és szépségük elmúlik. Ugyanígy múlik 
el a gazdag ember is. Egyik nap még üzleti terveket készít, a másik 
nap már halott. 12  Boldog és áldott, aki a kísértésben kitart, mert 
miután kiállta a próbát, megkapja az örök élet koszorúját, amelyet 
Isten azoknak ígért, akik szeretik őt. 13 Amikor kísértések érnek valakit, 
ne mondja, hogy Isten akarja őt rávenni valami gonoszságra! Mert 
Istent a gonoszság nem kísértheti meg, ő maga pedig senkit sem akar 
gonoszságra biztatni.  14  Ha valakiben feltámad a gonosz dolgok 
iránti kívánság, akkor valójában a saját szívének kívánsága csalogatja 
rossz irányba. 15 Ha ezek a gonosz vágyak meggyökereznek benne, 
akkor abból bűnös tettek származnak. Amikor pedig a bűn eluralkodik 
valakiben, az halálba vezet. 16  Szeretett testvéreim, ne hagyjátok 
magatokat becsapni! 17 Minden jó dolog és tökéletes ajándék felülről 
jön, attól, aki az égitestek Teremtője. Ő mindig ugyanaz, és nem 
változik — nem úgy, mint az égitestek fénye. 18 Isten azt akarta, hogy 
a gyermekei legyünk. Ezért „újjászült” bennünket az igazság üzenete 
által, hogy új életünk legyen, és olyanok legyünk az új teremtésben, 
mint az első gyümölcsök a kertben.
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Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::
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Olvasd el:  1 Mózes 39; Jakab 1:2–18
IMÁK: Jakab 1:12-13, 17

„Boldog és áldott, aki a kísértésben kitart, mert miután kiállta 
a próbát, megkapja az örök élet koszorúját, amelyet Isten 
azoknak ígért, akik szeretik őt. Amikor kísértések érnek valakit, 
ne mondja, hogy Isten akarja őt rávenni valami gonoszságra! 
Mert Istent a gonoszság nem kísértheti meg, ő maga pedig 
senkit sem akar gonoszságra biztatni.”

„Minden jó dolog és tökéletes ajándék felülről jön, attól, aki 
az égitestek Teremtője. Ő mindig ugyanaz, és nem változik — 
nem úgy, mint az égitestek fénye.”
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Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::

Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::
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O L VA S D  E L !

1 Mózes 40

Egy idő múlva két új fogoly érkezett a börtönbe, ahol József 
raboskodott: az egyiptomi király főpohárnoka és a királyi 
pékmesterek főnöke. Valamit vétettek uruk, a fáraó ellen, 
aki megharagudott rájuk, és abba a börtönbe vetette őket, 
amely a testőrök parancsnokának felügyelete alatt állt.  4  A 
testőrparancsnok Józsefre bízta a két újabb foglyot is, hogy viselje 
gondjukat. Jó ideig ott raboskodtak. 5 Egyik éjjel mindkét fogoly 
álmodott valamit. Álmaik különböztek, és a jelentésük is más 
volt. 6 Másnap reggel, amikor József bement hozzájuk, látta, hogy 
nagy gondban vannak. 7 Meg is kérdezte őket: „Miért vagytok 
ilyen szomorúak?” 8 „Mert mind a ketten álmodtunk valamit az 
éjjel, és nem értjük, mit jelent. Nincs senki, aki megmagyarázza” 
— felelték azok. „Bizony, az álom helyes értelmezését egyedül 
Isten tudhatja — mondta József. — De mondjátok csak el, mit 
álmodtatok!” 9 Akkor a főpohárnok elbeszélte álmát Józsefnek: 
„Szőlőtőkét láttam álmomban,  10  amelynek három vesszeje 
előbb kirügyezett, majd kivirágzott és termést érlelt. 11 Kezemben 
volt a fáraó serlege, fogtam a szőlőfürtöket, belefacsartam, 
majd odanyújtottam a fáraónak.” 12 József ezt mondta: „Ennek 
a következő a magyarázata: a három vessző három napot 
jelent. 13 Három nap múlva a fáraó kiemel innen, és visszahelyez 
előbbi állásodba. Attól kezdve ismét te adod a fáraó kezébe 
a kelyhet, mint azelőtt. 14  De kérlek, gondolj rám, amikor 
majd jól megy a sorod! Szólj rólam a fáraónak, hogy emeljen 
ki ebből a börtönből.  15  Mert elraboltak engem, és idehoztak 
a szülőföldemről, a héberek földjéről, és itt sem tettem semmi 
rosszat, mégis börtönbe vetettek.” 16 Mikor a pékmesterek főnöke 
látta, hogy milyen kedvező a magyarázat, ő is elmondta álmát: 
„Én meg azt álmodtam, hogy egymás tetején három süteményes 
kosár volt a fejemen. 17 A legfelső kosárból azonban a madarak 
csipegették a fáraó számára készült süteményeket.” 18 József ezt 
mondta: „Álmod ezt jelenti: a három kosár, három nap. 19 Három 
nap múlva a fáraó téged is kiemel innen, de fejedet véteti. Tested 
akasztófára kerül, és keselyűk fogják szaggatni.” 20 Valóban így 
is lett: három nap múlva következett a fáraó születésnapja. Ebből 
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az alkalomból a fáraó nagy lakomát rendezett a főembereinek 
és hivatalnokainak. Ekkor kihozatta a börtönből a főpohárnokot 
és a pékmesterek főnökét. Az összegyűlt vendégek előtt  21  a 
főpohárnokot visszahelyezte tisztségébe, hogy ismét ő adja a 
kelyhet a fáraó kezébe. 22 Ugyanakkor halálra ítélte a pékmesterek 
főnökét, akit kivégeztek, majd a testét fára akasztották. Mindez 
pontosan úgy történt, ahogy József értelmezte a két főember 
álmát. 23  Ennek ellenére a főpohárnok teljesen elfelejtkezett 
Józsefről.

Zsoltárok 13

Örökkévaló, meddig felejtkezel el rólam? 
Végleg elfelejtesz? 
Meddig rejted el arcodat előlem? 
2 Meddig kell aggódnom, hogy már nem törődsz velem, 
meddig bánkódjak még ezen? 
Meddig hatalmaskodik rajtam ellenségem? 
3 Nézz rám, Örökkévaló, Istenem, 
kérlek, válaszolj nekem! 
Vidítsd fel arcomat, örvendeztess meg, 
hogy ne boruljon rám halálos álom! 
4 Ne mondhassa ellenségem: „Legyőztem!” 
Ne örülhessen, mikor bajban vagyok! 
5 Mert kegyelmedben bízom, Örökkévaló! 
Teljes szívvel örülök, hogy megszabadítasz! 
6 Dicséretet éneklek az Örökkévalónak, 
mert jót tett velem!
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Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::
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Olvasd el:  1 Mózes 40; Zsoltárok 13

IMÁK: Zsoltárok 13:5–6

„Mert kegyelmedben bízom, Örökkévaló! Teljes 
szívvel örülök, hogy megszabadítasz! Dicséretet 
éneklek az Örökkévalónak, mert jót tett velem!”



102

Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::

Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::
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O L VA S D  E L !

