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Indulhat
a nagy kaland?

Istent megismerni csodálatos élmény! Te tudtad, hogy Isten azt szeretné, 
ha mindennap töltenél vele egy kis időt? Bizony ám! Az Istennel töltött 
időt csendességnek, csendes időnek nevezzük. Olyankor csendben ülünk, 
olvasunk és gondolkodunk Istenről, illetve imádságban beszélgetünk vele. 
Ez a füzet a csendes idő megtartásához szeretne neked segítséget adni az 
elkövetkezendő 3 hónapban. Először is döntsd el, mikor akarsz csendességet 
tartani: ez lehet reggel, ébredés után, de lehet este, lefekvés előtt is. Mindig 
legyen nálad ez a könyvecske, egy ceruza vagy toll és a Bibliád, ha van. 

Kezdd az első oldallal! 
Próbáld mindennap követni az alábbi lépéseket!

•	 Beszélj Istennel! Kérd Őt, hogy segítsen megérteni azt, amit olvasol majd 
a csendességedben.•	 Olvasd el az aranymondást! Ezt a lap tetején találod. Ha van saját Bibliád, 
próbáld meg kikeresni az igeverset. Vajon mennyi idő alatt tudod kívülről 
megtanulni?•	 Olvasd el a rövid magyarázatot! Mindennap egy fontos kérdésre keressük 
a választ. A magyarázatot lassan olvasd végig, és közben gondolkozz 
azon, amit olvasol.•	 Írd le a választ! Minden magyarázat után találsz egy kérdést. Olvasd el, 
majd írd le a válaszodat! Ha leírod, amit gondolsz, az segít emlékezni. •	 Beszélj újra Istennel! Minden napra kapsz ötletet ahhoz, hogy miről 
beszélgethetnél Istennel. Természetesen imádkozhatsz más dolgokért is. 
Köszönd meg Istennek mindazt, amit érted tesz. Beszélj neki a gondjaidról, 
kérd, hogy segítsen neked vagy valakinek, akit szeretsz. Isten már nagyon 
várja, hogy megszólítsd.•	 Foglalkoztató feladatok. Minden hónap végén találsz egy feladatlapot. 
Vajon mire emlékszel az olvasottakból? 

Most már biztosan alig várod, hogy megismerd Istent! Akkor ne késlekedj! 
Nyisd ki a füzetet az első napnál, és indulj el a nagy kalandra!



Elgondolkoztál-e már valaha azon, 
hogy kicsoda Isten? Vannak, akik 

azt gondolják, hogy Isten egy 
öregember, és a felhők fölött 
lakik. Mások szerint Isten 
olyan valaki, aki megengedi, 
hogy rossz dolgok történje-
nek, amikor valamit nem jól 
csinálunk. Megint mások azt 

hiszik, hogy a nap és a csilla-
gok istenek, csak mert fényt ad-

nak. És vannak, akik azt mondják: 
„Nincs Isten”.

A Biblia, Isten Igéje azt mondja, 
hogy az egy igaz Isten Lélek. Nincs 
teste, mint neked és nekem. Ezért 
nem is láthatjuk Őt. Ő viszont 

lát, hall és szeret minket. Isten 
mindenütt jelen van. Isten a Te-

remtő. Ő alkotta a világot és min-
dent, ami benne van: a hegyeket, 
az óceánokat és az állatokat. Isten 
teremtett téged is és engem is. Mi 
az Ő különleges teremtményei va-
gyunk, és Ő nagyon szeret minket.

A felnőtteknek is és a gyerme-
keknek is szükségük van Istenre. 
Minden emberben legbelül azt 
súgja valami, hogy van Isten. Ez a 
könyv segít neked Istent megis-
merni. Megtudhatod, hogy Isten 
milyen hatalmas és csodálatos. 
Megtanulhatod, hogy hogyan sze-
retheted Őt, hogyan lehetsz vele 
szoros kapcsolatban, bár nem lá-
tod. Felkészültél-e erre az izgalmas 
kalandra? Kész vagy-e megismerni 
Istent?

icsoda Isten?

Írd le, hogy szerinted kicsoda Isten:
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy hatalmas Isten vagy. Köszönöm, hogy megterem-
tettél. Kérlek, segíts nekem jobban megismerni és szeretni téged! Jézus nevé-
ben. Ámen.

„Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról 
beszél a menny” (Zsoltárok 19,2). 



Vannak, akik több istent imád-
nak, de a Biblia azt tanítja nekünk, 
hogy csak egy igaz, élő Isten léte-
zik. A Biblia azt mondja, hogy Isten 
három Személy, de egy Isten. Ezt 
mi, emberek nem tudjuk megérte-
ni. A Biblia tanít minket az Atya Is-
tenről, a Fiú Istenről és a Szentlélek 
Istenről. Ők a három Személy.

Az Atya Isten a mennyországban 
él, de mindenütt jelen van. Szent, 
vagyis nincsen benne semmi bűn. 
Isten uralkodik a teremtményei fö-
lött. Mindent Ő irányít, mert fölöt-
te áll mindennek. Isten mindenkit 
szeret.

Jézus a Fiú Isten. Ő az, aki meg-
halt a mi bűneinkért, és feltámadt. 
Mindenki, aki hisz Jézusban mint 

személyes Megváltójában, bocsá-
natot kap a bűneire. Miután Jézus 
feltámadt a halálból, felment a 
mennybe. Most Atyjával, Isten-
nel van.

A Szentlélek Isten lejött a 
földre, miután Jézus visz-
szatért a mennyországba. 
Ő segít az embereknek meg-
látniuk, hogy bűnösök. Annak, 
aki Jézusra bízza magát, a Szent-
lélek az életébe költözik. A Szent-
lélek abban is segít nekünk, hogy 
megértsük Isten Igéjét, a Bibliát.

Az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szent-
lélek Isten a Szentháromság. Ők 
hárman tökéletes egységet alkot-
nak.

„Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról 
beszél a menny” (Zsoltárok 19,2). 

Meg tudod-e nevezni a Szentháromság három Személyét?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm neked Jézust, akit azért küldtél, hogy a Megváltónk le-
gyen. Köszönöm, hogy a Szentlélek benne él azoknak a szívében, akik hisz-
nek Jézusban. Ámen.

ok isten van?



Talán azt gondolod, hogy mivel Is-
ten teremtette a világot, nagyon-

nagyon öregnek kell lennie. De 
tévedsz! Istennek nincs kora. Is-
ten örök. Olyan nem volt soha, 
hogy Ő ne lett volna, és soha 
nem is lesz olyan idő, amikor 
megszűnik létezni. 
Gondolj csak egy körre! Ugye, 

nem tudod megmondani hol 
kezdődik, és hol végződik? A kör 

egyetlen, folyamatos vonal. Arra 
emlékeztethet, hogy Isten örökké-
való. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
mindig létezett, és mindig létezni 
is fog. Ezt mi, emberek sehogy sem 
tudjuk felfogni. 

A Biblia ezt mondja: „… öröktől 
fogva mindörökké vagy te, ó Is-

ten!” (Zsoltárok 90,2). Mennyi 
időt jelent ez? Végtelenül sok időt. 
Ha te már rábíztad magadat Jézus-
ra mint Megváltódra, akkor Isten 
neked is örök életet adott. Lesz an-
nak vége valamikor? Nem, soha! Te 
már örökre Isten gyermeke vagy! 
Isten akarja irányítani az életedet. 
Ő örökkévaló: mindig volt, és min-
dig lesz. Ezért mindent lát: azt, ami 
történt, ami történik, és ami majd 
csak ezután történik. Milyen jó, ha 
valakinek ilyen vezetője van! Mi-
lyen hatalmas az Isten!
Nem gondoltál még arra, hogy 
rábízd magadat erre a csodálatos, 
örökkévaló Istenre? Te a jövőt nem 
láthatod, Ő azonban látja, és kész 
bölcsen irányítani az életedet, ha 
rábízod magadat.

ány éves Isten?

Hogyan magyaráznád el egy barátodnak azt, hogy Isten örökkévaló?
 
 
 

Imádkozhatsz így is: 
Istenem! Köszönöm, hogy soha nem hagysz el engem, mert örökkévaló 

vagy. Köszönöm, hogy bízhatom benned, mert te mindig itt leszel nekem. 
Jézus nevében. Ámen.

„Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájá-
ról beszél a menny” (Zsoltárok 19,2). 



ekkora hatalma van Istennek?

Meg tudsz nevezni néhány dolgot, amelyekben látható Isten  
hatalma?  
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Te vagy a Mindenható! Segíts benned bíznom, amikor olyan prob-
lémáim vannak, amelyeket képtelen vagyok megoldani. Segíts emlékeznem 
arra, hogy a te hatalmad végtelen. Jézus nevében. Ámen.

„Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról 
beszél a menny” (Zsoltárok 19,2). 

A 200 tonnás Columbia űrsikló el-
startolt. Hosszú lángcsóvát húzott 
maga mögött. Két perccel később 
elérte a 37 km magasságot. 2720 
km/óra sebességgel kerülte meg 
a Földet. Gondold csak el, milyen 
hatalmas erőnek kellett kilöknie 
azt az óriási űrhajót ahhoz, hogy 
ekkora sebességgel száguldjon az 
űrben!

Képzeld, Isten még ennél is hatal-
masabb! A Biblia azt mondja, hogy 
az Úrnak nagy a hatalma (Náhum 
1,3). Ő alkotta a mennyet és a föl-
det. Isten szólt, és meglett. Ő min-
denható. Ő áll minden nép fölött. 
Isten hatalmának nincsenek korlát-
jai. Mindent megtehet. 

A Biblia beszél Ábrahámról és Sárá-
ról. Isten megígérte nekik, hogy sok 

utóduk lesz, de még sokáig nem 
született gyermekük. Egy nap, 
amikor Sára és Ábrahám már 
majdnem száz évesek voltak, 
Isten elküldte angyalát Ábra-
hámhoz. Az angyal elmondta 
nekik, hogy a következő esz-
tendőben Sára fiút fog szülni. 
Ez teljesen lehetetlennek tűnt! 
Amikor Sára elnevette magát, 
az angyal megkérdezte: „Van-e 
valami lehetetlen az Úr számá-
ra?” (1Mózes 18,14). És valóban! 
Sárának fia született! Mivel Isten 
mindenható, még ezt a lehetetlen 
dolgot is meg tudta tenni. Legkö-
zelebb, amikor valami nehézséggel 
találod szembe magadat, emlékezz 
rá, hogy Isten hatalma végtelen, 
és Ő segíteni akar neked.



iért teremtette Isten 
az embereket?

Írj le három dolgot, amiért ma dicsérheted Istent:
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy megteremtettél. Szeretlek és dicsérlek, amiért olyan 
hatalmas vagy. Jézus nevében. Ámen.

„Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és 
a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál 
azáltal, hogy mindenki vétkezett” (Róma 5,12).

Elgondolkoztál-e már azon, hogy 
hogyan került a földre az a sok em-

ber? Isten teremtette mindegyi-
ket! Miután Isten megalkotta 

ezt a gyönyörű földet, terem-
tett egy embert is. Ádámnak 
nevezte el. Kis idő múlva Is-
ten elaltatta Ádámot, az egyik 
oldalbordájából megalkotta 
az első asszonyt, Évát, és fele-

ségül adta Ádámhoz. Ádám és 
Éva abban a gyönyörű kertben 

éltek, amelyet Isten alkotott.

Nemsokára Ádámnak és Évának 
gyermekei születtek. Amikor a gyer-
mekek felnőttek, nekik is lettek 
gyermekeik. Egy idő után már min-

denütt emberek éltek a földön. 
Ma már olyan sokan vagyunk, 
hogy nem is lehetne megszá-
molni. 

Isten nem azért teremtette az 
embereket, mert egyedül érez-
te magát. Azért alkotott minket, 
hogy szeressük és dicsérjük Őt. 
A Biblia ezt mondja: „Nagy az Úr, 
méltó, hogy dicsérjék” (Zsoltárok 
48,2). Isten azt akarja, hogy az em-
berek az Ő nagyságáért és jósá- 
gáért dicsérjék Őt.

Amikor körülnézel, és látod mind-
azt, amit Isten teremtett, mondha-
tod ezt: „Milyen hatalmas az Isten!” 
Akkor is dicsérheted Őt, amikor 
imádkozol. Mondd el neki, hogy 
szereted, és szükséged van rá. Is-
tent soha nem tudjuk eléggé di-
csérni.



ogyan jött a bűn a világba?

Milyen szomorú dolgok történtek, amikor Ádám és Éva vétkezett?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy a bűnöm ellenére szeretsz. Köszönöm, hogy meg-
bocsátasz nekem. Jézus nevében. Ámen.

„Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és 
a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál 
azáltal, hogy mindenki vétkezett” (Róma 5,12).

Isten mindent csodálatosnak és jó-
nak teremtett meg a világban, még-
is olyan sok dolog van a világon, 
ami nem jó és nem csodálatos. Ott 
van a betegség, a szomorúság, a há-
ború és az öldöklés. Mitől romlottak 
el ennyire a dolgok?

Isten az első emberpárt, Ádámot 
és Évát egy kertbe helyezte el. Azt 
mondta nekik, hogy a kert egyik 
fájának a gyümölcséből nem ehet-
nek, mert ha esznek belőle, meghal-
nak. Isten ellensége, a Sátán rávette 
Évát, hogy mégis egyen annak a fá-
nak a gyümölcséből. Azután Ádám 
is evett belőle. Amikor úgy döntöt-
tek, hogy nem engedelmeskednek 
Istennek, bűnt követtek el, más szó-
val bűnbe estek. 

Isten azt mondta Ádámnak, hogy 
el kell hagyniuk a kertet. Megisme-

rik a fájdalmat és betegséget, a tes-
tük pedig egyszer majd meghal. A 
bűn Ádámot és Évát elválasztot-
ta Istentől, aki szent és tökéle-
tes.

Amióta Ádám és Éva bűnbe 
esett, minden ember bűnös-
ként születik, és távol kell élnie 
Istentől. A Biblia ezt mondja: 
„Mindenki vétkezett” (Róma 
3,23). Bűn az, amikor olyat gon-
dolunk, mondunk vagy teszünk, 
amivel megszegjük Isten törvénye-
it. A szívedben lévő bűn kényszerít 
téged is arra, hogy rossz dolgokat 
tegyél. Magadtól nem tudsz kisza-
badulni a bűn hatalmából. Bűnöd 
büntetést érdemel. Egyedül Isten 
bocsáthatja meg. Ha ez megtörté-
nik, a bűn többé nem választhat 
el Istentől.



it tett Isten a bűnnel?

Írd le röviden, hogy szerinted Jézusnak miért kellett meghalnia:
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy elküldted az egyetlen Fiadat, Jézust, hogy meg-
haljon értem a kereszten. Köszönöm, hogy ennyire szeretsz. Jézus nevében. 
Ámen.

„Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és 
a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál 
azáltal, hogy mindenki vétkezett” (Róma 5,12).

A világ legcsodálatosabb történe-
te az, amelyik elmondja, mit tett 

Isten azért, hogy megbocsát-
hassa bűneinket.
Miután Ádám és Éva bűn-
be esett, Isten megígérte, 
hogy Megváltót küld. Ma 
már te is és én is tudjuk, 
hogy ez a Megváltó az Úr 

Jézus Krisztus, Isten Egyszülött 
Fia. Kisbabaként született erre 

a világra. Amikor felnőtt férfi lett, 
önként halt meg egy kereszten a 
mi bűneinkért.
Amikor Jézus a kereszten haldok-
lott, Isten az egész világ bűnét ráhe-
lyezte. A Biblia ezt mondja: „Azt, aki 
nem ismert bűnt, bűnné tette ér-

tünk” (2Korinthus 5,21). Jézus nem 
érdemelte meg, hogy meghaljon. 
Nem volt egyetlen bűne sem. Tö-
kéletes volt, mégis vállalta a halált 
a kereszten – helyetted. Ha Jézus 
nem adta volna drága vérét azért, 
hogy magára vállalja a neked járó 
büntetést, akkor soha nem kaphat-
nál bocsánatot a bűneidre. Jézus 
meghalt, és eltemették. A harma-
dik napon Isten újra életre keltet-
te. Kis idő múlva Jézus visszatért 
a mennybe, és most is ott él. Isten 
megtartotta ígéretét, hogy megfi-
zeti a bűn árát. A saját szeretett Fiát 
küldte el, hogy a világ Megváltója 
legyen.



ogyan kaphatok 
bűnbocsánatot?

Mit kell elhinned ahhoz, hogy bűnbocsánatot kaphass?
 
 
 

Ha most szeretnéd kérni Isten bocsánatát, így imádkozhatsz:
Istenem! Tudom, hogy bűnös vagyok. Hiszek a te Fiadban, az Úr Jézusban, aki 
azért halt meg, hogy bűneim büntetését magára vegye. Hiszem, hogy feltá-
madt. Úr Jézus, kérlek, légy a Megváltóm! Ámen.

„Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és 
a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál 
azáltal, hogy mindenki vétkezett” (Róma 5,12).

Most már tudod, hogy Jézus a te 
bűneidért halt meg. Szeretnéd-e 
tudni, hogyan kaphatsz bűnbo-
csánatot? A Biblia tanítása szerint 
Jézus az egyetlen út Istenhez. „Én 
[Jézus] vagyok az út, az igaz-ság és 
az élet; senki sem mehet az Atyához 
[Istenhez], csakis énáltalam” (János 
14,6).

Jézus szeretne a te Megváltód is 
lenni. Magadat nem tudod meg-
szabadítani a bűn hatalmából. 
Azzal, hogy jócselekedeteket haj-
tasz végre, még nem kerülheted 
el a bűnödért járó büntetést. Azért 
sem kaphatsz bűnbocsánatot, ha 
imádságokat mondasz, adakozol, 
vagy megpróbálsz Istennek tetsző 
dolgokat tenni. Isten azt mondja: 
egyetlen egy út van, és ez az út az 

Ő Fián, Jézus Krisztuson keresztül 
vezet.

A Biblia így szól: „Higgy az Úr 
Jézusban, és üdvözülsz” (Aposto-
lok cselekedetei 16,31). 
Hinni azt jelenti rábízod ma-
gadat az Úr Jézusra, mert 
egyetértesz azzal, hogy Isten 
kizárólag egyetlen fizetséget 
fogad el a bűneidért: az Úr 
Jézus kereszthalálát. Amikor el-
döntöd, hogy rábízod magadat 
az Úr Jézusra mint Megváltódra, 
akkor Isten bűnbocsánattal aján-
dékoz meg. Megmenekültél bű-
neid büntetésétől. Amikor egyszer 
majd meghalsz, nem a büntetés 
helyére kerülsz, elszakítva Isten-
től, hanem Istennel élsz örökké 
a mennyországban.



sten valóban tökéletes?

Miben különbözünk mi Istentől?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Szent vagy és tökéletes. Te vagy egyedül jó. Köszönöm, hogy az Úr 
Jézuson keresztül, aki az én Megváltóm, hozzád, a szent Istenhez jöhetek. 
Jézus nevében. Ámen.

„Mivel ő, a Szent [Isten] hívott el titeket – magatok is 
szentek legyetek egész magatartásotokban” (1Péter 1,15).

Ismersz valakit, aki soha semmi 
rosszat nem tesz, és nem is hibá-

zik? Vannak emberek, akik hosszú 
éveken keresztül kerestek vala-
kit, aki tökéletes, de egyikőjük 
sem talált ilyen személyt. 
Az 1János 1,5-ben ezt mond-
ja a Biblia: „az Isten világos-
ság, és nincs benne semmi 

sötétség.” Ez az igevers azt 
jelenti, hogy Isten szent és 

tiszta. Nincs benne semmi bűn. 
Még egy egészen pici rossza-

ság sem. Isten teljesen távol áll 
a bűntől: mindentől, ami gonosz és 
rossz. Isten és a bűn olyan ellenté-
tek, mint a világosság és a sötét-
ség. Isten szent. Az Atya is szent, 

a Fiú, az Úr Jézus Krisztus is szent, 
és a Szentlélek is szent. 
Tehát mégis van valaki, aki tökéle-
tes: Isten! Egyes-egyedül Isten tö-
kéletes. Mi, emberek mindannyian 
vétkeztünk, és a bűn elválaszt min-
ket Istentől. Mivel Isten szent, meg 
kell büntetnie a bűnt. Ám azért, 
hogy bűnbocsánatot kaphassunk, 
és mi is szentekké válhassunk, Is-
ten a saját Fiát adta, hogy meghal-
jon a mi bűneinkért. Ha elfogadtad 
Jézust Megváltódnak, akkor bűn-
bocsánatot kaptál, és Isten szem-
ében szent lettél. Nem tart többé 
bűnösnek. Akkor örülhetsz ennek!



it jelent az,
hogy Isten szent?

Szerinted mit jelent az, hogy Isten szent?
 
 
 

Imádkozhatsz így is: 
Istenem! Te szent Isten vagy. Köszönöm, hogy az Úr Jézus elvette a bűneimet, 
ezért bizalommal imádkozhatom. Jézus nevében. Ámen.

„Mivel ő, a Szent [Isten] hívott el titeket – magatok is 
szentek legyetek egész magatartásotokban” (1Péter 1,15).

Ézsaiás Isten egyik nagy prófétája 
volt. Isten Ézsaiáshoz is szólt. Arra 
szólította fel, hogy mondja el az 
embereknek: egy nap eljön a világ 
Megváltója.

Egy nap Isten látomásban beszélt 
Ézsaiással. A látomás olyan, mint 
egy álom. Ézsaiás elmondta, hogy 
látta Istent egy magasra felemelt 
trónuson ülni. Isten körül angyalok 
voltak. Így kiáltott egyik a másik-
nak: „Szent, szent, szent a Seregek 
Ura, dicsősége betölti az egész föl-
det!” (Ézsaiás 6,3). Amikor Ézsaiás 
ezt a látomást látta, nagy félelem 
fogta el. A látomás segített megér-
tenie azt, hogy Isten milyen szent 
és tökéletes, és hogy ehhez a szent 
és tökéletes Istenhez képest mi-
lyen nagyon bűnös is ő. 

Mit jelent az, hogy Isten szent? Azt, 
hogy Ő száz százalékosan tiszta, 
soha nem vétkezik, mindig töké-
letes. Mindig azt teszi, ami he-
lyes. Isten maga a tökéletes jó-
ság. Ezért gyűlöli a bűnt olyan 
nagyon.

Ha egyszer bűnösök vagyunk, 
hogyan imádkozhatunk Is-
tenhez? Isten azt akarja, hogy 
beszéljünk vele. Ézsaiásnak azt 
mondta, hogy ne féljen. Nekünk 
is azt mondja, hogy ne féljünk. 
Amikor rábízzuk magunkat az Úr 
Jézusra mint Megváltónkra, Isten 
többé nem úgy néz ránk, mint bű-
nösökre. Tisztának mond minket. 
Így már kapcsolatba kerülhe-
tünk, és beszélgethetünk vele, 
aki szent.



lvárja-e Isten,
hogy szent legyek?

Életed mely területén szeretné Isten látni a szentséget?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy szent Isten vagy. Kérlek, adj erőt ahhoz, hogy szent 
életet élhessek! Jézus nevében. Ámen.

„Mivel ő, a Szent [Isten] hívott el titeket – magatok is 
szentek legyetek egész magatartásotokban” (1Péter 1,15).

Amikor Ézsaiás próféta látomás-
ban látta Istent és az angyalokat, 

akik az arcukat tiszteletből elta-
karták, akkor látta meg igazán, 
hogy Isten mennyire szent. Ha 
te lennél Ézsaiás, vajon gon-
dolnál-e arra, hogy milyen 
nagy bűnös is vagy valójá-
ban?
Ha te már elfogadtad Jézust 

Megváltódnak, akkor Isten azt 
várja tőled, hogy tiszta életet élj. 