1 Mózes 41

Két teljes év múlt el ezután, és a fáraó is álmot látott. Álmában a 
Nílus partján állt, 2 és látta, hogy a folyóból hét szép, kövér tehén 
jön ki, és legelésznek a parton. 3 Utánuk másik hét tehén jött fel a 
vízből, de ezek csúnyák és nagyon soványak voltak. Oda álltak az 
előző kövér tehenek mellé. 4 Azután a hét csúnya és sovány tehén 
kezdte fölfalni a másik hét szép és kövér tehenet, s végül egészen 
megették őket. Eddig tartott az álom, s a fáraó fölébredt. 5 Majd 
ismét elaludt, és megint álmot látott: hét szép, kövér búzakalász 
növekedett egy száron.  6  Utánuk másik hét kalász növekedett, 
de ezek a sivatagi forró széltől aszottak, hitványak és soványak 
voltak.  7  Majd a hét sovány kalász elnyelte a szép kalászokat. 
Eddig tartott a második álom, s a fáraó fölébredt. 8  Nagyon 
nyugtalanították ezek az álmok, ezért reggel összehívatta 
Egyiptom bölcseit és varázslóit. Elmondta nekik, mit álmodott, 
de a bölcsek nem értették, mit jelent. 9  Ekkor a főpohárnok 
ezt mondta a fáraónak: „Felség, be kell vallanom, hogy hibát 
vétettem.  10  Felséged egyszer megharagudott szolgáira, a 
királyi pékmesterek főnökére meg rám, és mindkettőnket a 
testőrparancsnok börtönébe vetett.  11  Ott mindketten álmot 
láttunk: ugyanazon az éjjelen láttuk, de mást-mást álmodtunk, és 
az álmok jelentése is különböző volt.  12 Ott raboskodott velünk 
egy fiatalember, a testőrparancsnok héber rabszolgája, akinek 
elmondtuk, mit álmodtunk. Ő pedig mind a kettőnknek meg 
tudta mondani, mit jelent az álmunk.  13  És valóban, pontosan 
úgy történt, ahogy ő mondta: engem felséged visszahelyezett 
állásomba, a pékmestert pedig kivégeztette.” 14 Ennek hallatára 
a fáraó megparancsolta, hogy Józsefet hozzák elébe a börtönből. 
Sietve el is mentek érte, József pedig megborotválkozott és 
átöltözött. Ezután a fáraó elé vitték. 15  A fáraó megszólította: 
„Álmot láttam, és senki sem tudja megmagyarázni, mit jelent. De 
rólad azt hallottam, hogy meg tudod fejteni az álmok jelentését!” 
16  József így felelt: „Felség, nem én, hanem Isten az, aki a 
megfejtést tudtára adja a fáraónak, ez pedig felséged javát 
szolgálja.” 17 Akkor a fáraó elmondta Józsefnek, mit álmodott: „A 
Nílus partján álltam, 18 és láttam, hogy a folyóból hét szép, kövér 
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tehén jön ki, és legelésznek a parton. 19 Utánuk másik hét tehén 
jött fel a vízből, de ezek csúnyábbak és soványabbak voltak, mint 
amilyeneket valaha is láttam Egyiptomban. 20 Azután a hét csúnya 
és sovány tehén fölfalta az előző hét kövér tehenet. 21 Különös 
módon a sovány teheneken meg sem látszott, hogy fölfalták a 
kövéreket: ugyanolyan soványak maradtak, mint azelőtt. Ezután 
fölébredtem. 22 Majd ismét elaludtam és megint álmot láttam: hét 
szép, kövér búzakalász növekedett egy száron. 23 Utánuk másik 
hét kalász növekedett, de ezek a sivatagi forró széltől aszottak, 
hitványak és soványak voltak.  24  Majd a hét sovány kalász 
elnyelte a szép kalászokat. Elmondtam ezeket a varázslóknak, de 
egyikük sem tudta megfejteni, mit jelent.” 25 József azt mondta 
a fáraónak: „Felség, ez a két álom ugyanazt jelenti. Isten így 
mutatta meg a fáraónak, amit tenni készül. 26 A hét szép tehén 
hét esztendőt jelent. Ezt jelenti a hét kövér kalász is. A jelentésük 
ugyanaz. 27 A hét sovány tehén és a hét hőségtől aszott meddő 
kalász is hét évet jelent: az éhínség hét esztendejét.  28  Ez az, 
amit mondtam, hogy Isten előre megmutatta felségednek, amit 
cselekedni fog. 29 Mert bizony eljön a bő termés hét esztendeje 
egész Egyiptomra, 30 azután pedig hét szűk esztendő következik, 
amely miatt a nép elfelejti az előző bőség idejét. Szűkölködés 
és éhínség fogja emészteni egész Egyiptomot.  31  A korábbi 
bőségnek nyoma sem marad az éhezés ideje alatt, mert a csapás 
olyan súlyos lesz. 32 Felséged tehát kétszer álmodta ugyanazt — 
ez pedig azt jelenti, hogy ezt Isten már véglegesen elhatározta, 
és hamarosan véghez is viszi.  33  Most tehát jelöljön ki felséged 
egy értelmes és bölcs férfit, és adjon neki felhatalmazást egész 
Egyiptomban!  34  Egyúttal rendeljen felséged felügyelőket, akik 
a bőség hét esztendeje alatt begyűjtik az egész országból a 
termés ötödrészét! 35 Gyűjtsenek össze minden tárolható élelmet 
és gabonát a bőséges években a fáraó raktáraiba, és őrizzék 
azt a városokban!  36  Legyen ez a raktározott élelem az ország 
tartaléka az éhség hét esztendejében, amely eljön Egyiptomra! 
Így a szűk esztendők miatt nem pusztul el az ország.” 37 A fáraónak 
és tanácsadóinak nagyon tetszett József terve. 38 Ezért a fáraó 
így szólt hozzájuk: „Ki lehetne alkalmasabb erre a feladatra, 
mint ez a fiatalember, akiben Isten szelleme lakik?” 39  Azután 
Józsefhez fordult: „Mivel Isten neked mutatta meg mindezeket, 
nincs nálad bölcsebb és értelmesebb férfi!  40  Téged bízlak hát 
meg, hogy viselj gondot egész birodalmamra! Népemet szavad 
kormányozza, és engedelmeskedjenek neked! Csak a királyi 
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trón tesz engem hatalmasabbá nálad.  41  Most azért egész 
Egyiptom kormányzójává teszlek téged!” 42 Ekkor a fáraó levette 
a pecsétgyűrűjét, és József ujjára húzta. Majd megparancsolta, 
hogy Józsefet öltöztessék rangjának megfelelő finom lenvászon 
ruhába, és arany láncot tett a nyakába. 43  Azután elrendelte, 
hogy a fáraó második harci szekerén hordozzák körbe 
Egyiptomban, és kiáltsák: „Térdeljetek le József előtt!” Így tette 
a fáraó őt egész Egyiptom kormányzójává.  44  Ezt mondta a 
fáraó Józsefnek: „Jóllehet én vagyok Egyiptom királya, de 
tudtod és beleegyezésed nélkül még a kisujját se mozdítsa senki 
országomban!” 45-46 A fáraó egyiptomi nevet adott Józsefnek: 
attól kezdve Cáfenat-Panéah-nak hívták. Azután a fáraó Józsefhez 
adta feleségül Ászenatot, Potiferának, Ón papjának leányát. Így 
lett József 30 éves korában egész Egyiptom kormányzója. Ezután 
kiment a fáraó palotájából, és keresztül-kasul bejárta egész 
Egyiptom földjét. 47  Elkezdődtek a bőség évei, s ezalatt tele 
marokkal ontotta termését a föld egész Egyiptomban. 48 József 
munkához látott: megszervezte, hogy minden városba gyűjtsék 
be a környező földekről a termés nélkülözhető részét, s ezt 
raktárakban helyezte el. 49 A bőség hét éve alatt olyan rengeteg 
sok gabonát halmozott föl, mint a tenger partján a homok. A 
végén már nem is vették számba, csak gyűjtötték raktárakba a 
sok termést. 50 Még mielőtt a szűk esztendők elkezdődtek volna, 
két fia született Józsefnek feleségétől, Ászenattól, aki Potiferának, 
Ón papjának leánya volt. 51 Elsőszülöttjét Manassénak nevezte 
József, mert azt mondta: „Bizony, elfeledtette velem Isten minden 
keserűségemet, és apám családját!” 52 Második fiának az Efraim 
nevet adta, mert ezt mondta: „Megszaporított  engem Isten 
szenvedésem földjén.” 53  Azután elmúltak a bőséges termést 
hozó évek, 54 és elkezdődött a hét szűk esztendő. Pontosan úgy 
történt, ahogy József előre megmondta. Sem Egyiptomban, 
sem a környező országokban nem termett a föld, és mindenhol 
éheztek az emberek. Egyiptomban azonban bőven volt gabona, 
mivel József még idejében elraktározta. 55 Amikor az egyiptomi 
nép is éhezni kezdett, kenyérért könyörögtek a fáraóhoz, aki ezt 
mondta: „Forduljatok Józsefhez, és tegyétek azt, amit mond!” 
56  Mindenhol a földön éhínség uralkodott, de akkor József 
megnyitotta raktárait, és árulta a gabonát az egyiptomiaknak. Az 
éhínség pedig egyre súlyosabban nehezedett az emberekre. 57 A 
környező országokban is elhatalmasodott az éhínség, emiatt 
mindenki Egyiptomba ment gabonát vásárolni.
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Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::
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Olvasd el:  1 Mózes 41

IMÁK: 1 Mózes 41:51–52

„Elsőszülöttjét Manassénak nevezte József, mert azt 
mondta: „Bizony, elfeledtette velem Isten minden 
keserűségemet, és apám családját!” Második 
fiának az Efraim nevet adta, mert ezt mondta: 
„Megszaporított engem Isten szenvedésem földjén.”
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Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::

Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::
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E Z E N  A  H É T E N  M E G TA N U L TA M , 
( H O G Y )  . . .

Az alábbi üres helyet töltsd ki azzal ,  hogy lerajzolod vagy Az alábbi üres helyet töltsd ki azzal ,  hogy lerajzolod vagy 
le írod , mit tanultál ezen a héten Isten igéjében elmerülve.le írod , mit tanultál ezen a héten Isten igéjében elmerülve.
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É N  E Z É R T  V A G Y O K  H Á L Á S :

Van valami nehézség most az életedben ( lehet egy testvérrel 
vagy baráttal  való kapcsolatod, egy tantárgy az iskolában, 

egy sport vagy valamilyen más tevékenység, eset leg 
iskolai  bántalmazás)? Mit  mond a Bibl ia a szenvedésről?
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Í rd le napi imakéréseidet és Istent Írd le napi imakéréseidet és Istent 
dicsőítő imádságaidat.d icsőítő imádságaidat.

I M Á D K O Z Z

5 .  H ÉT

SZÜLŐI 
SAROK

M E M O R I T E R :

1 Péter 3:8−9

I S T E N  T U L A J D O N S Á G A :

Isten fegyelmezi 
azokat, akiket szeret

K Ö Z P O N T I  Ü Z E N E T :

Isten fegyelmezi az Ő 
gyermekeit , mivel szereti 
őket. Amikor Isten fenyít 
minket, azér t teszi , hogy 
megbánjuk a bűnt, ne 
legyünk többé engedetlenek 
és helyesen cselekedjünk.

K U L C S S Z E R E P L Ő K :

József, Jákób, Rúben, 
Júda és Benjámin

G YA K O R L AT I  L É P É S E K :

Fordulj  el  a bűntől 
és tedd a jót!
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„végül pedig, éljetek 
egyetértésben és 

harmóniában! ugyanaz 
a gondolkodásmód 
és törekvés legyen 

bennetek! igyekezzetek 
egymást megérteni! 

szeressétek egymást, 
mint igazi, jó testvérek! 

legyetek együttérzők 
és alázatosak! sohase 

bánjatok rosszul azzal, 
aki veletek rosszul 

bánik, se ne mondjatok 
rosszat annak, aki 

nektek rosszat mond! 
ellenkezőleg: áldással 

viszonozzátok a rosszat! 
hiszen isten erre hívott 

el benneteket, és így 
kapjátok meg áldását.”