Elvárja, hogy szent legyél. Választ-
hatsz: engedhetsz a bűn csábítá-
sának, de választhatod Isten útját 
is. Isten segít nemet mondanod a 
bűnre. Elvárja, hogy engedelmes-
kedj Igéjének, a Bibliának, és azt 
tedd, ami helyes. Azt is elvárja, 

hogy igazat mondj, és másokkal 
légy mindig kedves, szerető szívű, 
türelmes. Azt akarja, hogy becsüle-
tes légy, és úgy viselkedj, ahogyan 
az Istennek tetszik.
Ne feledd: Isten benned él a hit ál-
tal, és meg akar erősíteni arra, hogy 
tiszta, szent életet élj. Ha mégis 
bűnt követsz el, gondolj arra, hogy 
Isten milyen szent. Bánd meg, amit 
elkövettél, és valld meg neki. Em-
lékezz Isten hűségére és jóságára, 
aki Jézusért megbocsátotta min-
den bűnödet, amikor hittel hozzá 
fordultál (1János 1,9), és kész tisz-
togatni, formálni téged továbbra 
is. Akarsz-e szent életet élni?



i irányítja a dolgokat?

Mit jelent az, hogy Isten szuverén?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Dicsérlek téged, aki mindenek fölött állsz. Kérlek, segíts benned bíz-
nom mindennap! Jézus nevében. Ámen.

„Mivel ő, a Szent [Isten] hívott el titeket – magatok is 
szentek legyetek egész magatartásotokban” (1Péter 1,15).

Mondta-e valaha anyukád, hogy 
„most te felelsz a dolgokért?” Ami-
kor valamit rád bíznak, és te irá-
nyíthatod a feladat elvégzését, az 
olyan, mintha te lennél a főnök. Te 
vagy a felelős azért, hogy valami el-
készüljön, meglegyen.
Elgondolkoztál-e már azon, hogy 
ki irányítja ezt a világot? A Biblia 
azt mondja, hogy Isten szuverén, 
korlátlan Úr. Ez azt jelenti, hogy 
mindent Ő irányít és ellenőriz. Bár-
mit jogában áll megtenni, de nem 
tartozik senkinek számadással. Ő 
a legfőbb uralkodó. Senki sincs 
Isten fölött. Isten mindenkor ural-
kodik mindenkin és mindenen. 
Semmi olyan nem történhet, amit 
Isten nem enged megtörténni. 
Ő ellenőriz mindent éjjel és nappal, 

24 órán keresztül, a hét minden 
napján, az évnek mind az 52 he-
tében. Soha nem alszik, és soha 
nem megy el szabadságra.
Mennyi ideig uralkodik majd 
Isten? A Biblia ezt mondja: „Az 
Úr uralkodik örökkön örökké!” 
(2Mózes 15,18). A dolgokat 
eddig is mindig Isten irányí-
totta, és ezután is Ő irányít 
majd mindent. Mit jelent ez 
neked személyesen? Történhet 
bármi az életedben, nem kell meg-
ijedned, nem kell aggódnod, mert 
Isten irányítja a dolgokat. Nagyon 
szeret téged, és azt akarja, hogy 
teljesen bízd rá magadat.
Ő a leghatalmasabb Úr. Ő a kirá-
lyok Királya.



elyek Isten rendelkezései?

Miért adta Isten a tízparancsolatot?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Szeretnék úgy élni, ahogyan az neked tetszik, és ahogyan azt te kívá-
nod. Segíts nekem mindennap azt tennem, ami helyes! Jézus nevében. Ámen.

Hosszú évekkel ezelőtt Isten tíz kü-
lönleges törvényt adott népének. 
Így mutatta meg nekik azt, hogy 
milyen szent Ő, és milyen bűnös 
az ember. Ezek a törvények azt is 

megmondják, hogy milyen éle-
tet vár Isten az Ő népétől. Eze-
ket a törvényeket tízparancso-
latnak nevezzük.
•	 Ne	 legyen	más	 istened	 raj-

tam kívül! (Egyedül Istent 
imádd!)

•	 Ne	 készíts	 magadnak	 bál-
ványokat! (Ne engedd, hogy 

bármi is elfoglalja Isten helyét 
az életedben!)

•	 Ne	mondd	ki	hiába	az	Úrnak,	 a	
te Istenednek a nevét! (Csak tisz-
telettel ejtsd ki Isten nevét!)

•	 Úgy	 emlékezz	 meg	 a	 nyugalom	
napjáról, hogy megszenteled 

azt! (A hét egy napja arra való, 
hogy pihenj és Istent imádd.)

•	 Tiszteld	apádat	és	anyádat!	

(Légy tisztelettudó a szüleid-
del szemben!)

•	 Ne	ölj!	 (Védd	az	életet!	Soha	
ne vedd el senkinek az életét!)

•	 Ne	paráználkodj!	(A	férj	és	a	fele-
ség legyenek egymáshoz hűsé-
gesek.)

•	 Ne	 lopj!	 (Ne	 vegyél	 el	 semmit,	
ami nem a tiéd!)

•	 Ne	 tanúskodj	 hamisan!	 (Ne	 ha-
zudj! Mindig azt mondd, ami 
a teljes igazság!)

•	 Ne kívánd a másét! (Ne akard azo-
kat a dolgokat, amelyek a máséi!)

Amikor Isten elmondta ezeket 
a parancsolatokat, az emberek 
megrémültek. De Mózes, a nép ve-
zetője elmagyarázta nekik, hogy 
a felséges Isten így akarja távol 
tartani őket mindenféle bűntől. 
Isten népe eldöntötte, hogy attól 
a naptól fogva engedelmeskedik 
Istennek. Te vajon mit mondasz?

„Mivel ő, a Szent [Isten] hívott el titeket – magatok is 
szentek legyetek egész magatartásotokban” (1Péter 1,15).



z én életemet is 
Isten irányítja?

Mire kell gondolnod, amikor nehéz helyzetben vagy?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy kezedben tartod az életemet. Kérlek, juttasd min-
dig eszembe, hogy szeretsz, és mindig azt teszed, ami nekem a legjobb. Jézus 
nevében. Ámen.

„Mivel ő, a Szent [Isten] hívott el titeket – magatok is 
szentek legyetek egész magatartásotokban” (1Péter 1,15).

Isten szuverén – mindig Ő irányít-
ja az eseményeket. Isten azt teszi, 
amit jónak lát. Ő dönti el, hogy 
megtehetjük-e azt, amit eltervez-
tünk. Teljes hatalma van minden 
ember fölött. Semmi olyan nem 
történik az életünkben, amit Isten 
ne tartana ellenőrzése alatt. 

Megfordult-e már a fejedben, hogy 
a te életed eseményeit senki sem 
tartja a kezében? Talán valaki, akit 
szeretsz, megsérült egy baleset-
ben, vagy meghalt egy csúnya 
betegségben. Talán a családotok 
nehéz időket él, mert apukád vagy 
anyukád, vagy esetleg mindketten 
elveszítették az állásukat. Talán 
valaki bánt téged, vagy igazságta-
lanul bánik veled. Amikor megbe-
tegszel, vagy gondok jelentkeznek 

az életedben, akkor is hidd el, hogy 
Isten szeret, kezében hordoz, és 
amit megengedett, az a javad-
ra történt. Azt teszi majd, ami 
neked a legjobb, még akkor is, 
ha szerinted a helyzet egyál-
talán nem jó. 

A Biblia ezt mondja: „Azt pedig 
tudjuk, hogy akik Istent szeretik, 
azoknak minden javukra szol-
gál” (Róma 8,28). Az életedben 
nincsen olyan kicsi dolog, amiről 
Isten ne tudna. De nincsen olyan 
nagy dolog sem, amit Isten ne tud-
na irányítani. Amikor nem érted, mi 
miért történik, gondolj arra, hogy 
Isten irányít mindent. Nyugodtan 
rábízhatod magadat a te szerető 
mennyei Atyádra!



átszik-e az életemen,
hogy Isten irányítja?

Miért fontos bíznod Istenben?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts benned bíznom, amikor jól mennek a dolgok, és akkor is, 
amikor nehézségeim vannak! Köszönöm a te békességedet. Jézus nevében. 
Ámen.

„Mivel ő, a Szent [Isten] hívott el titeket – magatok is 
szentek legyetek egész magatartásotokban” (1Péter 1,15).

Isten soha nem ígért gyerme- 
keinek fájdalom és gond nélküli 

életet. Miközben tervét megva-
lósítja az életünkben, bizony 
megengedi, hogy rossz dol-
gok is történjenek velünk. 
Istenben bízni ugyanolyan 
fontos, mint neki engedel-
meskedni. Amikor nem bízol 

Istenben, tulajdonképpen azt 
nem hiszed el, hogy a dolgo-

kat Ő irányítja, és hogy Ő jó. Isten 
arra akar megtanítani, hogy min-
dennap szüntelenül csak benne 
bízzál. Bízz benne akkor is, amikor 
minden jól megy, és akkor is, ami-
kor nehéz idők következnek. Isten-

ben bízni azt jelenti, hogy teljes 
szíveddel elhiszed: a dolgokat Ő 

irányítja, és azt teszi, ami neked a 
legjobb. 
Miből látható, hogy az életemet Is-
ten irányítja? Ha valamilyen gond, 
probléma adódik az életedben, 
azonnal bízd az egészet Istenre, hi-
szen tudhatod, Isten azért engedte 
azt a nehézséget, mert célja van 
vele. Imádságban mondd el neki 
azt, ami nehéz. Eközben Isten bé-
kességet és belső nyugalmat ad. 
Adj hálát, amiért azon munkálko-
dik az életedben, hogy egyre in-
kább Jézushoz hasonlíts.



iért bünteti meg
Isten a bűnösöket?

Hogyan bünteti meg Isten a bűnösöket?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Dicsérlek, mert minden, amit teszel, igazságos. Köszönöm, 
hogy azt a büntetést, amelyet nekem kellene kapnom a bűneimért, Jézus 
magára vállalta, és én megmenekülhetek. Jézus nevében. Ámen.

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart 
szeretete!” (Zsoltárok 118,1).

Mondtad-e már valaha, hogy „ez nem 
igazság!”? Istennel kapcsolatban ilyet 
soha senki nem mondhat! Isten min-
denben, amit tesz, igazságos. Az 5Mó-
zes 32,4-ben ez áll: „Kőszikla Ő, cselek-
vése tökéletes, minden útja igazságos. Hű 
az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes Ő.” 
Isten a mi Bíránk, és Ő igazságosan ítél. 

Ádám és Éva óta minden ember 
úgy születik erre a világra, hogy 
kívánja a bűnt. Isten viszont szent; 
gyűlöli a bűnt. Mivel igazságos is, 
nem engedheti, hogy az emberek 
büntetés nélkül tegyék a rosszat. 
A Biblia ezt mondja: „A bűn zsoldja 
a halál” (Róma 6,23). A zsold fizet-
séget jelent, és azért kapjuk, amit 
tettünk. Mi jár nekünk a bűnért? 
Halál. Isten azt mondta: bűneink 

miatt megérdemeljük, hogy örökre 
távol éljünk tőle. Ez az a büntetés, 
amelyet igazságos Istenünk a 
bűnünk miatt kiszabott ránk. Ez 
az örök halál.

Ám Isten elküldte egyetlen 
Fiát, az Úr Jézus Krisztust, 
hogy meghaljon a kereszten, 
és magára vegye azt a bünte-
tést, amely nekünk járna a bű-
nünkért. Azok az emberek, akik 
elutasítják az Úr Jézust, örökre el-
vesznek, és egy szörnyű helyre, a 
pokolba, a büntetés helyére kerül-
nek. Azok ellenben, akik hisznek 
Jézusban mint Megváltójukban, 
megmenekülnek a megérdemelt 
büntetéstől (Apostolok cseleke-
detei 16,31).



ennyire szeret engem Isten?

Hogyan mutatja meg Isten az irántad való szeretetét?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm az irántam való hatalmas szeretetedet. Segíts, hogy én 
is tudjalak szeretni téged, és tudjam a legjobbat adni neked! Jézus nevében. 
Ámen.

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart 
szeretete!” (Zsoltárok 118,1).

Ugye, tudod, mi a szeretet? Amikor 
szeretsz valakit, szeretnél mindig a 

közelében lenni. Minden vágyad 
az, hogy gondoskodjál róla, és 
kedveskedjél neki. Ha vala-
mi rosszat tesz, azonnal kész 
vagy megbocsátani. 

Isten szeretete sokkal hatal-
masabb és sokkal csodálato-
sabb annál a szeretetnél, amit 

mi, emberek egymás iránt érez-
ni tudunk. A Jeremiás 31,3-ban 

Isten ezt mondja: „Örök szeretet-
tel szerettelek.” Isten irántad érzett 
szeretete végtelen.

Olyan idő soha nem volt, hogy 
Isten ne szeretett volna. Szeretett 

már születésed előtt. Pontosan 

tudta, mikor fogsz megszületni, kik 
lesznek a szüleid, milyen színű lesz 
a hajad és a szemed. Annyira sze-
ret, hogy a legjobbat akarja neked.

Istenben akkora szeretet van, hogy 
elküldte egyetlen Fiát, az Úr Jézust, 
hogy meghaljon helyetted a ke-
reszten. Jézus kereszthalála fejezi 
ki legjobban Isten óriási szerete-
tét. Isten azt ígérte, hogy ha hiszel 
Jézusban mint személyes Megvál-
tódban, akkor egy napon felvisz 
a mennybe, hogy örökre ott élj 
vele. Látod, mennyire szeret téged 
Isten?



i Isten kegyelme?

Hogyan mutatja meg Isten az irántad való kegyelmét?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy kegyelemből mentettél meg. Köszönöm áldásai-
dat, amelyekkel kegyelmedből nap mint nap megajándékozol. Jézus nevé-
ben. Ámen.

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart 
szeretete!” (Zsoltárok 118,1).

Kaptál-e már olyan ajándékot, ame-
lyet nem érdemeltél meg? Azért 
kaptad, mert valaki meg akarta mu-
tatni, mennyire szeret. Isten is ad 
nekünk valamit, amivel meg akarja 
mutatni, mennyire szeret minket. 
Ez a valami az Ő kegyelme.

Isten annak ellenére, hogy nem 
érdemled meg, szeret téged. Ezt 
jelenti a kegyelem. Isten kegyel-
mét nem tudod kiérdemelni. Sem 
a bűnből való szabadulást, sem 
pedig az örök életet nem érdem-
led meg. Amikor rábíztad magadat 
Jézusra mint Megváltódra, Isten 
mégis megmutatta kegyelmét, 
mert eltörölte bűneid büntetését. 
Isten máshogyan is megmutatja 
kegyelmét: megerősít, vezet, gon-

doskodik rólad nap mint nap. Az 
is az Ő kegyelmét jelzi, hogy erőt 
kapsz életed nehéz pillanatai-
ban. Hát nem csodálatos Isten 
kegyelme?

Ha Jézus már a te Megváltód 
is, adj hálát Istennek, amiért 
kegyelemből megmentett. 
A Biblia ezt mondja: „Kegye-
lemből van üdvösségetek a hit 
által” (Efezus 2,8). Mindennap 
Isten kegyelmére van szükséged 
ahhoz, hogy neki tetsző életet 
élhess. Isten végtelenül kegyel-
mesen bánik veled; ezért te is 
légy kegyelmes a másik emberrel. 
Megköszönted-e már valaha is 
Isten irántad való kegyelmét?



i Isten irgalma?

Miért kell irgalmasnak lennem másokhoz?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy megmutattad nekem irgalmadat és kegyelmedet, 
amelyre nem vagyok méltó. Szeretném kifejezni a te irgalmadat és megbo-
csátásodat mások felé. Segíts nekem ebben! Ámen.

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart 
szeretete!” (Zsoltárok 118,1).

Elgondolkoztál-e már azon, hogy 
Isten milyen irgalmas? A Biblia ezt 
mondja: „Irgalmas és kegyelmes az 
Úr… nem vétkeink szerint bánik ve-

lünk” (Zsoltárok 103,8–10). 

Az irgalom azt jelenti, hogy va-
laki azt, aki rosszat tett, nem 
bünteti meg, hanem kész neki 
megbocsátani. Az irgalom kü-
lönösen akkor bánik kedvesen 
valakivel, amikor az nem ér-

demel semmi kedvességet. Is-
ten is így fordult feléd. Ahelyett, 

hogy megkaptad volna a bűnei-
dért járó megérdemelt büntetést, 
Isten irgalmat mutatott, és megbo-
csátott neked, amikor rábíztad ma-
gadat Jézusra mint Megváltódra. 

Isten mindennap sokféleképpen 
mutatja ki irgalmát, kedvességét 
és szeretetét, még akkor is, ha 

nem érdemled meg. Mindent 
megad, amire szükséged van. 
Hallja imádságaidat, és válaszol 
rájuk.

Isten most azt várja tőled, hogy te is 
légy irgalmas másokkal. Kedves le-
hetsz azokhoz, akik valamiben szük-
séget szenvednek, és segíthetsz ne-
kik. Nem szabad másokat lenézned 
és elítélned! Az irgalmasság azt is 
jelentheti, hogy olyan valakivel ba-
rátkozol, akit mások nem fogadnak 
be. Vagy azt, hogy türelmes vagy a 
kisebb testvéreiddel még akkor is, 
ha éppen az idegeidre mennek. 

Isten különleges áldást ígér azok-
nak, akik kedvesek és irgalmasok. 
Ők is irgalmasságot nyernek. Tehát 
ha irgalmas vagy másokhoz, ne cso-
dálkozz azon, ha veled is irgalmasok 
lesznek az emberek!



iért történnek jó dolgok 
rossz emberekkel?

Miért történnek jó dolgok rossz emberekkel?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy ilyen jó vagy. Segíts bizalommal elfogadnom mindent, 
amit az én életemben, és amit mások életében teszel. Jézus nevében. Ámen.

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart 
szeretete!” (Zsoltárok 118,1).

Miért van az, hogy annyi jó do-
log történik olyan emberekkel 

is, akik nem szeretik Istent? Talán 
nagyon gazdagok vagy híresek, 
miközben sok hívő embernek, akik 
szeretik Istent, számos nehézség-
gel kell megküzdenie. Ez látszólag 
nem igazságos. 
Emlékszel, mit tanultál Istenről? 
Isten szuverén Úr. Mindent a kezé-
ben tart, még azoknak az életét is, 
akik elutasítják. A Példabeszédek 
16,9-ben ezt olvassuk: „Az ember-
nek az értelme terveli ki útját, de az 
Úr irányítja járását.” Isten hagyja, 
hogy az emberek a saját elgondo-
lásuk szerint hozzanak döntéseket, 
ám végül mégis az történik, amit 
Isten eredetileg eltervezett.
Sokszor tűnhet igazságtalannak, 
hogy rossz emberekkel jó dolgok 

történnek. Isten azért engedi ezt 
meg, mert Ő kegyelmes és irgal-
mas Isten. Ugyanakkor igazságos 
is. Egy nap minden embernek 
meg kell állnia Isten előtt. 
Azokat, akik nem hittek az Ő 
Fiában, az Úr Jézusban, hitet-
lenségük miatt elítéli és meg-
bünteti. Azokat pedig, akik 
bíztak Jézusban mint Meg-
váltójukban, megjutalmazza. 
Sokan, akik ebben a világban 
nélkülöztek, a mennyben gazda-
gok lesznek.
Ne irigyeld azokat, akiknek több 
van, mint neked! Köszönd meg Is-
tennek mindazt, amid van, és amit 
megenged az életedben – a jót is 
és a rosszat is. Isten szeret téged, 
és mindent, ami történik, a ke-
zében tart.



sten soha nem hagy cserben?

Honnan tudod, hogy Isten soha nem hagy cserben?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy te mindig velem leszel, és soha nem hagysz ma-
gamra. Köszönöm, hogy mindennap hűséges vagy hozzám. Jézus nevében. 
Ámen.

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart 
szeretete!” (Zsoltárok 118,1).

Megtörtént már veled, hogy vala-
ki nem tartotta meg az ígéretét? 

Valaki, akire nagyon számítot-
tál, cserbenhagyott. Talán azt 
kérdezted magadban, hogy 
lehet-e egyáltalán számítani 
valakire az életben?

A Biblia szerint egyvalaki van, 
aki soha nem hagy cserben, 

aki soha nem fogja megszegni 
ígéreteit. Ez a valaki Isten. Isten 

mindig hűséges marad Igéjéhez 
és minden ígéretéhez, amelyeket 

tett. Mivel tökéletes, nem is okoz-
hat neked csalódást. Az 5Mózes 7,9 
ezt mondja: „Tudd meg tehát, hogy 
a te Istened, az Úr az Isten. Állha-

tatos Isten ő, aki hűségesen meg-
tartja szövetségét.” Ez az igazság 

békességet és biztonságérzetet te-
remt benned napról napra.

De mi történik, ha te vagy hűtlen 
Istenhez? Mi van akkor, ha te oko-
zol csalódást neki? Vajon Ő akkor is 
hűséges marad? Az egyik legcso-
dálatosabb tény Istennel kapcso-
latban az, hogy ha mi hűtlenekké 
válunk is, Ő mindig hű marad hoz-
zánk! Ha nem úgy mennek a dolga-
id, ahogy szeretnéd, vagy ha olyan 
gondok jelentkeznek, amelyekkel 
nem tudsz mit kezdeni, egyben 
biztos lehetsz: Isten soha nem for-
dul el tőled, és nem hagy cserben. 
Köszönd meg neki, hogy minden-
nap hűségesen kitart melletted.



alóban hihetek Istennek?

Miért hiheted el azt, amit Isten mond?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy te vagy az igazság, és hogy hihetek abban, amit 
mondasz. Jézus nevében. Ámen.

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart 
szeretete!” (Zsoltárok 118,1).

Előfordult már, hogy valaki hazu-
dott neked? Ha időnként úgy tű-
nik, hogy mindenki hazudik, akkor 
elég nehéz bárkinek is hinni, nem 
igaz? Az emberek a legkülönfélébb 
helyzetekben teszik fel a kérdést: 
Mi az igazság?

Isten az igazság, mert Ő soha nem 
hazudik. Isten mindent olyannak 
lát és ismer, amilyen az valójában. 
A Biblia ezt mondja: „Nem ember 
az Isten, hogy hazudnék” (4Mózes 
23,19). Mivel Isten szent (vagyis 
nincsen benne bűn), nem is tud 
másmilyen lenni, csakis igaz.

Nemcsak Isten az igazság, hanem 
Igéje, a Biblia is igazság. Szava tel-
jesen megbízható. A Zsoltárok 
119,151 szerint az Úr minden pa-

rancsolata maradandó (igaz). Ha 
Jézust már személyes Megváltód-
ként ismered, akkor teljesen rá-
hagyatkozhatsz Istenre, és bát-
ran megtehetsz mindent, amit 
Igéjében mond. Isten minden 
ígérete igaz. Az idők kezdete 
óta megtartotta minden ígé-
retét. Sok-sok évvel ezelőtt 
Nóénak megígérte, hogy soha 
többé nem lesz világméretű 
özönvíz (1Mózes 9,11–13). Ami-
kor szivárványt látsz az égen, gon-
dolj arra, hogy Isten az igazság. 
Ahogyan megtartotta Nóénak tett 
ígéretét, úgy azokat is megtartja, 
amelyeket neked ígért. Teljes szí-
vedből hihetsz az igazság Istené-
ben.



sten vajon mindenről tud?

Hogyan használja életedben Isten az Ő bölcsességét?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Te alkottál mindent, ezért ismersz is mindent. Rád bízom magamat, 
mert tudom, hogy bármi történik is az életemben, az tőled van. Jézus nevé-
ben. Ámen.