1  P É T E R  3 : 8 – 9
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O L VA S D  E L !

H É T F Ő  -  5 .  H É T

1 Mózes 42

Éhínség volt Kánaán földjén is, de Jákób megtudta, hogy 
Egyiptomban még van gabona. Szólt hát a fiainak: „Ugyan 
mit ültök itt tehetetlenül?  2  Hallottam, hogy Egyiptomban még 
van eladó gabona. Menjetek, és vásároljatok onnan, hogy ne 
haljunk éhen!” 3  Így hát József tíz testvére elindult Egyiptomba 
gabonát venni. 4 Benjámint, József öccsét Jákób nem engedte 
el velük, mert féltette, nehogy valami baja essen. 5  Mivel 
egész Kánaánban nagy éhínség uralkodott, sokan igyekeztek 
Egyiptomba gabonáért. Izráel tíz fia is útra kelt a többiekkel 
együtt. 6  Egyiptomban mindenkinek Józsefhez kellett fordulnia, 
ha gabonát akart vásárolni, mert ő volt az egész birodalom 
kormányzója. Ezért, amikor József tíz testvére megérkezett, 
ők is József elé járultak, és arccal a földre borultak előtte, így 
köszöntötték.  7-8  József azonnal megismerte testvéreit, akik 
viszont nem ismerték fel, mert József idegennek mutatta magát, 
és barátságtalanul beszélt velük. „Honnan jöttök?” — kérdezte 
tőlük szigorúan. „Kánaán földjéről jöttünk gabonát vásárolni” 
— felelték. 9  Józsefnek eszébe jutott, amit régen álmodott a 
testvéreiről, de hangosan csak ennyit mondott: „Úgy látom, ti nem 
gabonáért jöttetek ide, hanem azért, hogy országunk gyenge 
pontjait kikémleljétek, mert kémek vagytok!” 10-11  A testvérek 
tiltakoztak: „Nem, urunk, szolgáid valóban élelemért jöttek, és 
egyáltalán nem kémek. Mindannyian testvérek, becsületes 
emberek és egy apának a fiai vagyunk.” 12 „Nem hiszem — felelt 
József —, biztosan kémkedni jöttetek!” 13  „Szolgáid tizenketten 
voltak testvérek, mindannyian egy apától, aki Kánaán földjén él. A 
legfiatalabb öcsénk most is ott van apánk mellett, egyik testvérünk 
pedig elveszett” — magyarázkodtak a testvérek. 14-15 De József 
így határozott: „Mégiscsak kémek vagytok ti! Halljátok meg hát, 
hogyan teszlek próbára benneteket: A fáraó életére mondom, 
el nem engedlek benneteket, hacsak a legkisebb testvéretek 
ide nem jön!  16  Egyikőtöket küldjétek haza, hogy hozza ide őt. 
Ezzel teszlek próbára titeket, hogy igazat mondtatok-e: mert 
ha nem hozza ide a testvéreteket, akkor a Fáraóra mondom, 
bebizonyosodik, hogy mégis kémek vagytok! Amíg ő vissza nem 
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jön, addig a többiek itt maradnak!” 17 Ezután József három napra 
börtönbe záratta testvéreit. 18  A harmadik napon ismét maga 
elé hozatta őket, és ezt mondta nekik: „Mivel istenfélő ember 
vagyok, a következőképpen határoztam. Ezt tegyétek, hogy 
életben maradjatok: 19 Ha valóban becsületes emberek vagytok, 
egyikőtök maradjon itt a börtönben, a többiek meg térjenek 
haza, és vigyenek gabonát éhező családjuknak!  20  Azután 
sietve hozzátok ide legkisebb testvéreteket, hogy lássam, igazat 
mondtatok-e. Ha igen, akkor nem kell meghalnotok!” Ezt a 
testvérek elfogadták, és megígérték. 21 Közben egymás között így 
tanakodtak: „Látjátok, amiatt bűnhődünk most, amit az öcsénk 
ellen vétettünk! Hiszen láttuk, mennyire szenved, mikor könyörgött 
nekünk, hogy engedjük szabadon, de nem hallgattunk rá! Emiatt 
ért bennünket ez a nagy baj!”  22  Rúben is szemére vetette 
testvéreinek: „Nem megmondtam nektek, hogy ne bántsátok a 
fiút, de ti nem hallgattatok rám! Most pedig számon kérik rajtunk 
a megölését!” 23-24 József tolmács útján beszélt a testvéreivel, 
akik nem sejtették, hogy érti a nyelvüket. József azonban minden 
szavukat értette, amikor azok egymás között tanakodtak, ezért 
kisietett onnan, és sírva fakadt. Majd összeszedte magát, visszatért 
testvéreihez, és tovább beszélgetett velük. Azután szemük láttára 
megkötöztette Simeont, a többieket pedig elengedte. 25 Majd 
titokban megparancsolta szolgáinak, hogy testvérei zsákjait 
töltsék meg gabonával, sőt, a kifizetett vételárat is tegyék vissza 
mindegyikük zsákjába, és lássák el őket útravaló élelemmel. 
A szolgák teljesítették a parancsot. 26  A testvérek felrakták 
a zsákokat szamaraikra, és elindultak hazafelé.  27  Útközben, 
amikor este megpihentek, egyikük kinyitotta a gabonás zsákját, 
hogy a szamarának abrakot adjon, és észrevette, hogy a pénze 
megint ott van a zsákban.  28  Felkiáltott: „Idenézzetek! Itt a 
pénzem a zsákban! Én kifizettem, de valaki visszatette.” Ettől 
mindannyian megijedtek, és ezt mondták: „Ezt Isten tette velünk, 
de mi lesz ebből?” 29 Majd tovább utaztak, és mikor megérkeztek 
apjukhoz Kánaánba, mindent elmondtak neki:  30  „Egyiptom 
kormányzója ellenségesen szólt hozzánk, és úgy bánt velünk, 
mintha kémek lettünk volna. 31 Mi elmondtuk, hogy becsületes 
emberek vagyunk, és nem kémkedni jöttünk. 32 Mondtuk, hogy 
tizenketten vagyunk testvérek, egy apának fiai, de egyikünk 
meghalt, a legkisebb pedig otthon maradt apánk mellett, 
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Kánaánban. 33  Akkor a kormányzó azt mondta: »Próbára 
teszlek benneteket, hogy lássam, igazat mondtatok-e. Egyik 
testvéreteknek itt kell maradnia, ti pedig vigyetek gabonát éhező 
családjaitoknak.  34  De azután vissza kell jönnötök, és hozzátok 
magatokkal legkisebb testvéreteket is! Ha elhozzátok, akkor hiszek 
nektek, hogy nem kémek, hanem becsületes emberek vagytok. 
Akkor szabadon engedem túszként itt maradt testvéreteket is. 
Azután vásárolhattok Egyiptomból gabonát.«” 35 Majd kezdték 
kibontani zsákjaikat, és — legnagyobb megdöbbenésükre — 
mindegyikük ott találta zsákjában, a gabona tetején a saját 
pénzes zacskóját, s benne az ezüstpénzét. Amikor ezt Jákób és 
fiai meglátták, mind nagyon megrémültek. 36  Jákób ekkor azt 
mondta nekik: „El akarjátok venni tőlem minden gyermekemet? 
József nincs meg, Simeon sincs itt, ráadásul még Benjámint is 
el akarjátok vinni? Minden csapás engem ér!” 37  Akkor Rúben 
felelt az apjának: „Apám, bízd csak rám nyugodtan Benjámint, 
én vigyázok rá és visszahozom! Két fiam életével felelek érte!” 
38 De Jákób nem egyezett bele: „Szó sem lehet róla! Benjámint 
nem engedem Egyiptomba vinni! Hiszen a bátyja meghalt, és 
csak ő maradt meg! Ha netalán történne vele valami az úton, 
ősz fejemet búval borítva bocsátanátok a sírba.”

2 Korinthus 7:9–10

Most már örülök, hogy megírtam. Persze, nem annak, hogy 
szomorúságot okoztam vele, hanem annak, hogy ezáltal 
megváltoztattátok a gondolkodásotokat és a szíveteket. Az 
ilyen fajta szomorúság Isten akarata szerint változtat meg, 
és így az a levél semmi bajt nem okozott nektek. 10  Mert az a 
fajta szomorúság, amely Isten akarata szerint változtatja meg a 
gondolkodásotokat, és visszatérít őhozzá, végül az üdvösségre 
vezet — az ilyet utólag sohasem kell megbánni. Ezzel szemben a 
hitetlenek világának szomorúsága a halálba vezet.
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Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::

H É T F Ő  -  5 .  H É T

Olvasd el:  1 Mózes 42; 2 Korinthus 7:9–10
IMÁK: 2 Korinthus 7:9–10

„Most már örülök, hogy megírtam. Persze, nem annak, hogy 
szomorúságot okoztam vele, hanem annak, hogy ezáltal 
megváltoztattátok a gondolkodásotokat és a szíveteket. Az 
i lyen fajta szomorúság Isten akarata szerint változtat meg, és 
így az a levél semmi bajt nem okozott nektek. Mert az a fajta 
szomorúság, amely Isten akarata szerint változtatja meg a 
gondolkodásotokat, és visszatérít őhozzá, végül az üdvösségre 
vezet – az i lyet utólag sohasem kell megbánni. Ezzel szemben 
a hitetlenek világának szomorúsága a halálba vezet.”
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Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::

Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::
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O L VA S D  E L !

1 Mózes 43

Az éhínség egyre inkább ránehezedett az országra.  2  Amikor 
az Egyiptomból hozott gabona elfogyott, Jákób így biztatta 
fiait: „Menjetek vissza Egyiptomba, vásároljatok megint egy kis 
gabonát!” 3  De Júda így válaszolt: „Atyám, mondtuk, hogy az 
a kormányzó szigorúan meghagyta nekünk, hogy a szeme elé 
ne kerüljünk Benjámin nélkül. 4 Ha elengeded velünk Benjámint, 
akkor elmegyünk, és hozunk gabonát Egyiptomból, 5 de ha nem, 
akkor mi sem megyünk sehova. Hiszen a kormányzó azt mondta, 
hogy Benjámin nélkül ne álljunk elé.” 6 Izráel ezt válaszolta: „Miért 
mondtátok meg neki, hogy van még egy testvéretek? Ti vagytok 
a hibásak, hogy ilyen baj ért engem!” 7  A fiai mentegetőztek: 
„Az a férfi nagyon érdeklődött felőlünk és a családunk felől. 
Megkérdezte: »Él-e még atyátok? Van-e még testvéretek?« 
Mi csak feleltünk a kérdéseire. Honnan tudhattuk volna, hogy 
majd azt mondja: »Hozzátok elém a testvéreteket!«” 8 Júda azt 
mondta apjának, Izráelnek: „Atyám, engedd el velem a fiút, 
majd én vigyázok rá! Hadd keljünk útra Egyiptomba, hiszen 
szükségünk van a gabonára, ha élni akarunk! Kell a kenyér 
neked is, gyermekeinknek és nekünk is! 9 Benjáminért én magam 
kezeskedem, hogy épségben visszahozom! Rajtam kérd számon, 
vállalom a felelősséget érte! Ha nem hozom vissza, engem 
hibáztass érte, amíg csak élek!  10  Ha nem késlekedtünk volna, 
azóta már kétszer is megjárhattuk volna Egyiptomot!” 11  Végül 
Izráel beleegyezett: „Ha már nincs más megoldás, hát legyen! 
Történjen, aminek történnie kell! Hallgassatok rám: vigyetek 
magatokkal ajándékot a kormányzónak: egy kis balzsamot, 
mézet, fűszer- és illatszereket, mirhát, pisztáciát és mandulát 
— mindenből e föld termésének színe-javát!  12  A gabonáért 
vigyetek kétszeres pénzt magatokkal, s adjátok vissza, amit a 
múltkor a zsákjaitokban találtatok — hátha csak tévedésből került 
oda. 13 Vigyétek magatokkal Benjámint is a kormányzóhoz! 14 A 
Mindenható tegye irántatok jóindulatúvá azt a férfit, hogy 
engedje szabadon a testvéreteket, és küldje vissza veletek 
Benjámint is! Ha pedig mégis megfosztanak gyermekeimtől, ám 
legyek megfosztva!” 15 Így hát a testvérek felkészültek, és megint 
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útnak indultak Egyiptomba. Magukkal vitték az ajándékokat, a 
vételár kétszeresét és Benjámint is. Mikor megérkeztek, József elé 
vezették őket. 16 Mikor József meglátta Benjámint a testvéreivel 
együtt, parancsolt szolgájának, aki a háza felügyelője volt: 
„Vezesd ezeket az embereket az én házamba, mert ma délben 
velem fognak ebédelni! Azután siess, vágj le egy állatot, és 
készítsd el az ételt!” 17 A szolga mindent így is tett, és átvezette a 
testvéreket József házába. 18 A testvérek nagyon megrémültek, 
és így tanakodtak egymás között: „Biztosan a pénz miatt hoztak 
ide bennünket, amelyet valaki visszatett a zsákjainkba, amikor 
először jártunk itt! Az egész csak arra való, hogy vádolhasson 
bennünket, és rabszolgájává tegyen! Még a szamarainkat is el 
fogja venni!” 19  Amikor a házhoz értek, megálltak az ajtóban, 
és megszólították József szolgáját: 20 „Kérünk, urunk, már voltunk 
itt egyszer gabonát vásárolni. 21 Azonban, amikor visszatérőben 
egy szálláson kinyitottuk a zsákjainkat, megdöbbenve láttuk, 
hogy valaki visszatette mindegyikünk pénzét, amelyet egyszer 
már kifizettünk. 22 Fogalmunk sincs róla, hogyan kerülhetett oda, 
de most itt van az a pénz, ismét elhoztuk. De ezen kívül is hoztunk 
magunkkal még pénzt, hogy gabonát vásároljunk.” 23 A szolga 
megnyugtatta őket: „Minden rendben van, ne féljetek! Ti valóban 
kifizettétek a múltkor a gabona árát. Nyilván Istenetek, atyátok 
Istene adta vissza azt a pénzt nektek, így került a zsákjaitokba.” 
Ezután kihozta a börtönből Simeont, és hozzájuk vezette. 24 Majd 
bevitte őket József házába, vizet adott nekik, hogy mossák meg 
a lábukat, és a szamaraiknak is adott abrakot. 25 Amíg várták, 
hogy József megérkezzen, előkészítették az ajándékokat a 
számára, mert a szolgától megtudták, hogy délben együtt fognak 
ebédelni. 26 Mikor József megérkezett, eléje vezették őket, és a 
testvérek mind földig hajoltak előtte, majd átadták ajándékaikat. 
27  József érdeklődött az egészségük felől, majd megkérdezte: 
„Él-e még idős atyátok, akiről a múltkor beszéltetek? Jól van-e?” 
28 „Igen urunk, szolgád — a mi atyánk — él, és jól van” — felelték 
a testvérek, majd ismét a földre borultak József előtt. 29 Ezután 
József meglátta közöttük Benjámint, a testvérét, és megkérdezte: 
„Ő a legfiatalabb, akiről beszéltetek?” Majd Benjáminhoz fordult: 
„Áldjon meg az Isten téged, fiam!” 30 Amikor ezt mondta, József 
hirtelen felugrott, és kisietett, mert annyira erőt vettek rajta az 
érzései, amiatt, hogy ismét láthatta szeretett öccsét. Elvonult 
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a saját szobájába, és kitört belőle a sírás.  31  Azután erőt vett 
magán, megmosta az arcát, visszament a testvéreihez, és 
parancsolt a szolgáknak: „Hozzátok az ételeket!” 32  A szolgák 
külön asztalnál terítettek Józsefnek, másik asztalnál a testvéreinek, 
és megint külön az egyiptomiaknak. Az egyiptomiak ugyanis 
nem étkeztek együtt a héberekkel, mert utálatos dolog volt a 
számukra, hogy nomád pásztorokkal — amilyenek a héberek 
is voltak — együtt egyenek.  33  Józseffel szemben helyezték el 
a testvéreit, de meglepetésükre, születésük sorrendje szerint: 
a legidősebbtől a legfiatalabbig. A testvérek megdöbbenve 
néztek egymásra. 34 József a szolgákkal a saját asztaláról küldött 
ételeket minden testvérének. Benjáminnak azonban ötször 
akkora adagot küldött, mint a többieknek. József testvérei vígan 
ettek-ittak, amíg a bortól egészen megittasodtak.

1 Péter 3:8–9

Végül pedig, éljetek egyetértésben és harmóniában! Ugyanaz 
a gondolkodásmód és törekvés legyen bennetek! Igyekezzetek 
egymást megérteni! Szeressétek egymást, mint igazi, jó testvérek! 
Legyetek együtt érzők és alázatosak!  9  Sohase bánjatok rosszul 
azzal, aki veletek rosszul bánik, se ne mondjatok rosszat annak, 
aki nektek rosszat mond! Ellenkezőleg: áldással viszonozzátok a 
rosszat! Hiszen Isten erre hívott el benneteket, és így kapjátok 
meg áldását.
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Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::
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Olvasd el:  1 Mózes 43; 1 Péter 3:8–9

IMÁK: 1 Péter 3:8–9

„Végül pedig, éljetek egyetértésben és harmóniában! 
Ugyanaz a gondolkodásmód és törekvés legyen bennetek! 
Igyekezzetek egymást megérteni! Szeressétek egymást, mint 
igazi, jó testvérek! Legyetek együtt érzők és alázatosak! 
Sohase bánjatok rosszul azzal, aki veletek rosszul bánik, 
se ne mondjatok rosszat annak, aki nektek rosszat mond! 
Ellenkezőleg: áldással viszonozzátok a rosszat! Hiszen Isten 
erre hívott el benneteket, és így kapjátok meg áldását.”



121

Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::

Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::
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O L VA S D  E L !

1 Mózes 44 

Ezután József megparancsolta a szolgájának: „Töltsd meg 
ezeknek az embereknek a zsákjait színültig gabonával, és 
mindegyiküknek tedd vissza a pénzét a saját zsákjába, a 
gabona tetejére! 2 Sőt, a legfiatalabb zsákjába tedd bele még 
az én ezüst serlegemet is!” A szolga így is tett. 3 Másnap reggel 
József szolgája elbocsátotta a testvéreket, akik felmálházták 
szamaraikat, és útnak indultak. 4 Éppen hogy elhagyták a várost, 
amikor József ezt parancsolta szolgájának: „Siess utánuk, és mikor 
eléred őket, ezt mondd nekik: »Miért fizettek rosszal a jóért? Miért 
loptátok el a gazdám ezüst serlegét? 5 Hiszen ez a kedves serlege, 
amelyből inni szokott, sőt ezt használja jósoláshoz is! Ezt igazán 
rosszul tettétek!«” 6 A szolga utolérte őket, és úgy tett mindent, 
ahogy József parancsolta. 7 A testvérek így védekeztek: „Uram, 
hogy mondhatsz ilyet? Isten ments, hogy szolgáid ilyen dolgot 
tegyenek!  8  Emlékezz rá, hogy még azt a pénzt is visszahoztuk 
neked Kánaán földjéről, amelyet a múltkor a zsákjainkban 
találtunk! Hogyan gondolhatod rólunk, hogy ezüstöt vagy 
aranyat loptunk volna urad házából?! 9 Ha így lenne, haljon meg, 
akinek a zsákjában megtalálod urad ezüst serlegét! Sőt, ezen 
fölül valamennyien a rabszolgáid leszünk!” 10 A szolga így felelt: 
„Rendben van! De csak az lesz a rabszolgám, akinél a serleget 
megtalálom, a többiek ártatlanok, és szabadon elmehetnek!” 
11 Letették zsákjaikat a földre, és kinyitották. 12 A szolga pedig 
mindannyiuk előtt sorra átkutatta a zsákokat. A legidősebbnél 
kezdte, és a legfiatalabbat hagyta utoljára. Végül Benjámin 
zsákjában megtalálta József serlegét.  13  Ekkor a testvérek — 
hogy kifejezzék mélységes szomorúságukat — megszaggatták 
ruháikat, majd ismét felmálházták a szamarakat és visszatértek a 
városba. 14 József már várta őket a házában. Júda és testvérei 
elé járultak, és a földre estek előtte. 15 József ezt kérdezte tőlük: 
„Hogy tehettetek ilyet? Nem tudjátok, hogy a magamfajta ember 
ki tudja deríteni a titokban elkövetett dolgokat is?” 16  Júda 
válaszolt: „Uram, mit is mondhatnánk neked? Mivel igazolhatnánk 
magunkat előtted? Hiszen Isten az, aki napvilágra hozta szolgáid 
bűnét! Most már mindannyian rabszolgáid vagyunk. Nemcsak 
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az, akinél a serleget megtalálták, hanem mi valamennyien.” 
17 De József ezt felelte: „Soha nem tennék ilyet! Csak az lesz a 
rabszolgám, akinél a serleget megtalálták. Ti pedig szabadon 
hazatérhettek atyátokhoz.” 18  Ekkor Júda közelebb lépett 
Józsefhez, és így folytatta: „Uram, kérlek, engedd meg, hogy 
még egyszer szólhassak hozzád! Ne haragudj meg rám ezért, 
hiszen olyan vagy számunkra, mintha a fáraó előtt állnánk. 19 Az 
előző alkalommal te, uram, megkérdezted, él-e még atyánk, és 
van-e még testvérünk. 20 Mi elmondtuk, hogy él még idős atyánk, 
és vele van a legfiatalabb öcsénk, aki akkor született, amikor 
atyánk már idős volt. Öcsénk testvére meghalt, így ő az egyetlen 
gyermeke anyjának, ezért atyánk nagyon szereti, és ragaszkodik 
hozzá.  21  Uram, te azt mondtad szolgáidnak: »Hozzátok elém 
öcséteket, hadd lássam a saját szememmel!« 22 De mi azt feleltük, 
hogy ez lehetetlen, mert ha öcsénket elválasztjuk atyánktól, abba 
atyánk belehal.  23  Uram, te azt mondtad erre: »Színem elé ne 
kerüljetek, ha öcséteket nem hozzátok magatokkal!« 24 Ezt mi is 
megmondtuk szolgádnak, atyánknak, amikor innen visszatértünk 
hozzá. 25 Atyánk egy idő múlva ismét el akart küldeni bennünket, 
hogy gabonát vásároljunk uramtól, 26 de mi azt feleltük neki: »Ha 
legkisebb öcsénket is elengeded velünk, akkor elmegyünk, de 
ha nem, akkor nem kerülhetünk a kormányzó színe elé.« 27 Akkor 
atyánk, szolgád, ezt válaszolta: »Tudjátok jól, hogy Ráhel, a 
feleségem csak két fiút szült nekem. 28 Az egyiket elengedtem, 
és azóta nem láttam, mert széttépte egy vadállat. 29 Ha most ezt 
a kisebbiket is elviszitek tőlem, és valami baj éri, akkor ősz fejemet 
búval borítva bocsátjátok a sírba.«  30  Kérlek, uram, gondold 
meg, mi történne, ha a fiú nélkül térnénk vissza szolgádhoz, 
atyánkhoz! Hiszen atyám egész lelkével ragaszkodik ehhez a 
fiához! 31 Ha meglátja, hogy nem hoztuk vissza a fiút, azt nem éli 
túl, és mi leszünk a felelősek haláláért! Így szolgáid atyjuk ősz fejét 
búval borítva bocsátják alá a sírba! 32 Ezért szolgád kezességet 
vállalt atyja előtt a fiúért. Azt mondtam neki: »Atyám, ha nem 
hozom vissza, engem vádolj érte egész életemben!« 33 Most hát, 
kérlek uram, hadd maradjon szolgád itt a fiú helyett! Rabszolgád 
leszek, uram, csak őt bocsásd szabadon, hadd térjen haza a 
testvéreivel!  34  Hogyan is állhatnék atyám elé, ha a fiú nincs 
velem? Hogy nézhetném végig atyám szenvedését?”
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János 15:12–13

Ezt parancsolom nektek: ti is úgy szeressétek egymást, azzal az 
isteni szeretettel, ahogyan én titeket!  13  Nincs annál nagyobb 
szeretet, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért.

1 János 1:8–2:2

Ha nem akarjuk elismerni, hogy bűnösök vagyunk, akkor csak 
magunkat csapjuk be, és nincs bennünk igazság.  9  Ha viszont 
beismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges 
és igazságos: megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít 
minden gonoszságtól.  10  Ha azt mondjuk, hogy nem követtünk 
el semmi bűnt, akkor valójában azt állítjuk, hogy Isten hazudik, 
és üzenetének nincs helye a szívünkben. 2 Kedves gyermekeim, 
azért írtam ezt nektek, hogy ne vétkezzetek. De ha valaki mégis 
elkövet valamilyen bűnt, akkor van, aki segít nekünk, és szót emel 
az érdekünkben az Atya-Istennél: az igazságos Jézus Krisztus! 2 Ő 
maga volt az áldozat a bűneinkért — de nemcsak a mi bűneinkért, 
hanem minden ember összes bűnéért is.
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Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::

S Z E R D A  -  5 .  H É T

Olvasd el:  1 Mózes 44; János 15:12-13;  
1 János 1:8–2:2

IMÁK: János 15:12–13

„Ezt parancsolom nektek: ti is úgy szeressétek 
egymást, azzal az isteni szeretettel, ahogyan én 
titeket! Nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor 
valaki az életét adja a barátaiért.”
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Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::

Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::
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O L VA S D  E L !