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart 
szeretete!” (Zsoltárok 118,1).

Ismersz-e olyan valakit, aki azt gon-
dolja magáról, hogy mindent tud? 

Talán úgy tesz, mintha minden 
kérdésedre tudná a választ, és 
minden dolgozatára kitűnő 
osztályzatot kap. Azt gondo-
lod, hogy ő a legokosabb a 
világon. Bármennyit is tud a 
barátod, Istenhez képest az ő 

tudása semmi, mert Isten az, 
aki valóban mindent tud. 

Istené minden tudás. Az égvilá-
gon mindent tud. Mivel Istené a tel-
jes bölcsesség, az összes ismeretet 
a lehető legjobb módon használja. 
Isten teremtett mindent, és mivel 

mindenhez ért, tervei tökélete-
sek. Tudja, mi a legjobb neked. 

Bölcsességével viszi véghez rád 
vonatkozó terveit. Pontosan tud-
ja, mit enged meg az életedben, 
még ha nehézségekről legyen is 
szó. Még azokban a helyzetekben 
is a te javadra és az Ő dicsőségére 
munkálkodik. Minden, amit szere-
tő mennyei Atyád megenged az 
életedben, az bölcs és jó.
A Biblia mondja: „Milyen nagy alko-
tásaidnak száma, Uram! Valameny-
nyit bölcsen alkottad” (Zsoltárok 
104,24). Isten alkotott mindent, 
ezért mindent ismer. Szeret téged, 
és azt akarja, hogy teljesen bízzál 
benne. Te is akarod?



i az Úr félelme?

Mit vár el tőled Isten, amikor azt mondja, hogy féld Őt?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy mennyei Atyám vagy, és nagyon szeretsz. Szeret-
nék azzal örömet szerezni neked, hogy mindenben engedelmeskedem. Kér-
lek, segíts ebben! Jézus nevében. Ámen.

„Legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző 
módon: tisztelettel és félelemmel” (Zsidók 12,28).

Mózes, Izráel népének nagy vezére 
megöregedett, közeledett halálának 
órája. Egy napon parancsolatba adta 
a papoknak, hogy minden hetedik 
évben hangosan olvassák fel a tör-
vényt a népnek. Ezt mondta: „Gyűjtsd 
össze a népet, a férfiakat, a nőket és a 
gyermekeket…, hogy hallják meg, és 
tanulják meg, és féljék Isteneteket, az 
Urat, megtartván és teljesítvén ennek 
a törvénynek minden igéjét” (5Mózes 
31,12). A törvényt azért olvasták föl, 
hogy a nép egyre jobban megismer-
je Istent és Igéjét. A gyermekeknek 
is azért kellett hallaniuk a törvényt, 
hogy megtanulják félni az Urat.

Mit jelent félni az Urat? Tudatában 
vagy az Ő szentségének és hatal-
mának, és valóságosan félsz, ne-

hogy engedetlen légy vele szem-
ben. Nem akarsz semmi olyat 
elkövetni, ami nem tetszene Is-
tennek. Amikor féled Istent, ak-
kor megérted az Ő nagyságát, 
és tiszteled Őt: kifejezed irán-
ta szeretetedet és megbecsü-
lésedet. Félelemmel teli tiszte-
lettel gondolsz rá, és csodálod 
hatalmas erejét. Istent félni azt 
is jelenti, hogy imádod Őt, szol-
gálsz neki, és bízol benne.
Rádöbbentél-e, hogy Isten mi-
lyen hatalmas és tiszteletre méltó? 
Ha igen, akkor mindennél jobban 
akarsz neki engedelmeskedni és tet-
szeni.



ogyan tisztelem Istent?

Sokféleképpen kimutathatod tiszteletedet Isten iránt. Mondj 
ezek közül hármat:  
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy hatalmas és szent Isten vagy. Szeretnélek ma is és 
ezentúl mindennap tisztelni. Segíts nekem ebben! Jézus nevében. Ámen.

„Legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző 
módon: tisztelettel és félelemmel” (Zsidók 12,28).

Hogyan viselkednél, ha egy király 
előtt kellene megjelenned? Talán 

nevetgélve és vidáman fecse-
részve csak úgy berohannál a 
trónterembe? Nem is figyelnél 
a királyra, vagy egyszerűen le-
tegeznéd, és a keresztnevén 
szólítanád? Több mint való-
színű, hogy csöndben, megil-
letődötten állnál előtte. És mi 

lenne, ha a királyok Királyához, 
magához Istenhez lennél hiva-

talos? Akkor hogyan viselkednél? 
Kétségtelenül végtelen tisztelettel 
közelednél hozzá. 

Istent tisztelni azt jelenti, hogy 
szereted és becsülöd Istent és az 
Ő Igéjét. Az nem tisztelet, hogy 

meggondolatlanul beszélsz Is-
tenről, vagy káromkodsz. Mivel 

Isten tökéletes és tiszta, nagyon 
mélyen érinti, ha gyermekei nem 
tisztelik Őt. Nem közeledhetsz Is-
tenhez flegmatikusan, hányaveti 
módon, mintha nem is lenne fon-
tos neked. Az egész világminden-
ségben Ő a legfontosabb Személy!

Isten szent, és méltó arra, hogy 
tiszteld. Vigyázz, hogyan beszélsz 
Istenről! Mielőtt bármilyen össze-
függésben kiejtenéd a nevét, jus-
son eszedbe, milyen szent Isten Ő. 
Ha tiszteletet mutatsz Isten iránt, 
mások is megláthatják, hogy kü-
lönleges kapcsolatban vagy vele. 
Vajon gondolsz-e most arra, hogy 
szeretnéd az életeddel is megmu-
tatni, mennyire tiszteled és becsü-
löd Istent?



it tesz Isten értem?

Hogyan gondoskodik rólad Isten?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy hatalmadban áll mindent megadni, amire szüksé-
gem van. Hiszem, hogy meg is teszed. Jézus nevében. Ámen.

„Legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző 
módon: tisztelettel és félelemmel” (Zsidók 12,28).

Mindnyájunknak vannak szüksé-
geink. Ezek azok a dolgok – mint 
például az ennivaló, a ruházat, az 
otthon –, amelyek feltétlenül kel-
lenek. Ezekről minden bizonnyal 
most a szüleid gondoskodnak. 
De gondoltál-e már valaha is arra, 
hogy valójában Isten az, aki gon-
doskodik rólad?

Isten ismeri az alapvető szüksége-
idet. Azt is tudja, hogy szükséged 
van szeretetre, elfogadásra és biz-
tonságérzetre. Azok, akik gondo-
dat viselik, talán nem tudnak min-
dent megadni neked. A családod 
talán mások segítségére szorul. 
Néha talán megpróbálod te magad 
megszerezni azt, amire szükséged 
van. Akárhogyan is van, Isten azt 
szeretné, ha elsősorban tőle vár-
nád, hogy gondot viseljen rólad. 

Ő a te mennyei Atyád; úgy törődik 
veled, ahogyan senki más. 

Nincs semmi, ami túl nagy, vagy 
túl nehéz lenne Istennek. Ő 
maga ígéri ezt: „Az én Istenem 
be fogja tölteni minden szük-
ségeteket” (Filippi 4,19). Övé a 
világ minden gazdagsága. Ő 
soha, semmiben nem szen-
ved hiányt, így bármit meg 
tud adni, amire szükséged van. 

Isten nem azt ígéri, hogy min-
dent megad, amit csak akarsz, 
hanem azt, hogy minden szüksé-
gedről gondoskodik. Ebben is bízd 
rá magadat Istenre, egyedül tőle 
függj! Mondd el neki a szükségei-
det, és bízzál benne, hogy Ő gon-
doskodik majd rólad!



it tesz Isten a világban?

Nevezz meg két dolgot, amit Isten ebben a világban cselekszik:
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy te irányítod az egész világot és mindent, ami ben-
ne van. Segíts, hogy bízzam benned, és ne aggódjak semmiért! Jézus nevé-
ben. Ámen.

„Legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző 
módon: tisztelettel és félelemmel” (Zsidók 12,28).

Gondolkoztál-e már azon, hogy 
mit csinál Isten egész nap? Mi 

dolga van a világon? Először is 
tudod, hogy Isten teremtette a 
világot és mindent, ami benne 
van. A Bibliában ezt olvassuk: 
„Te alkottad az eget, az egek 
egeit és minden seregüket, a 
földet és mindent, ami rajta 
van, a tengereket és mindent, 

ami bennük van. Te adsz életet 
mindnyájuknak” (Nehémiás 9,6). 

Minden Istené.
Tudod, mit csinál még Isten? Ural-
kodik a teremtett világ fölött. Isten 
mindent a kezében tart. Ő irányítja 
a világegyetemet, az állatokat, a 

Föld nemzeteit és az egyes em-

bereket. Uralkodik a természet – 
a napfény, a viharok, a villámlás, 
az eső és a havazás – fölött is. Az 
egész természet neki engedelmes-
kedik. Isten mindent az Ő tervei-
nek megfelelően mozgat. Mindig 
a teremtett világ javát tartja szem 
előtt. 
Nem szoktál néha arra gondolni, 
hogy Isten nem ura a helyzetnek? 
Talán amikor arra gondolsz, milyen 
sok rossz dolog történik a világon. 
Istennek mindenre van gondja. Ne 
aggódj, Isten vigyáz erre az óriási 
világra, és rád is gondja van!



ifejezem-e a hálámat 
Istennek?

Hogyan fejezheted ki háládat Istennek?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Szeretlek, és hálás vagyok neked. Köszönök mindent, amit értem 
tettél. Jézus nevében. Ámen.

„Legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző 
módon: tisztelettel és félelemmel” (Zsidók 12,28).

Ha valaki jót tesz veled, ugye meg 
szoktad köszönni? Így fejezed ki 
azt, hogy milyen hálás vagy neki, 
és milyen jólesik a kedvessége. 
Nem ritkán még ajándékot is adsz 
annak a valakinek.

Isten annyi csodálatos dolgot tett 
és tesz érted! Szeret, és gondot 
visel rólad. Hogyan mondhatod el 
neki, hogy hálás vagy mindazért, 
amit érted tesz? Kifejezheted az 
iránta való tisztelettel. Istent tisz-
telni azt jelenti, hogy neki adod a 
legfőbb helyet a gondolataidban. 
Azzal is tisztelheted Istent, hogy 
másoknak is elmondod, milyen 
hatalmas Ő. A Zsoltárok 66,2-ben 
ezt olvassuk: „Zengjétek dicső nevét, 
dicsérjétek dicsőségét!” Ha pl. valaki 

gratulál valamiért, mondhatod ezt 
is: „Köszönöm! Isten segített ne-
kem.” Így tisztelheted Istent min-
denért, amit az életedben tesz.

Dicséretünkre és tiszteletünk-
re egyedül csak Isten méltó. 
Tisztelni fogod-e Őt ma és 
ezután mindennap? Amikor 
Isten segít, mondd el neki, mi-
lyen hálás vagy a segítségért. 
Beszélj másoknak is mennyei 
Atyád hatalmáról! Akkor talán ők 
is vágynak majd megismerni Őt.



ud-e Isten azokról a dolgokról, 
amik velem történnek?

Nevezz meg négy dolgot, amit Isten tud rólad:
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy mindent tudsz rólam, és szeretsz. Segíts elhinnem, 
hogy azt teszed, ami nekem a legjobb. Jézus nevében. Ámen.

„Legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző 
módon: tisztelettel és félelemmel” (Zsidók 12,28).

Megtörtént-e már veled, hogy a 
barátodnak valamit el akartál ma-

gyarázni, de ő csak értetlenül bá-
mult rád? Talán ezt gondolod 
olyankor: Hát senki sem érti, 
hogy mit érzek, és mire gondo-
lok?!
Isten a világon mindent tud, 
így téged is pontosan ismer. 

Erről így ír a Biblia: „Tudod, ha 
leülök, vagy ha felállok, messzi-

ről is észreveszed [ismered] szán-
dékomat… gondod van minden 
utamra” (Zsoltárok 139,2–3). Isten 
minden pillanatban pontosan tud-
ja, mire gondolsz, és hogyan érzel. 
Tudja, mikor kelsz fel, és mikor 
fekszel le. Látja a könnyeidet, és 
hallja a nevetésedet. Tudja, mi-

kor vagy zaklatott, és mikor vagy 
szomorú. A legapróbb mozdulato-
dat is ismeri. Minden titkos bűnö-
det is tudja. Annak ellenére, hogy 
mindent tud rólad, Isten nagyon 
szeret.
Semmi nem történhet veled Isten 
tudta nélkül. Talán senki nem ért 
meg sem téged, sem a helyzete-
det, Isten mégis tökéletesen ért 
mindent. Ismeri a múltadat, a jele-
nedet és a jövődet is. Mivel a jövő-
det is ismeri, fel is tud készíteni arra. 
Hát nem csodálatos, hogy Isten 
mindent tud rólad? Bízzál benne; 
Ő azt teszi, ami neked a legjobb!



örődik-e velem Isten?

Honnan tudhatod, hogy Isten törődik veled?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy szeretsz, és gondot viselsz rólam. Segíts minden 
helyzetben benned bíznom! Jézus nevében. Ámen.

„Legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző 
módon: tisztelettel és félelemmel” (Zsidók 12,28).

Előfordult már, hogy azt érezted, 
veled senki sem törődik? Amikor 
rossz dolgok történnek, talán telje-
sen egyedül érzed magadat. Pedig 
van valaki, aki mindig törődik ve-
led. Ez a valaki Isten.
Ha az Úr Jézus Krisztus már a te 
Megváltód, bízhatsz benne, hogy 
Isten gondot visel rólad. Talán ami-
kor hazaérsz az iskolából, és egye-
dül vagy otthon, mert a szüleid 
még dolgoznak. Talán veszélyes 
környéken laksz, és nem érzed ma-
gadat biztonságban. A világon sok 
ijesztő dolog történik; teljesen ter-
mészetes, ha néha elfog a félelem. 
Mit gondolsz, Isten ismeri a rád le-
selkedő veszélyeket? Igen, és törő-
dik is velük. Vajon mit tehetsz, ami-
kor egyedül érzed magadat, vagy 

félelem tör rád? A Biblia így taná-
csol: „Minden gondotokat [aggo- 
dalmatokat, félelmeteket] őreá 
[Istenre] vessétek [rakjátok], 
mert neki gondja van rátok” 
(1Péter 5,7). Mindegy, miről 
van szó, Isten minden körül-
mények között meg tud őriz-
ni. 
Mivel az Ő gyermeke vagy, 
Istennek terve van az életeddel. 
Bármilyen nehéz a helyzet, amely-
ben éppen vagy, Istennél van rá 
megoldás. Amikor nehéz helyzet-
be kerülsz, mondd el Istennek. 
Gondolj arra, hogy Ő hatalmas, és 
bármit megtehet. Köszönd meg, 
hogy szeret, és gondot visel ró-
lad.



ogyan tudnék napközben egyre 
gyakrabban Istenre gondolni?

Nevezz meg néhány meghatározott időpontot, amikor Istenről 
gondolkodhatsz:  
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy velem vagy. Segíts, hogy minél gyakrabban gon-
doljak rád és a te nagy hatalmadra. Jézus nevében. Ámen.

„Legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző 
módon: tisztelettel és félelemmel” (Zsidók 12,28).

Dávid pásztorfiú volt. Juhait az 
otthonától távol legeltette. Dús 

legelőkre, friss vizű patakok-
hoz terelte őket. Magányában 
gyakran elővette kis hárfáját. 
Szerette Istent, ezért éneke-
ket szerzett róla. Szüntelenül 
csak Istenről gondolkodott. 

Neked eszedbe jut-e Isten 
napközben? Tudod-e, hogy 

bár nem látod, Ő mindig veled 
van? Olyan jó lenne, ha napjában 

többször is eszedbe jutna Isten! 
Amikor madárcsicsergést hallasz, 
vagy látsz egy gyönyörű virágot, 
gondolhatsz arra, hogy Isten mi-
lyen csodálatos. Ha az iskolában 
vagy játék közben Istenre gon-

dolsz, akkor felébred benned a 
vágy, hogy neki tetsző életet élj.
Ha játék közben Istenre gondolsz, 
akkor nem leszel sem dühös, sem 
önző. Ha az iskolában, tanulás 
közben Istenre gondolsz, akkor 
jó munkát fogsz végezni. Ha so-
kat gondolkozol Istenről, hogyan 
is tehetsz bűnös dolgokat? Ho-
gyan is tudsz aggodalmaskodni 
vagy szomorkodni? A Biblia ezt 
mondja: „Akinek szilárd [Istenre 
figyelő] a jelleme [a gondolatvilá-
ga], azt megőrzöd [Isten] teljes bé-
kében” (Ézsaiás 26,3).



egváltozik-e valaha Isten?

Egészítsd ki saját szavaiddal a mondatot: Nagyon örülök annak, 
hogy Isten soha nem változik, mert  
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem, köszönöm, hogy soha nem változol. Segíts emlékeznem arra, hogy 
te mindig velem vagy. Segíts bíznom a te ígéreteidben! Jézus nevében. Ámen.

„Én, az Úr, meg nem változom” 
(Malakiás 3,6 − Károli fordítás).

Mi lenne, ha egyszer csak Isten úgy 
döntene, hogy nem akar többé Is-
ten lenni? Milyen rettenetes lenne, 
ha többé nem Ő irányítaná a vilá-
got! Ha Isten meggondolná magát, 
és többé nem szeretne bennün-
ket, és a bűneinket sem bocsáta-
ná meg, egyszerűen nem tudnánk 
élni.
A jó hír az, hogy ez sohasem tör-
ténik meg, mert Isten soha nem 
változik! A Bibliában ezt olvassuk: 
„öröktől fogva mindörökké vagy te, 
ó, Isten!” (Zsoltár 90,2). Isten nem 
öregszik. Nem kap több hatalmat, 
de nem is veszít hatalmából. Nem 
lesz sem erősebb, sem gyengébb, 
sem bölcsebb. Jobb sem lesz. Isten 
tökéletes!

Isten Igéje mindig igaz marad. Is-
ten soha nem fog máshogyan 
gondolkodni a bűnről és a bűn-
bocsánatról. Soha nem fog té-
ged sem jobban, sem kevésbé 
szeretni annál, ahogyan ma 
szeret. Ő maga mondja ezt: 
„örök szeretettel szerettelek” 
(Jeremiás 31,3).
Mivel Isten nem változik, min-
dig számíthatsz rá. Mindig kész 
segíteni neked. Mindig szeret 
téged, és mindig kész megbocsá-
tani. Mindig azt teszi, ami neked a 
legjobb. Mindig megtartja azokat 
az ígéreteket, amelyeket neked 
tett. A legjobb az egészben mégis 
az, hogy már most várhatod azt 
az időt, amikor örökre vele le-
szel a mennyben!



A SZENTHÁROMSÁG
Az Úr egy Isten három Személyben.

Lássuk, be tudod-e írni a hiányzó szavakat?

GONDOLD ÁT MÉG EGYSZER!

IstenAz A 
Isten

A F 
Isten

A S   Isten

Isten iránti tiszteletemet úgy mutathatom ki, hogy  
 

1. Mit jelent az, hogy Isten örök?  
 

2. Mi a bűn?  
 

3. Hogyan kaphatok bocsánatot a bűneimre?  
 

4. Mit jelent az, hogy Isten szent?  
 

5. Nevezz meg kettőt a Tízparancsolatból!  
 

6. Honnan tudhatod, hogy Isten megtartja, amit ígért?  
 

Amennyiben szükséges, a válaszokat megtalálod a füzetben. A zárójelbe tett 
számok az elmélkedés számát jelölik. 1. (3), 2. (6), 3. (8), 4. (10), 5. (13), 6. (21)



i az, hogy „prófécia”?

„Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát” 
(Galata 4,4).

Mi az, aminek már most örülsz, hogy Isten előre tudja? 
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy te mindenről tudsz még azelőtt, hogy megtörtén-
ne. Segíts nekem mindennap olvasnom a te Igédet! Jézus nevében. Ámen.

El tudod-e képzelni, milyen lenne 
az, ha Isten a mennyből beszél-
ne hozzád? Vajon milyen lenne a 
hangja, és mit mondana?
Több száz évvel ezelőtt Isten be-
szélt néhány különleges ember-
hez. Őket nevezzük prófétáknak. 
Ők mondták el a többi embernek 
Isten üzenetét. Gyakran le is írták, 
hogy az emberek elolvashassák azt, 
amit Isten mondott. A próféták arra 
emlékeztették az embereket, hogy 
Isten milyen nagyon szereti őket. 
Isten arra is felhasználta a prófétá-
kat, hogy figyelmeztesse az embe-
reket: ha nem hagyják abba gonosz 
cselekedeteiket, büntetés vár rájuk.

Isten gyakran azt is a prófétákkal 
közölte, hogy mi történik majd a 

jövőben. Mivel Isten mindent tud, 
ez nem okozott neki nehézséget. 
Az emberek tudták, hogy amit 
hallanak, az Isten üzenete, hi-
szen egyedül Ő ismerhette 
azokat az eseményeket.
Mivel Isten a prófétákon ke-
resztül szólt, az üzeneteket 
próféciáknak nevezték. A Bib-
liában sok prófécia található. 
Ezek az üzenetek nemcsak az 
akkor élő emberekhez szóltak, 
hanem a ma élő emberekhez is: 
hozzád és hozzám is. Isten legiz-
galmasabb üzenetei Jézusra, az Ő 
Fiára vonatkoznak. Ha továbbra is 
rendszeresen olvasod ezeket az 
elmélkedéseket, megtudod, me-
lyek ezek. 



ik voltak Isten prófétái?

„Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát” 
(Galata 4,4).

Honnan volt a prófétáknak bátorságuk elmondani az emberek-
nek Isten üzenetét?  
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts prófétáidhoz hasonlóan bátornak lennem, amikor rólad be-
szélek másoknak! Köszönöm, hogy arra biztatsz, ne adjam föl. Jézus nevé-
ben. Ámen.

Ki a legokosabb a világon? Ter-
mészetesen Isten. Ő még azt is 

tudja, mi történik majd a jö-
vőben! A Bibliában így olvas-
suk: „Uram, te mindent tudsz” 
(János 21,17). Istent semmi 
sem lepi meg. Gondoltál-e 
már arra, hogy milyen jó len-
ne, ha te is tudnád a jövőt, 

akárcsak Isten?
Mielőtt az Úr Jézus eljött volna 

a földre, Isten prófétákat válasz-
tott. Különleges képességet adott 
nekik arra, hogy megismerjék és 
leírják az eljövendő eseményeket. 
Ők azután másoknak is elmond-
ták, hogy mi történik majd. So-

kan talán azt gondolták: azok a 
próféták rendkívül okos embe-

rek, pedig Isten Szentlelke mondta 
meg nekik, hogy mit mondjanak; 
„a Szentlélektől indíttatva szólaltak 
meg az Istentől küldött emberek” 
(2Péter 1,21).
Az első próféta, aki bibliai köny-
vet írt, Ézsaiás volt. Az ő könyve az 
Ószövetség vége felé található. 
A próféták mindig egy-egy cso-
porthoz beszéltek. Nagyon szeret-
ték Istent és az embereket. Amikor 
elmondták Isten üzenetét, voltak, 
akik rosszul bántak velük. Mások 
nem hittek nekik. Voltak olyanok 
is, akiknek nem tetszett az, amit 
mondtak. Mindezek ellenére ezek 
a bátor próféták továbbra is közöl-
ték másokkal Isten üzeneteit.



it mondtak Isten prófétái 
Jézusról?