1 Mózes 45:1–15

Ekkor József már nem tudta tovább türtőztetni magát. A körülötte 
álló egyiptomiak miatt nem akarta kimutatni érzéseit, ezért 
fölkiáltott: „Az egyiptomiak menjenek ki a teremből!” S mikor 
magukra maradtak, megismertette magát testvéreivel: „Én vagyok 
József! Él-e még édesapánk?” — kérdezte sírva. Oly hangosan sírt, 
hogy az egyiptomiak is meghallották, s még a fáraó udvarába is 
eljutott a híre. De a testvérek annyira megrémültek tőle, hogy szólni 
sem tudtak. 4 „Lépjetek közelebb, kérlek!” — mondta József. Ekkor 
kicsit közelebb léptek. „Valóban én vagyok az! József, a testvéretek, 
akit eladtatok Egyiptomba!  5  De most ne bánkódjatok ezen! Ne 
vádoljátok magatokat amiatt, hogy eladtatok rabszolgának, és 
ide kerültem! Valójában Isten volt az, aki előttetek ide küldött 
megmentésetek végett!  6  Már két éve tart az éhínség ideje, de 
még hátra van öt további szűk esztendő, amikor sem vetés, sem 
aratás nem lesz a földön. 7 Isten engem azért küldött ide előttetek, 
hogy mind titeket, mind utódaitokat megmentse, és életben 
tartson benneteket nagy szabadítással.  8  Nem ti küldtetek engem 
ide, hanem Isten! Ő tett engem a fáraó tanácsadójává, a fáraó 
udvarának urává és egész Egyiptom kormányzójává. 9  Menjetek 
hát sietve atyámhoz, és mondjátok neki: Fiad, József ezt üzeni: »Isten 
engem egész Egyiptom kormányzójává tett, ezért késedelem nélkül 
költözz hozzám!  10  Gósen tartományában telepítelek le, így közel 
leszel hozzám. Jöjj hozzám egész családoddal, gyermekeiddel, 
unokáiddal, meg összes nyájaiddal és minden vagyonoddal 
együtt.  11  Mindennel ellátlak benneteket, amire csak szükségetek 
lesz, és állataitokról is gondoskodom, hiszen még további öt évig 
éhínség lesz a földön. Nálam semmiben sem fogtok szükséget látni!«” 
12  Majd József ezt mondta a testvéreinek: „Figyeljetek rám! Saját 
szemetekkel látjátok, Benjáminnal együtt, hogy én vagyok József, és 
magam szóltam hozzátok! 13 Beszéljétek el atyámnak, amit láttatok 
és hallottatok itt. Számoljatok be neki arról, milyen magas tisztségre 
és dicsőségre jutottam itt, Egyiptomban, és sietve hozzátok őt 
hozzám!” 14 Ekkor József megölelte Benjámint, a testvérét, és egymás 
nyakába borulva sírtak. 15 Ugyanígy sorra megölelte, megcsókolta 
többi testvérét is, együtt sírtak, majd hosszasan elbeszélgettek.

C S Ü T Ö R T Ö K  -  5 .  H É T
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Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::

C S Ü T Ö R T Ö K  -  5 .  H É T

Olvasd el:  1 Mózes 45:1–15

IMÁK: 1 Mózes 45:5

„De most ne bánkódjatok ezen! Ne vádoljátok 
magatokat amiatt, hogy eladtatok rabszolgának, és 
ide kerültem! Valójában Isten volt az, aki előttetek 
ide küldött megmentésetek végett!”



129

Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::

Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::
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O L VA S D  E L !

1 Mózes 45:16–46:30

Mikor eljutott a hír a fáraó udvarába, hogy Józsefhez eljöttek a 
testvérei, mind a fáraó, mind a főemberei megörültek ennek. 17 A 
fáraó ezt mondta Józsefnek: „Mondd meg a testvéreidnek, hogy 
rakják meg állataikat gabonával, és térjenek vissza Kánaán 
földjére. 18 Azután költöztessétek atyátokat és egész családotokat 
hozzám! Én pedig Egyiptom legjobb vidékén telepítelek le 
benneteket, és a legtermékenyebb földeket adom nektek. 19 Azt 
is hagyd meg nekik, hogy vigyenek magukkal Egyiptomból 
szekereket, és azokon hozzák a kicsinyeiket, feleségeiket és 
atyátokat, amikor visszatérnek ide.  20  Mondd meg nekik azt is, 
hogy ne sajnálják azokat a dolgokat, amelyeket ott kell hagyniuk, 
hiszen Egyiptom földjének a legjava lesz az övék!” 21 Izráel fiai így 
is tettek. A fáraó szava szerint József szekereket adott testvérei 
mellé, és ellátta őket útravalóval. 22 Ezen fölül mindegyiküknek 
ajándékozott egy drága ünnepi ruhát. Benjáminnak azonban öt 
ruhát adott és még 300 sékel ezüstöt. 23 Apjának is küldött ajándékot: 
10 szamarat, válogatott egyiptomi árukkal megrakodva, meg 
10 nőstény szamarat gabonával és mindenféle egyéb útravaló 
élelemmel.  24  Amikor útnak indította testvéreit, utoljára még 
a lelkükre kötötte: „Út közben ne nyugtalankodjatok, és ne 
vitatkozzatok!” 25 Azok pedig elindultak Egyiptomból, és eljutottak 
Kánaán földjére, apjukhoz, Jákóbhoz. 26 Amikor elmondták neki: 
„Atyánk, József nem halt meg, hanem él! Sőt, egész Egyiptomot ő 
kormányozza!” — Jákóbnak még a lélegzete is elállt, de nem mert 
hinni nekik. 27 Átadták neki József üzenetét, és látta a szekereket, 
amelyeket József küldött, hogy azokon költözzön Egyiptomba — 
ekkor Jákób szelleme föléledt. 28 Örömmel mondta Izráel: „Most 
már elhiszem, hogy József valóban él! Megelégszem ennyivel, és 
megyek, hogy lássam őt, még mielőtt meghalnék!” 46  Így hát 
Izráel egész családjával és minden vagyonával együtt útnak 
indult Egyiptomba. Amikor Beérsebába érkezett, ott áldozatokat 
mutatott be atyja, Izsák Istenének. 2 Akkor Isten éjjeli látomásban 
megszólította Izráelt: „Jákób, Jákób!”

P É N T E K  -  5 .  H É T
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„Itt vagyok, Uram!” — válaszolt ő. 3  Isten így szólt: „Én vagyok 
az Isten, atyád Istene! Nyugodtan költözz csak Egyiptomba, 
ne félj, mert nagy néppé teszlek téged ott!  4  Veled megyek 
Egyiptomba, de majd ismét kihozlak onnan — ez egészen biztos! 
Amikor meghalsz, József melletted lesz, és ő fogja le a szemedet.” 
5  Azután Jákób továbbment Beérsebából Egyiptom felé. Fiai 
felültették apjukat, feleségeiket és gyermekeiket a szekerekre, 
amelyeket a fáraó e célra küldött.  6-7  Magukkal vitték összes 
állataikat és minden vagyonukat, amelyre Kánaán földjén szert 
tettek. Így érkezett meg Egyiptom földjére Jákób és egész népes 
családja: fiai és azok fiai, leányai, valamint fiainak leányai. Jákób 
minden leszármazottja Egyiptomba került. 8  Ezek Izráel, vagyis 
Jákób leszármazottjai, akik együtt költöztek Egyiptomba. Rúben, 
Jákób elsőszülött fia, és  9  Rúben fiai: Hanók, Pallú, Hecrón és 
Kármí. 10  Simeon és fiai: Jemúél, Jámin, Óhad, Jákín, Cóhar, 
valamint Saul, aki egy kánaáni asszony fia volt. 11  Lévi és fiai: 
Gérsón, Kehát és Merári. 12 Júda és fiai: Ér, Ónán, Sélá, Pérec és 
Zerah. Ér és Ónán még Kánaánban meghaltak. De Pérecnek már 
fiai is voltak: Hecrón és Hámúl. 13 Issakár és fiai: Tólá, Puvvá, Jasúb 
és Simrón. 14 Zebulon és fiai: Szered, Élón és Jahleél. 15 Lea még 
Paddan-Arámban szült hat fiút és egy leányt, Dinát, Jákóbnak. 
Ők és a leszármazottjaik tehát összesen harminchárman voltak. 
16 Gád fiai: Cifjón, Haggí, Súní, Ecbón, Éri, Aródí és Arélí. 17 Ásér 
fiai: Jimná, Jisvá, Jisví, Berija. Ásér leánya: Szerah. Berija fiai: Héber 
és Malkíél. 18  Ezek tizenhatan Jákób és Zilpa leszármazottjai. 
Zilpát még Lábán adta szolgálóul Leának, a leányának. 19 Ráhel, 
Jákób felesége szülte Józsefet és Benjámint. 20  Józsefnek 
Egyiptomban két fia született: Manassé és Efraim. József felesége 
Ászenat volt, Pótíferának, Ón papjának leánya. 21 Benjámin fiai: 
Bela, Beker, Asbél, Gera, Naámán, Éhí, Rós, Muppím, Huppím és 
Ard. 22 Ezek tizennégyen Jákób és Ráhel leszármazottjai. 23 Dán 
fia Húsím. 24 Naftáli fiai: Jahceél, Gúní, Jécer és Sillém. 25 Ezek 
heten Jákób és Bilha leszármazottjai. Bilhát még Lábán adta 
szolgálóul Ráhelnek, a leányának. 26  Összesen tehát Jákóbnak 
66 egyenes ági leszármazottja ment vele együtt Egyiptomba. 
Természetesen velük mentek Jákób fiainak feleségei is, de őket 
nem számolták a fenti létszámba. 27 Mivel József Egyiptomban 
volt, és a két fia már ott született, Jákób nagy családjával 
összesen hetvenen kerültek Egyiptomba. 28  Ahogy közeledtek 
Egyiptomhoz, Jákób előre küldte Júdát Józsefhez, hogy Gósen 
földjén találkozzanak.  29  Amikor József megtudta, hogy apja, 
Izráel már közeledik, befogatott a szekerébe, és elébe sietett 
Gósen földjére. Amikor találkoztak, József apja nyakába borult, 
és sokáig sírtak mind a ketten. 30 Izráel végül azt mondta: „Édes 
fiam, csakhogy még egyszer láthatlak! Most már békességben 
halok meg, mert látom, hogy életben vagy!”
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Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::

P É N T E K  -  5 .  H É T

Olvasd el:  1 Mózes 45:16–46:30

IMÁK: 1 Mózes 46:2–4

„Akkor Isten éjjeli látomásban megszólította Izraelt: 
„Jákób, Jákób!”„Itt vagyok, Uram!”- válaszolt ő. Isten 
így szólt: „Én vagyok az Isten, atyád Istene! Nyugodtan 
költözz csak Egyiptomba, ne félj, mert nagy néppé teszlek 
téged ott! Veled megyek Egyiptomba, de majd ismét 
kihozlak onnan- ez egészen biztos! Amikor meghalsz, 
József melletted lesz, és ő fogja le a szemedet.”
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Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::

Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::
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E Z E N  A  H É T E N  M E G TA N U L TA M , 
( H O G Y )  . . .