Sorolj fel három nyomra vezető jelet, amelyet a megígért Megváltó-
val kapcsolatban tanultál:  
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Tudom, hogy Jézus az, akit megígértél, hogy elküldesz. Köszönöm, 
hogy magára vette vétkeim büntetését. Hiszek Jézusban, a te Fiadban. Ámen.

Szereted a rejtélyeket? A rejtély egy 
titok, amelyet nyomra vezető jelek 
segítségével tudsz megoldani.
Az első emberpár megteremtése 
után Isten megígérte, hogy Meg-
váltót küld a földre. Ez a különleges 
személy magára vállalja majd az 
emberek vétkeiért járó büntetést. 
Ez azt jelentette, hogy a Megváltó a 
te bűneidért is szenved majd. Sen-
ki sem tudta, hogy ki lesz ez a sze-
mély. Rejtély volt. Ám Isten nyomra 
vezető jeleket adott hírnökeinek, a 
prófétáknak. Ezeket a Biblia Ószö-
vetségében találjuk megírva.

A sok nyomra vezető jelből hadd 
álljon itt néhány: az Isten által meg-
ígért Megváltónak Betlehemben 
kell megszületnie egy istállóban. 

Dávid király családjából szárma-
zik majd. Az emberek elutasítják, 
és megölik Őt. A próféták azt is 
elmondták, hogyan és miért 
hal majd meg, sőt még azt is, 
hogy feltámad. Nos, kicsoda 
ez a megígért Megváltó? Elta-
láltad: az Úr Jézus Krisztus!
Néhány ilyen nyomra vezető 
jelet Jézus születése előtt 700 
évvel írtak le. A próféták csak 
Istentől tudhattak azokról az ese-
ményekről.

„Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát” 
(Galata 4,4).



eteljesedtek-e a Jézusról szóló 
isteni próféciák?

„Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát” 
(Galata 4,4).

Miért nem fogadja el sok ember, hogy Jézus az Isten által meg-
ígért Megváltó?  
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy a megfelelő időben elküldted az Úr Jézust erre a 
földre, ahogyan ígérted. Hatalmas Isten vagy. Ámen.

„Lehet, hogy Ő az, akit Isten ígért 
nekünk?” – tették fel a kérdést so-

kan, amikor találkoztak az Úr Jé-
zussal. Korábban már olvasták 
a próféták által leírt jeleket. 
Vártak és figyeltek. Aztán, az 
Isten által kijelölt történelmi 
időben, Jézus el is jött; „ami-
kor eljött az idő teljessége, Isten 

elküldte Fiát.”
A Jézusról szóló, nyomra veze-

tő jelek sorra beigazolódtak. A 
világ városai közül Betlehem volt 
az, ahol Jézus egy istállóban meg-
született. Dávid király családjából 
származott. Názáret városa lett az 

otthona. A Megváltó születésével 
kapcsolatos összes prófécia be-
teljesedett!

Amikor felnőtt, sok olyan csodála-
tos dolgot vitt véghez, amiket csak 
Isten tehetett meg. Az emberek, 
mivel nem hittek benne, elutasí-
tották, és nagyon rosszul bántak 
vele. Két rablóval együtt kereszt-
re feszítették. Ott magára vállal-
ta a büntetést a világ összes bű- 
néért – a te bűneidért is. A Meg-
váltó haláláról szóló próféciák is 
egytől egyig beteljesedtek. A halá-
lát és temetését követő harmadik 
napon Jézus feltámadt: újra élt! Kis 
idő múlva visszatért a mennybe, 
hogy ismét Atyjával legyen. A pró-
féták mindezt megírták, sőt, még 
ennél többet is írtak. Jézus a meg-
ígért Megváltó!



ézus valóban az Isten által 
megígért Megváltó?

„Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát” 
(Galata 4,4).

Másold ide az 1János 4,14-et, és mondd el egy barátodnak!
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Hálás vagyok azért, hogy ismerhetem az igazságot a te Fiadról, 
Jézusról. Kérlek, védj meg mások csúfolódásaitól! Jézus nevében. Ámen.

„Kövess engem! Segítek neked, 
hogy a mennybe juss. Legyél olyan 
jó, mint én, és akkor egy napon 
majd Istennel lehetsz! Majd én 
megmutatom neked az utat!” So-
kan mondtak már ilyeneket, de 
nem mondtak igazat. Ma milliók 
hiszik, hogy olyan emberek, mint 
Buddha vagy Mohamed, megmu-
tatják nekik az Istenhez vezető 
utat. Mások azt hiszik, hogy ma-
guktól is megtalálják azt, és bejut-
nak a mennybe.
Amikor Jézus a földön élt, ezt 
mondta: „Én vagyok az út, az igaz-
ság és az élet; senki sem mehet az 
Atyához, csakis énáltalam” (János 
14,6). Jézus nemcsak elmondta az 
igazat: Jézus maga az igazság! Csak 
akkor kaphatsz bocsánatot a bű- 

neidre, és csak úgy mehetsz Isten-
hez, ha hiszel (bízol) Jézusban, 
vagyis elhiszed, hogy Ő a te 
bűneidért halt meg. Csak így 
lehetsz biztos abban, hogy 
Istennel élsz majd örökké a 
mennyben.
Ki volt az, akiről az Atya meg-
ígérte, hogy Megváltóként 
elküldi a világba? A Biblia ezt 
mondja: „az Atya elküldte a Fiát 
a világ üdvözítőjéül” (1János 4,14). 
A Megváltó vagy Üdvözítő az, aki 
megszabadít téged bűn uralma 
alól. Egyedül Jézus Isten tökéletes 
Fia. Egyedül Jézus szenvedte el 
bűneid büntetését. Egyedül Jézus 
támadt fel. Egyedül Jézus az Isten 
által megígért Üdvözítő.



it tesz Jézus a jövőben?

„Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát” 
(Galata 4,4).

Írd ide, mikor és hol fogadtad el személyes Megváltódnak Jézust:
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Tudom, hogy bűnös vagyok, és bánom a helytelen dolgaimat. Hi-
szek Jézusban, aki azért halt meg, hogy elvegye bűneim büntetését. Hiszem, 
hogy feltámadt. Kérlek, bocsásd meg bűneimet! Jézus nevében. Ámen.

Amikor Jézus bevonult Jeruzsá-
lembe, az emberek így kiáltoztak: 

„Áldott… az Izráel Királya!” (János 
12,13). A próféták megmondták, 

hogy a megígért Üdvözítő egy 
nap a világ uralkodója lesz. 
Ezek az emberek ott, Jeru-
zsálem utcáin azt gondolták, 
hogy elérkezett az idő, amely-
ről a próféták szóltak. Jézus 

azonban másért jött a földre. 
Azért jött, hogy meghaljon a 

bűneinkért. Az emberek nem 
értették ezt. Elkeseredtek és csa-

lódottságot éreztek, amikor látták: 
Jézusból nem lett azonnal király, 
hanem ehelyett halálbüntetést ka-
pott, és meghalt egy kereszten.

Ám Jézus feltámadt, visszatért az 
életbe, és most a mennyország-
ban él. Isten Igéje azt mondja, 

hogy egy napon visszatér, és Király-
ként uralkodik majd a világon: „Ami-
kor pedig az Emberfia [Jézus] eljön 
az ő dicsőségében, … akkor odaül di-
csősége trónjára. Összegyűjtenek elé-
je minden népet” (Máté 25,31–32). 
El tudod képzelni, milyen lesz az, 
amikor Jézus lesz a Király?! Akkor új 
földet teremt. Nem lesz halál, sem 
könny, sem fájdalom. Milyen csodá-
latos hely lesz az!
Mindenki, aki az Úr Jézusra mint 
személyes Megváltójára bízta 
magát, örökre vele marad! Azok, 
akik ezt nem tették meg, örökre el-
szakadnak Istentől, és a büntetés 
szörnyű helyére kerülnek. Ha még 
nem fogadtad el Jézust Megváltód-
nak, de most akarod, elmondhatsz 
egy (a lentihez hasonló) imát.



iért tartja meg Isten 
az ígéreteit?

„Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát” 
(Galata 4,4).

Írj egy verset Istennek, és köszönd meg, amiért ennyire szeret:
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm meg nem érdemelt szeretetedet és kedvességedet! Te akkor is 
szeretsz, amikor én vétkezem. Csodálatos vagy. Én is szeretlek téged. Ámen.

Tettél-e már olyan ígéretet, ame-
lyet nem tudtál megtartani? „Meg-
ígérem, mostantól jó leszek!” „Meg-
ígérem, hogy amíg élek, soha nem 
szólok hozzád!” „Megígérem, hogy 
soha többé nem kérek tőled sem-
mit, ha most teljesíted a kérése-
met!”
Tett-e Isten valaha olyan ígéretet, 
amelyet ne tartott volna be? Nem! 
Isten mindig megtartja ígérete-
it, mert Isten az igazság. Hihetsz 
abban, amit Ő mond. Mindab-
ból, amit prófétáinak megígért, 
van még, ami nem teljesedett be, 
de tudhatjuk, hogy egy napon 
minden beteljesedik. A Biblia ezt 
mondja: „Az Úr igéje igaz, mindent 
hűségesen cselekszik” (Zsoltárok 
33,4). Próféciák százait láttuk betel-

jesedni úgy, ahogyan azokat Isten 
megígérte.
Isten legnagyobb ígérete az 
volt, hogy elküldi Jézust a 
földre. Vajon miért tette 
Isten ezt az ígéretet? Azért, 
mert tudta, hogy Megváltóra 
van szükséged. Vétkeztél, és 
bűnbocsánatot kell kapnod. 
Miért tartotta be Isten az ígé-
retét? Elsősorban azért, mert Is-
ten az igazság; soha nem hazudik 
(Titusz 1,2). Másodsorban azért, 
mert szeret téged. Bár szeretetét 
és jóindulatát nem érdemled meg, 
Jézus miatt mégis Isten gyermeke 
lehetsz most.



onnan jött Jézus?

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, 
és Isten volt az Ige” (János 1,1).

A mai részből írj le egy igeverset, amely segít megmagyarázni,
kicsoda Jézus:  
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Tudom, hogy Jézus a te Fiad. Köszönöm, hogy segítesz megismer-
nem és hinnem az igazságot. Jézus nevében. Ámen.

A Biblia azt mondja, hogy Jézus 
már az idők kezdete előtt létezett. 

Nem kisbabaként kezdődött az 
élete Betlehemben. Mielőtt 
a földre jött volna, a menny- 
országban élt. Életének nem 
volt kezdete, és nem is lesz 
vége: Jézus örökké él. Ho-
gyan lehetséges ez? Úgy, 

hogy Jézus Isten!
Jézus nem egy angyal volt, aki 

Istenné vált. De nem is ember 
volt, aki később olyan lett, mint 
Isten. Jézus öröktől fogva Isten. Az 
igazság az, hogy Jézus teremtet-
te a világegyetemet. „Mert benne 
[Jézusban] teremtetett minden a 

mennyben és a földön” (Kolossé 
1,16).

A történelem megfelelő pillana-
tában Isten elküldte Fiát, Jézust, 
hogy kisgyermekként megszüles-
sen, és úgy éljen a földön, mint te 
és én. „Az Ige [Jézus] testté lett” (Já-
nos 1,14). Amíg Jézus a földön élt, 
szavai és cselekedetei által bebizo-
nyította, hogy Ő Isten. Betegeket 
gyógyított, halottakat támasztott 
fel, és lecsendesítette a tengert! 
Megbocsátotta a bűnöket, és 
egyetlen egyszer sem vétkezett!
Amíg Jézus a földön élt, az Atya 
Isten beszélt róla a mennyből. Ezt 
mondta: „Ez az én szeretett Fiam, 
akiben gyönyörködöm” (Máté 3,17). 
Az Atya Isten azt akarta, hogy biz-
tosan tudjuk: Jézus valóban a Fiú 
Isten.



iként lehet Jézus egyszerre 
Isten és ember?

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, 
és Isten volt az Ige” (János 1,1).

Mit adott föl Jézus, amikor emberként a földre jött?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Bár nem értek mindent rólad és a te Fiadról, Jézusról, elhiszem azt, 
amit a Biblia tanít. Úr Jézus, te vagy a hatalmas Isten. Ámen.