Az alábbi üres helyet töltsd ki azzal ,  hogy lerajzolod vagy Az alábbi üres helyet töltsd ki azzal ,  hogy lerajzolod vagy 
le írod , mit tanultál ezen a héten Isten igéjében elmerülve.le írod , mit tanultál ezen a héten Isten igéjében elmerülve.
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É N  E Z É R T  V A G Y O K  H Á L Á S :

Nehéz k i jönnöd valakivel? Az 1 Péter 3:8–9 szer int 
mit  kel lene tenned, amikor valaki  megbánt?
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Í rd le napi imakéréseidet és Istent Írd le napi imakéréseidet és Istent 
dicsőítő imádságaidat.d icsőítő imádságaidat.

I M Á D K O Z Z

6 .  H ÉT

SZÜLŐI 
SAROK

M E M O R I T E R :

1 Mózes 50:20

I S T E N  T U L A J D O N S Á G A :

Isten jó

K Ö Z P O N T I  Ü Z E N E T :

Isten mindig az Ő népe 
javán munkálkodik. Még 
a szenvedést is arra 
használja fel , hogy jót 
hozzon ki  belőle. Ez tör tént 
József családjával is .

K U L C S S Z E R E P L Ő K :

Jákób és a 12 fia

G YA K O R L AT I  L É P É S E K :

Bízz Istenben, hogy javadra 
fordítja a dolgokat!



6 .  H É T

„ i g a z ,  h o g y 
t i  r o s s z 

s z á n d é k k a l 
v o ltat o k 

i r á n ta m ,  d e 
i s t e n  a z t  j ó r a 

f o r d í t o t ta ! 
h i s z e n  a z 

v o lt  a  t e r v e , 
h o g y  á lta l a m 
s o k a k  é l e t é t 
m e g m e n t s e  — 

é s  e z  í g y  i s 
t ö r t é n t ! ”

1  M Ó Z E S  5 0 : 2 0
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O L VA S D  E L !

H É T F Ő  -  6 .  H É T

1 Mózes 46:31–47:27

Akkor József azt mondta testvéreinek és egész családjának: 
„Elmegyek a fáraóhoz, és jelentem neki, hogy testvéreim és apám 
egész családja megérkezett hozzám Kánaánból.  32  Elmondom 
neki azt is, hogy mindnyájan állattartó pásztorok vagytok, 
és magatokkal hoztátok összes állataitokat is, meg minden 
vagyonotokat Egyiptomba.  33  Amikor majd a fáraó hívat 
benneteket, és megkérdezi, hogy mivel foglalkoztok,  34  ti is 
mondjátok el neki, hogy egész életetekben állattartó pásztorok 
voltatok, akárcsak ősapáitok. Így majd megengedi, hogy Gósen 
földjén telepedjetek le, mert az egyiptomiak nem kedvelik a 
pásztorokat.” 47 József jelentette a fáraónak, hogy apja és 
testvérei, családjaikkal együtt megérkeztek, és magukkal hozták 
összes állataikat s minden vagyonukat Kánaán földjéről, és 
tábort vertek Gósen földjén. 2 Majd kiválasztott a testvérei közül 
ötöt, és bemutatta őket a fáraónak,  3  aki megkérdezte tőlük: 
„Mi a foglalkozásotok?” „Uram, szolgáid pásztorok, mint őseik” 
— felelték.  4  Még hozzátették: „Mivel Kánaán földjén nagyon 
súlyos szárazság és éhínség uralkodik, állataink számára ott már 
nem találunk sehol zöld legelőt. Emiatt kénytelenek voltunk 
jövevényként Egyiptom földjére jönni. Kérünk hát, engedd meg 
szolgáidnak, hogy Gósen földjén lakjanak!” 5 Akkor a fáraó így 
szólt Józsefhez: „Mivel atyád és testvéreid jöttek hozzád, 6 és mivel 
egész Egyiptom fölött hatalmat adtam neked, válaszd ki tetszésed 
szerint a legjobb földet, és oda telepítsd le rokonaidat! Lakjanak 
Gósen földjén! Ha pedig vannak közöttük, akiket erre alkalmasnak 
látsz, tedd őket marhacsordáim felügyelőivé!” 7  Azután József 
bevitte a fáraó elé apját, Jákóbot, aki tisztelettel és áldással 
köszöntötte az uralkodót. 8 A fáraó megkérdezte tőle: „Hány éves 
vagy?” 9  „Immár 130 éve, hogy vándorutamat járom — felelte 
Jákób. — De mi ez ahhoz képest, amit atyáim éltek vándorlásaik 
során! Még ez a rövidke időm is telve volt szenvedéssel.” 10 Majd 
Jákób ismét áldással köszönt el a fáraótól. 11  Így hát József — 
a fáraó szava szerint — letelepítette apját és testvéreit Gósen 
földjén, Ramszesz városa közelében, és birtokokat adott nekik 
Egyiptom legjobb földjeiből.  12  Élelemmel is ellátta apját, 
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testvéreit és egész házuk népét. 13 Az éhínség egyre súlyosabb 
lett: mind Egyiptom, mind Kánaán földjén elfogyott minden 
gabona, és az emberek éheztek. 14 Mindenki Józseftől vásárolt 
gabonát — így nála halmozódott föl minden pénz Egyiptomból, 
sőt Kánaán földjéről is, mert onnan is hozzá jöttek gabonát venni. 
Ő pedig minden pénzt a fáraó kincstárába gyűjtött. 15 Egy idő 
múlva azonban elfogyott az emberek pénze mindkét országban, 
mert mindet odaadták a gabonáért. Akkor az egyiptomiak mind 
Józsefhez jöttek, és így könyörögtek: „Kérünk, adj nekünk gabonát! 
Már minden pénzünk elfogyott, de miért haljunk éhen a szemed 
láttára?” 16  József ezt felelte: „Ha már elfogyott a pénzetek, 
adok nektek gabonát az állataitokért.” 17 Vitte hát mindenki a 
jószágait Józsefhez, ő pedig adott gabonát a lovakért, juhokért, 
marhákért, szamarakért. Abban az évben ellátta őket gabonával 
a nyájaikért cserébe. 18 A következő évben ismét csak Józsefhez 
fordultak: „Uram, jól tudod, hogy már nincs pénzünk, és állatainkat 
is mind eladtuk neked. Semmink sem maradt, csak a testünk és a 
földünk, mint magad is láthatod. 19 Miért pusztuljunk el a szemed 
előtt mi is, meg a földünk is? Végy meg bennünket rabszolgának, 
és vedd meg a földünket is, csak adj nekünk kenyeret cserébe! 
Szolgálni fogjuk a fáraót földjeinkkel együtt, csak adj vetőmagot, 
hogy a földjeinket be tudjuk vetni! Ne haljunk éhen, és a 
földjeink se maradjanak pusztán.” 20  Így hát József fölvásárolta 
egész Egyiptom földjét a fáraó számára. Mindenki eladta neki 
a saját termőföldjét, olyan nagy volt az éhínség. Egyiptomban 
tehát minden föld a fáraó tulajdonába került. 21-22 József csak 
a papokkal tett kivételt: az ő földjeiket nem vásárolta meg. A 
papok ugyanis állandó jövedelmet és ellátást kaptak a fáraótól, 
és ezért nem szorultak rá, hogy eladják a földjeiket. Az egyszerű 
emberek azonban Egyiptom egyik végétől a másikig mind a 
fáraó rabszolgái lettek. 23  Azután József kihirdette az egyszerű 
embereknek: „Figyeljetek ide! Megvásároltalak benneteket 
rabszolgának és földjeiteket is a fáraó számára. Adok nektek 
vetőmagot, vessétek be földjeiteket! 24 Aratás idején azonban, 
mikor betakarítjátok a termést, annak egy ötöde a fáraót illeti. 
Négyötöde marad a tiétek, abból tegyetek félre vetőmagot, 
és abból készítsetek kenyeret magatoknak és családotoknak!” 
25 Az emberek így válaszoltak: „Urunk, megmentetted életünket! 
Jóindulattal voltál irántunk, mi pedig a fáraó szolgái leszünk.” 
26  József tehát törvénnyé tette Egyiptomban, hogy minden 
termés ötödrésze a fáraót illeti, mivel ő a tulajdonosa minden 
termőföldnek, a papok földjét kivéve. Ez a törvény mindmáig 
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érvényben van. 27  Így hát Izráel és népes nagy 
családja letelepedett Egyiptomban, Gósen földjén. 
Szaporodtak, sokasodtak, földbirtokokat szereztek, 
és idővel igen nagy néppé növekedtek.

Példabeszédek 8:12–17

Én, bölcsesség, az értelemmel lakom, 
nálam van a tudás és a tervezés. 
13 Aki tiszteli és féli az Örökkévalót, 
gyűlölje a gonoszt! 
A büszkeséget, a dicsekvést, a gonosz utat, 
a hazug beszédet mind gyűlölöm! 
14 Nálam a bölcs tanács, és a helyes ítélet, 
enyém az értelem, az erő és a hatalom. 
15 Általam uralkodnak a királyok, 
és hoznak a vezetők igazságos törvényeket. 
16 Minden uralkodó általam gyakorolja hatalmát, 
általam hoznak igazságos ítéletet a bírák.  
17 Szeretem azokat, akik engem szeretnek, 
megtalálnak, akik igazán keresnek.
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Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::

Olvasd el:  1 Mózes 46:31–47:27; 
Példabeszédek 8:12–17

IMÁK: Példabeszédek 8:15–17

„Általam uralkodnak a királyok, és hoznak a vezetők 
igazságos törvényeket. Minden uralkodó általam 
gyakorolja hatalmát, általam hoznak igazságos 
ítéletet a bírák. Szeretem azokat, akik engem 
szeretnek, megtalálnak, akik igazán keresnek.”

H É T F Ő  -  6 .  H É T
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Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::

Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::
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O L VA S D  E L !

1 Mózes 47:28–48:22

Jákób még 17 évet töltött Egyiptomban, így összesen 147 évig 
élt. 29 Amikor Izráel érezte, hogy hamarosan véget ér az élete, 
magához hívatta a fiát, Józsefet, és ezt mondta neki: „Fiam, 
ha igazán szeretsz, tedd ide a kezed a combom alá, és esküdj 
meg nekem, hogy hűséges szeretettel bánsz velem! Ne temess el 
Egyiptomban, 30 hanem vigyél vissza Kánaán földjére, és ősapáim 
mellé helyezd el testemet — oda, ahol ők nyugszanak!” József 
megígérte: „Úgy lesz atyám, ahogy kívánod!” 31  „Akkor esküdj 
meg erre!” — mondta, és József megesküdött neki. Majd Izráel az 
ágyon ülve tisztelettel meghajtotta a fejét. 48 Történt ezek után, 
hogy Józsefnek hírt hoztak: „Atyád már nagyon beteg!” Akkor 
József maga mellé vette két fiát, Manassét és Efraimot, és apjához 
sietett.  2  Amikor Jákób megtudta, hogy József érkezett hozzá 
látogatóba, összeszedte maradék erejét, és felült az ágyában. 
3 Majd ezt mondta Józsefnek: „A Mindenható megjelent nekem 
Lúzban, Kánaán földjén, megáldott engem,  4  és azt mondta: 
»Megszaporítalak és megsokasítalak téged, nemzetek gyülekezete 
származik tőled, és örökre neked és leszármazottjaidnak adom ezt 
a földet.« 5 Most hát a két fiad — akik még azelőtt születtek, hogy 
én hozzád költöztem volna Egyiptomba — az én fiaim lesznek, 
ugyanúgy, mint Rúben és Simeon.  6  Ha utánuk még születnek 
fiaid, azok a tieid lesznek, és a bátyjaik által fognak részesedni 
az örökségből. 7 Mert amikor Mezopotámiából, Paddan-Arámból 
Kánaánba költöztem, legnagyobb bánatomra Ráhel útközben 
meghalt Kánaán földjén. Akkor már közel voltunk Efrátához, és ott 
is temettem el őt az Efrátába — vagyis Betlehembe — vezető út 
mellett.” 8-10 Izráel látása az öregség miatt megromlott, ezért mikor 
meglátta József fiait, megkérdezte: „Kik ezek a fiúk?” „Atyám, ők 
a fiaim, akiket Isten Egyiptomban adott nekem!” — felelte József. 
„Hozd közelebb, hadd áldjam meg őket” — mondta Izráel. Akkor 
József odavitte két fiát apjához, aki megölelte és megcsókolta 
őket. 11 „Látod, fiam — mondta Izráel —, már azt sem reméltem, 
hogy téged valaha ismét láthatlak, de most Isten megengedte, 
hogy még a fiaidat is lássam!” 12 Majd József elhúzta fiait Izráel 
térdétől, maga pedig arccal a földre borult. 13 Azután Izráel elé 
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állította a fiúkat: Efraimot Izráel bal keze, Manassét pedig a jobb 
keze felől. 14  Izráel azonban a jobb kezét tette Efraim fejére, és 
a bal kezét Manassé fejére. Vagyis szándékosan keresztbe tette 
a kezeit: a fiatalabbat, Efraimot áldotta meg a jobb kezével, 
és Manassét a ballal, annak ellenére, hogy az utóbbi volt az 
elsőszülött. 15 Így áldotta meg Izráel Józsefet:

„Ó Istenem, akinek jelenlétében éltek őseim, 
Ábrahám és Izsák, 
aki egész életemben gondot viseltél rám, 
mint pásztorom, mind a mai napig, 
16 aki megszabadítottál engem minden bajtól 
az angyal keze által —, 
kérlek, áldd meg ezeket a fiúkat! 
Nevem és atyáimnak, Ábrahámnak és Izsáknak neve 
éljen bennük tovább! 
Szaporodjanak és növekedjenek 
nagy sokasággá a földön!”

17 Józsefnek nem tetszett, hogy apja a jobb kezét Efraim fejére 
tette, és így áldotta meg a fiúkat. Megpróbálta hát Izráel jobb 
kezét áttenni Manassé fejére,  18  s azt mondta: „Atyám, jobb 
kezeddel ne Efraimot, hanem Manassét, az elsőszülöttemet 
áldd meg!” 19 De Izráel nem engedett: „Tudom, fiam, tudom — 
mondta —, Manassé is néppé növekszik, ő is nagy lesz, de az 
öccse, Efraim nagyobb lesz nála, és belőle népek gyülekezete 
származik.” 20 Megáldotta hát Izráel a fiúkat:

„Nevetekkel mondanak majd áldást Izráelben: 
»Úgy tegyen veled Isten, 
mint Efraimmal és Manasséval!«”

De Efraimot ismét előrébb tette, mint Manassét. 21 Azután Izráel azt 
mondta Józsefnek: „Nézd fiam, én már nem sokáig élek. De Isten 
veletek lesz, és visszavisz benneteket őseitek földjére. 22 Neked 
pedig külön örökséget adok azon fölül, amit a testvéreid kapnak 
tőlem: azt a területet, amelyet az emóriaktól kardommal és 
nyilaimmal foglaltam el.”
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Ézsaiás 55:8–9

„Mert az én gondolataim, 
nem a ti gondolataitok. 
Útjaitok sem az én útjaim! 
— mondja az Örökkévaló. — 
9 Amennyivel az ég magasabb a földnél, 
annyival magasabbak útjaim útjaitoknál, 
és gondolataim gondolataitoknál.

Filippi 1:6

Igen, Isten kezdte el bennetek ezt a jó munkát. S ő folytatni is fogja 
mindaddig, amíg Krisztus Jézus vissza nem jön, és addig a napig 
tökéletesen be is fogja fejezni — ebben egészen biztos vagyok.

Zsidók 11:13

Ezek az emberek mind hitben éltek és haltak meg, de életükben 
nem kapták meg mindazt, amit Isten nekik ígért. Csak távolról látták 
azokat, és már előre örültek az ígéretek jövendő beteljesülésének. 
Nyíltan megvallották, hogy idegenek és jövevények, akik csak 
átutazóban vannak a Földön.

Zsidók 11:21

A haldokló Jákób is hittel áldotta meg József mindkét fiát, és 
botja végére támaszkodva imádkozott.
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Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::

K E D D  -  6 .  H É T

Olvasd el:  1 Mózes 47:28–48:22; Ézsaiás 55:8-9; 
F i l ippi 1:6;  Zs idók 11:13, 21

IMÁK: Zsidók 11:13, 21

„Ezek az emberek mind hitben éltek és haltak meg, de 
életükben nem kapták meg mindazt, amit Isten nekik 
ígért. Csak távolról látták azokat, és már előre örültek az 
ígéretek jövendő beteljesülésének. Nyíltan megvallották, 
hogy idegenek és jövevények, akik csak átutazóban 
vannak a Földön.”
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Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::

Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::
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O L VA S D  E L !

1 Mózes 49:1–28

Ezután Jákób magához hívatta fiait, és ezt mondta nekik: „Jöjjetek 
fiaim, gyűljetek ide körém, hadd mondjam el nektek, ami rátok 
következik a jövőben. Gyűljetek össze, Jákób fiai, figyeljetek! 
Hallgassátok meg atyátokat, Izráelt!

3 Rúben, elsőszülöttem, 
férfierőm első zsengéje, 
első a méltóságban, 
első az erőben! 
4 De zabolátlan vagy, 
mint az árvíz. 
Nem maradsz az első, 
mert atyád ágyába feküdtél, 
atyád asszonyával háltál, 
bemocskoltad ágyamat! 
5 Simeon és Lévi fivérek, 
kardjuk erőszakos pusztítás fegyvere! 
6 Lelkem, ne végy részt bosszújuk tanácsában! 
Dicsőségem, maradj távol közösségüktől, 
mert haragjukban férfiakat mészároltak, 
kedvtelésből ökröket bénítottak. 
7 Átkozott legyen haragjuk, mert erőszakos, 
átkozott dühük, mivel kegyetlen! 
Elszélesztem őket Jákób fiai között, 
szétszórom törzseiket Izráelben! 
8 Dicsérnek téged testvéreid, Júda. 
Kezed ránehezül ellenségeidre, 
s meghajolnak előtted atyád fiai. 
9 Mint ifjú oroszlán, olyan vagy, fiam! 
Zsákmányt ejtesz, 
majd felmész helyedre, s leheveredsz. 
Lenyugszik, mint nőstény oroszlán, 
ki merészelné fölriasztani? 
10 Júda kezében marad a királyi hatalom, 
övé a vezéri pálca mindaddig, 
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amíg eljön a király,  
akinek engedelmeskednek, 
és ajándékot hoznak a többi népek,  
11 aki szőlőtőhöz köti szamarát, 
és a legjobb szőlőhöz szamara csikóját, 
aki borban áztatja ruháját, 
szőlő vérében köpenyét, 
12 kinek szemei sötétebbek, mint a bor,  
s fogai fehérebbek, mint a tej. 
13 Zebulon a tengerparton lakik, 
tengeri hajók kikötőjénél, 
s földje egészen Szidón határáig ér. 
14 Issakár olyan, mint az erős csontú szamár, 
amely a juhaklok között heverészik. 
15 Látja, hogy nyugvóhelye kedves, 
és földje jó, 
teher alá hajtja vállát, 
és robotoló szolgává lesz. 
16 Dán védelmezi népét, 
mint Izráel egyik törzse. 
17 Dán olyan lesz, mint kígyó az úton, 
mint vipera az ösvényen: 
a ló lábába harap, 
hogy lovasa hanyatt esik. 
18 Szabadításodat várom, Örökkévaló! 
19 Gádot rabló csapatok háborgatják, 
de ő elűzi, majd üldözi őket. 
20 Ásér kenyere kiváló és bőséges, 
földje királyi csemegét terem. 
21 Naftáli könnyűlábú szarvasünő, 
kinek borjai gyönyörűek.  
22 Termő fa ága József, 
gyümölcsöt ringató ág a forrás mellett. 
Hajtásai átnyúlnak a kőfalon. 
23 Ellenséges íjászok lövöldözik, 
keserítik és üldözik, 
24 de József íja nem remeg, 
karjai erősek maradnak és tevékenyek, 
mert segítik őt Jákób Hatalmasának, 
Izráel Pásztorának, Kősziklájának kezei. 
25 Segítsen téged az én Istenem, 
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áldjon meg a Mindenható, 
a menny áldásaival onnan fölülről, 
és a mélység áldásaival lent, 
az emlők és anyaméh áldásaival! 
26 Atyád áldásai fölülmúlják az ősi hegyek áldásait, 
az örök dombok gyönyörűségeit! 
Szálljanak József fejére, 
a testvérei közül kiválasztott 
fejedelem homlokára! 
27 Benjámin, mint a ragadozó farkas, 
reggel zsákmányt ejt, 
este prédát osztogat.”

28  Ez Izráel tizenkét törzse. Ezt mondta Jákób a 
fiainak, mikor megáldotta őket, mindegyiket a hozzá 
illő áldással.

Zsoltárok 139:1–6

Örökkévaló, megvizsgáltál, 
és jól ismersz. 
2 Tudod, mikor leülök, vagy felkelek, 
ismered még gondolataimat is. 
Mielőtt bármit tennék, már tudod. 
3 Szemmel tartod, merre járok, 
látod, mikor lefekszem, 
minden utamat ismered! 
4 Mielőtt kimondanám, 
te már érted a szavam, Örökkévaló. 
5 Körülvettél mindenfelől, 
előttem is, mögöttem is te jársz, 
rajtam nyugtatod kezed! 
6 Mindent tudsz, csodállak érte, 
fel sem érem ésszel, meg sem érthetem!

Zsoltárok 139:16

Naponta figyelted, amint 
alaktalan testem formát öltött. 
Könyvedben minden része fel volt írva, 
és a napok is, mikor kiformáltad tagjaimat.
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Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::

S Z E R D A  -  6 .  H É T

Olvasd el:  1 Mózes 49:1–28; Zsoltárok 139:1–6, 16

IMÁK: Zsoltárok 139:16

„Naponta figyelted, amint alaktalan testem formát 
öltött. Könyvedben minden része fel volt írva, és a 
napok is, mikor kiformáltad tagjaimat.”
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Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::

Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::
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O L VA S D  E L !

C S Ü T Ö R T Ö K  -  6 .  H É T

1 Mózes 49:29–50:26

Majd meghagyta nekik: „Fiaim, hamarosan nyugovóra térek 
őseimhez. Atyáim mellé temessetek, abba a barlangba, amely 
a hettita Efróntól vásárolt mezőn fekszik.  30  Ott van az Makpéla 
mezején, Mamréval szemben, Kánaán földjén. Ábrahám vette 
meg azt a földet, és benne a barlangot a hettita Efróntól 
családi temetkezőhelyül.  31  Oda temették Ábrahámot és Sárát, 
a feleségét, majd Izsákot és Rebekát, a feleségét. Leát is ott 
helyeztem nyugalomra. 32 Ábrahám a hettitáktól vette meg azt a 
mezőt és benne a barlangot.” 33 Amikor Jákób befejezte a fiainak 
adott végső rendelkezéseit, lefeküdt az ágyra, meghalt, és őseihez 
csatlakozott. 50 József sírva borult meghalt apjára, és megcsókolta 
arcát.  2  Majd megparancsolta szolgáinak, az orvosoknak, hogy 
balzsamozzák be Jákób testét. Azok így is tettek. 3 Ez — a szokások 
szerint — negyven napig tartott. Az egyiptomiak 70 napig gyászolták 
Jákóbot. 4  Amikor ennek vége volt, József megkérte a fáraó 
hivatalnokait: „Kérlek, ha jóindulattal vagytok irántam, szóljatok 
érdekemben a fáraónak! Ezt mondjátok neki: 5 »Atyám, halála előtt 
megesketett engem, hogy abba a barlangba temessem, amelyet 
ő készített erre a célra magának Kánaán földjén. Ezért kérlek, 
hadd menjek el oda, hogy atyámat illendően eltemessem! Azután 
visszajövök.«” 6  A fáraó ezt üzente vissza: „Menj el nyugodtan, és 
temesd el atyádat esküd szerint!” 7  József tehát megszervezte a 
temetési menetet. Vele együtt mentek apja temetésére Kánaánba 
a fáraó hivatalnokai, udvarának fejedelmei és Egyiptom minden 
rendű-rangú előkelői,  8  meg József összes testvérei és rokonai, a 
gyermekek kivételével. Gósen földjén csak a gyermekek maradtak, 
és a jószág.  9  Még a fáraó seregének harci szekerei és lovasai is 
kísérték a menetet, amely igen hatalmas volt. 10 Amikor eljutottak 
Góren-Háátádig, amely a Jordántól keletre fekszik, ott József igen 
nagy gyászünnepet rendezett Izráel emlékezetére, amely hét napig 
tartott. 11 Akkor a kánaáni lakosok azt mondták: „Milyen nagy gyászt 
tartanak az egyiptomiak!” El is nevezték azt a helyet, a Jordántól 
keletre Ábél-Micráimnak, ami azt jelenti: „Egyiptom gyásza.” 12 Így 
Izráel fiai megtették, amit apjuk parancsolt nekik:  13  elvitték a 
holttestét Kánaán földjére, és eltemették abba a barlangba, amely 
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Makpéla mezején van, Mamréval szemben. Ezt a mezőt a barlanggal 
együtt még Ábrahám vette meg temetkezőhelyül a hettita 
Efróntól. 14 Miután József befejezte apja temetését, testvéreivel és 
az összes kísérőkkel együtt visszatért Egyiptomba. 15 József testvérei 
a temetés után azt mondták egymásnak: „Lehet, hogy József még 
mindig haragszik ránk, és most, hogy atyánk már nincs közöttünk, 
megbosszulja rajtunk, amit ellene vétkeztünk!” 16 Üzenetet küldtek 
hát Józsefnek: „Atyád még halála előtt megparancsolta nekünk, 
hogy  17  adjuk át neked üzenetét: »Kérlek, hogy bocsásd meg 
testvéreid bűnét, mert vétkeztek ellened, amikor rosszul bántak 
veled!« Most hát mi is kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, mert mi is 
atyád Istenét szolgáljuk!” József sírva fakadt, amikor ezt elmondták 
neki. 18 A testvérei ekkor elmentek Józsefhez, földre borultak előtte, 
és ezt mondták: „Lásd, mind a szolgáid vagyunk!” 19 De József ezt 
mondta nekik: „Ne féljetek, hiszen nem vagyok én Isten!  20  Igaz, 
hogy ti rossz szándékkal voltatok irántam, de Isten azt jóra fordította! 
Hiszen az volt a terve, hogy általam sokak életét megmentse — 
és ez így is történt!  21  Ne féljetek hát, továbbra is gondoskodom 
rólatok és gyermekeitekről!” Így megvigasztalta őket, és a lelkükre 
beszélt. 22  Ezek után József még sokáig élt Egyiptomban apja 
családjával együtt. Életideje 110 esztendő volt. 23 József megérte 
leszármazottjainak születését Efraim családjában a harmadik 
nemzedékig. Manassé fiának, Mákírnak is születtek gyermekei, 
akiket József még láthatott. 24 Amikor József érezte, hogy közeledik 
élete vége, azt mondta testvéreinek: „Figyeljetek rám! Én ugyan 
nem sokáig élek már, de Isten bizonyosan meglátogat benneteket 
egyszer, és kivezet ebből az országból arra a földre, amelyet esküvel 
ígért Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.” 25 József meg is eskette 
Izráel utódait, hogy amikor Isten meglátogatja őket, akkor feltétlenül 
vigyék magukkal az ő csontjait is. 26 József 110 éves korában halt 
meg. Testét bebalzsamozták, és koporsóba tették Egyiptomban.

2 Mózes 13:19

Mózes parancsára magukkal vitték József koporsóját is. József 
ugyanis még halála előtt megeskette az izráelieket: „Isten egyszer 
bizonyosan megsegít titeket, s akkor vigyétek magatokkal az én 
csontjaimat is!”

János 14:1–3

„Ne nyugtalankodjatok: higgyetek Istenben, és higgyetek 
bennem! 2 Atyám házában sokak számára van lakóhely. Ha nem 
így volna, megmondtam volna nektek. Most elmegyek, hogy helyet 
készítsek a számotokra. 3 Miután elkészítettem, visszajövök értetek, 
és magammal viszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. 
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Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::

C S Ü T Ö R T Ö K  -  6 .  H É T

Olvasd el:  1 Mózes 49:29–50:26; 2 Mózes 13:19; 
János 14:1–3

IMÁK: János 14:1–3

„Ne nyugtalankodjatok: higgyetek Istenben, és 
higgyetek bennem! Atyám házában sokak számára van 
lakóhely. Ha nem így volna, megmondtam volna nektek. 
Most elmegyek, hogy helyet készítsek a számotokra. 
Miután elkészítettem, visszajövök értetek, és magammal 
viszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.”
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Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::

Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::
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O L VA S D  E L !

1 Mózes 1:31

Akkor Isten megvizsgált mindent, amit létrehozott, és nagyon jónak találta. Majd leszállt 
az este, azután felvirradt a reggel — ez volt a hatodik nap.

1 Mózes 3:4–6

De a kígyó így felelt: „Ugyan, dehogy fogtok meghalni! 5  Isten ezt csak azért mondta, 
mert jól tudja, hogy amikor esztek annak a fának a gyümölcséből, felnyílik a szemetek, 
és olyanok lesztek, mint Isten: megismeritek mi a jó és mi a rossz.” 6 Az asszony látta, hogy 
milyen gyönyörű a fa, és azt gondolta, hogy a gyümölcsök biztosan jóízűek lehetnek. 
Elhitte, hogy a gyümölcsök bölccsé teszik — ezért leszakított egyet, és megette. Majd 
adott a gyümölcsből a vele lévő férjének is, aki szintén evett belőle.

1 Mózes 6:5–8

Az Örökkévaló látta, hogy az ember gonoszsága az egész földön elhatalmasodott. 
Megvizsgálta és úgy találta, hogy az emberek szívében minden gondolat, szándék és terv 
mindig csak rosszra irányul. 6 Emiatt az Örökkévaló megbánta, hogy embert teremtett 
a földre, és bánkódott. 7 Majd az Örökkévaló elhatározta: „Eltörlöm a földről az embert, 
akit teremtettem! Sőt, az állatokat is elpusztítom vele együtt! Elpusztítom az embereket, a 
kis és nagy szárazföldi állatokat és a madarakat is, mivel már bánom, hogy megalkottam 
őket.” 8 Nóé azonban kedves volt az Örökkévalónak, ezért neki megkegyelmezett.

1 Mózes 18:22–25

A másik két férfi továbbment Sodoma felé, az Örökkévaló azonban még ott maradt 
Ábrahám előtt. 23 Akkor Ábrahám közelebb lépett az Örökkévalóhoz, és megkérdezte: 
„Valóban el akarod pusztítani az ártatlan embereket is Sodomában a gonoszokkal 
együtt?  24  Ha van ötven igaz a városban, akkor is mindenestül elpusztítod egész 
Sodomát? Nem kíméled meg a várost az ötven igaz kedvéért?  25  Nem, ezt el sem 
tudom képzelni! Lehetetlen, hogy ugyanúgy megöld az igazakat, mint a gonoszokat! 
Bizonyára különbséget teszel az ártatlan és a bűnös között! Az egész föld Bírája nem 
hozhat igazságtalan ítéletet!”

1 Mózes 50:19–20

De József ezt mondta nekik: „Ne féljetek, hiszen nem vagyok én Isten! 20  Igaz, hogy ti 
rossz szándékkal voltatok irántam, de Isten azt jóra fordította! Hiszen az volt a terve, hogy 
általam sokak életét megmentse — és ez így is történt! 

P É N T E K  -  6 .  H É T
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Másold ide a mai IMÁKMásold ide a mai IMÁK--verseketverseket::

Olvasd el: 1 Mózes 1:31; 3:4–6; 6:5–8; 18:22–25; 50:19–20

IMÁK: 1 Mózes 50:19–20

„De József ezt mondta nekik: „Ne féljetek, hiszen nem 
vagyok én Isten!  Igaz, hogy ti rossz szándékkal voltatok 
irántam, de Isten azt jóra fordította! Hiszen az volt a 
terve, hogy általam sokak életét megmentse — és ez 
így is történt!”

P É N T E K  -  6 .  H É T
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Rajzol j vagy ír j  le valamitRajzol j vagy ír j  le valamit,, amit ebből a részből tanultál amit ebből a részből tanultál::

Í rd le a mai imádságodatÍrd le a mai imádságodat::
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E Z E N  A  H É T E N  M E G TA N U L TA M , 
( H O G Y )  . . .

Az alábbi üres helyet töltsd ki azzal ,  hogy lerajzolod vagy Az alábbi üres helyet töltsd ki azzal ,  hogy lerajzolod vagy 
le írod , mit tanultál ezen a héten Isten igéjében elmerülve.le írod , mit tanultál ezen a héten Isten igéjében elmerülve.
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É N  E Z É R T  V A G Y O K  H Á L Á S :

József testvérei  mepróbálták bántani őt,  de Isten 
ezt mégis jóra használta fel .  Mi lyen jó dolgok 

történtek azért ,  mert József Egyiptomban lakott?