A világegyetem Királya csecsemő-
ként született meg? Hogy lehet ez? 
Pedig pontosan ez történt. Jézus, a 
Fiú Isten elhagyta csodálatos meny-
nyei otthonát, hogy csecsemőként 
megszülessen erre a világra. A Bib-
lia ezt mondja: „Az Ige [Jézus] testté 
lett, közöttünk lakott” (János 1,14). 
Ez csoda volt!
A mennyországban Jézusé volt 
minden erő és hatalom, hiszen Ő 
Isten. Amikor emberré lett, önként 
lemondott ezekről az előjogairól. 
Hozzánk hasonlóvá vált. Érezte az 
éhséget, szomjúságot, fájdalma-
kat, szomorúságot. De mivel Jézus 
akkor is a Fiú Isten maradt, soha 
nem követett el bűnt. Jézus min-
den tekintetben tökéletes Isten és 
tökéletes ember.

Miért jött Jézus emberként a föld-
re? Azért, hogy magára vállalja 
a te bűneidért járó büntetést. 
„[Jézus] megalázta magát, és 
engedelmeskedett mindhalá-
lig, mégpedig a kereszthalálig” 
(Filippi 2,8). Azért jött a földre, 
hogy utat készítsen neked a 
mennybe. Egyetlen pillanat-
ra sem szűnt meg Isten lenni, 
még a kereszten sem, amikor 
haldoklott és meghalt.
Nem szükséges megértened, hogy 
miként lehetett Jézus egyszerre 
Isten és ember. Nem is lehet ezt 
megérteni. Egyszerűen hidd el, 
hogy ez így van, hiszen Isten bár-
mit megtehet.



ogyan született Jézus?

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, 
és Isten volt az Ige” (János 1,1).

Írd le a kisbaba Jézusról szóló kedvenc karácsonyi éneked szövegét:
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy Jézust ilyen különleges úton küldted a földre. Lehet, 
hogy most éppen nincs karácsony, de azért boldog születésnapot, Úr Jézus! Ámen.

Máriát nagyon meglepte az, 
amit hallott. Egy angyal ezt 

mondta neki: „Íme, fogansz mé-
hedben, és fiút szülsz, akit ne-
vezz Jézusnak. Nagy lesz Ő, és 
a Magasságos Fiának mond-
ják majd” (Lukács 1,31–32). 
Mária nem értette, hogyan 
történhet ez meg, hiszen még 

szűz volt. Isten elrejtett benne 
egy kisbabát anélkül, hogy való-

ságosan hozzáért volna. Ez csoda 
volt!
Isten férjet is adott Máriának, akit 
Józsefnek hívtak. Ő segített Mári-
ának a csecsemő Jézus gondozá-

sában. József tudta, hogy Jézus 
igazi édesapja maga Isten, mivel 
egy angyal őt is meglátogatta a 

hírrel. Talán József olvasta is mind-
azt, amit a próféták megírtak az el-
jövendő Megváltóról.
Betlehemben nem találtak szál-
lást. Jézus egy istállóban született. 
A Biblia így írja le az eseményt: „és 
[Mária] megszülte elsőszülött fiát. 
Bepólyálta [Jézust], és a jászolba 
fektette [az állatok etetőjébe]” 
(Lukács 2,7). Mindez Isten ter-
vének a része volt. Jézus szüle-
tésekor minden pontosan úgy 
történt, ahogyan azt a próféták 
megmondták. A jászolban fekvő 
aprócska újszülött a világ Üdvözí-
tője volt!



ézus tényleg olyan volt, 
mint én?

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, 
és Isten volt az Ige” (János 1,1).

A te életed miben különbözik attól, amit Jézusról olvastál?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts nekem egyre jobban hasonlítanom Fiadhoz, az Úr Jézushoz! 
Köszönöm, hogy meghallgatsz. Jézus nevében. Ámen.

Milyen volt Jézus mint gyermek? 
Mivel Ő Isten tökéletes Fia volt ak-
kor is, sok mindenben különbözött 
tőled. Néhány dologban azonban 
hasonlított rád. Emberi teste volt, 
tudta, mi az éhség vagy fáradtság. 
Tudott örülni, de tudott szomor-
kodni is. 
Mivel emberi teste volt, „Jézus… 
gyarapodott (fejlődött) bölcsesség-
ben, testben, Isten és emberek előtt 
való kedvességben” (Lukács 2,52). 
Ha te már rábíztad magadat az Úr 
Jézusra, a testi növekedés mellett 
az Isten és emberek előtti kedves-
ségben és a bölcsességben is nö-
vekedned, fejlődnöd kell.
Jézus gyarapodott „bölcsesség-
ben.” Tizenkét éves korában Jézus 
felment a jeruzsálemi Templom-
ba (az istentisztelet helyére), ahol 
a vallási vezetőkkel beszélgetett. 

A vezetők nagyon elcsodálkoztak 
bölcsességén és feleletein. Ezt a 
történetet a Lukács 2,41–52-ben 
találod.
Jézus gyarapodott „testben.” 
Teste fejlődött, izmai erősöd-
tek.
Jézus gyarapodott „Isten előtt 
való kedvességben.” Min-
den cselekedete kedves volt 
mennyei Atyja, Isten előtt. Jé-
zus tudta, hogy Atyja mindig 
figyeli és segíti Őt.
Jézus gyarapodott „az emberek 
előtt való kedvességben.” Az embe-
rek tisztelték és nagyra becsülték. 
Te is gyarapodsz ezeken a fontos 
területeken? Bölcs döntéseket ho-
zol? Növekszel és erősödsz? Min-
den cselekedeted kedves Isten 
előtt? Tisztelettel és kedvesen 
bánsz másokkal?



it tett Jézus a földön?

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, 
és Isten volt az Ige” (János 1,1).

Miben szeretnél segítséget kapni Jézustól? Írd le egy nagy gondo-
dat:  
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Hatalmad azt bizonyítja, hogy meg tudod oldani a gondjaimat. 
Rád bízom a nehézségeimet a mai napon is. Jézus nevében. Ámen.

„Ez csoda!” Jairus bizonyára öröm-
mel kiáltotta: „A kislányom meg-

halt, de Jézus feltámasztotta!” 
A hír országszerte gyorsan 
terjedt (Máté 9,18–26). Vakok 
láttak (Lukács 18,35–43), bé-
nák jártak (Lukács 5,17–26), 
sok beteg meggyógyult 
(Márk 6,45–51). És ez még 

nem minden! Jézus járt a ví-
zen (Márk 6,45–51), szavával le-

csendesítette a vad vihart (Márk 
4,35–41), démonoknak parancsolt, 
és azok engedelmeskedtek neki 
(Máté 17,14–18). Két esetben em-
berek ezrei között osztott szét egy 
kis ennivalót, és mindenki jóllakott 

(János 6,3–13; Márk 8,1–10).

Úgy tűnt, Jézus hatalmának nin-
csenek határai! Bármilyen nehéz-
séggel találkozott, mindenre volt 
megoldása. Ezek a csodák Isten 
hatalmát és szeretetét mutatták 
meg. Jézus bebizonyította, hogy 
Ő valóban Isten Fia, ahogyan azt a 
próféták meg is mondták.
A Biblia ezt mondja: „De van sok 
egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt 
mind megírnák egytől egyig, úgy 
vélem: maga a világ sem tudná be-
fogadni a megírt könyveket” (János 
21,25). Milyen nehézség van most 
az életedben? Legyen az nagy vagy 
kicsi, Jézus tud segíteni. Mondd el 
neki, és hidd el, hogy Ő azt teszi, 
ami neked a legjobb.



iért nevezik Jézust Igének?

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, 
és Isten volt az Ige” (János 1,1).

Mit tanultál ma Jézusról, amit eddig nem tudtál róla?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts, hogy mindennap egyre jobban megismerjem Jézust! Ámen.

Vannak olyan helyzetek, amikor a 
szavaknak nagy jelentőségük van. 
Azokból tudják meg mások, hogy 
mit gondolsz, mit érzel vagy mit 
hiszel igaznak. Képzeld el, milyen 
lenne a világ, ha nem lennének 
szavak!
A Biblia azt mondja, Jézus „volt 
az Ige.” Ez azt jelenti, hogy Jézus 
volt Isten hozzád szóló üzenete. 
Minden, amit Jézus mondott, azt 
mutatta meg nekünk, hogy ho-
gyan gondolkodik és érez Isten. 
Jézus minden tette azt mutatta 
meg, hogy mit tenne Isten.
Jézus Isten ránk vonatkozó tervéről 
is tanított: akkor ad nekünk örök 
életet, ha hiszünk Jézusban mint 
személyes Megváltónkban. „Az élet 
Igéjének” is nevezi Őt a Biblia. „Ami 

kezdettől fogva volt, amit hallot-
tunk, amit szemünkkel láttunk, … 
amit kezünkkel is megtapintot-
tunk, azt hirdetjük az élet igéjé-
ről” (1János 1,1).
Amikor az emberek Jézust 
nézték és hallgatták, tulaj-
donképpen Istent nézték és 
hallgatták!
Mivel tehát Jézus Isten hozzád 
szóló üzenete, rendkívül fontos, 
hogy megismerd Őt. Jézus szavait 
és cselekedeteit a Bibliában Máté, 
Márk, Lukács és János evangéliu-
mában olvashatod. Ehhez az áhí-
tatos könyvhöz hasonló más köny-
vek is segítségedre lehetnek Jézus 
megismerésében.



egkísértette-e Jézust a Sátán?

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, 
és Isten volt az Ige” (János 1,1).

Mit tehetsz, amikor megjelenik a kísértés?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Kérlek, segíts, amikor az a kísértésem, hogy ne engedelmeskedjem 
neked. Csak a te erőddel tudok nemet mondani. Jézus nevében. Ámen.

Akartál-e már tökéletes lenni? Ta-
lán már meg is próbáltál az lenni. 

Biztos vagyok benne, ha valaki 
azt állítaná magáról, hogy ő tö-
kéletes, akkor árgus szemekkel 
figyelnéd minden mozdula-
tát, szavát, mert meg akarnád 
tudni, igaz-e, amit állít.
Amikor Jézus a földön élt, be-
bizonyította, hogy tökéletes. A 

Sátán többször is megkísértet-
te, hogy a rosszat tegye, de Jézus 

soha semmi bűnt nem követett el. 
Egy nap a Sátán odament Jézus-
hoz a júdeai pusztában. „Ha Isten 
Fia vagy” – gúnyolódott –, „mondd, 
hogy ezek a kövek változzanak ke-

nyérré” (Máté 4,3). Arra szerette 
volna rávenni Jézust, hogy ne az 
Atya tervét kövesse.
A Sátán még kétszer kísértet-

te meg Jézust; azt akarta, hogy 
töltse el a büszkeség, és mutassa 
meg hatalmát. Jézus tudta, mi volt 
Isten terve és célja azzal, hogy Őt 
a földre küldte. Az, amire a Sátán 
csábította, nem szerepelt abban a 
tervben. Jézus előre eltökélte ma-
gában, hogy kizárólag Atyja akara-
tát cselekszi.
Vajon megtörtént-e, hogy Jézus 
megingott? Soha! Nem is tudott 
vétkezni, hiszen Isten tökéletes 
Fia. Az volt, akinek vallotta magát, 
és ezt be is bizonyította. Jézus a 
Sátánnak mindig az Isten Igéjéből 
vett igazsággal válaszolt. Végül a 
Sátán eltávozott tőle egy időre.
Jézus sokszor bebizonyította, hogy 
hatalmasabb a Sátánnál. Ezért tud 
neked is segíteni, amikor megjele-
nik a kísértés, hogy rosszat tegyél.



i történt 
az emeleti teremben?

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen” (János 3,16).

Miért fontos nekünk ma is az az éjszaka az emeleti teremben?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy újra meg újra emlékezhetünk arra, amit Jézus tett 
értünk. Ámen.

Jézus megöletésének előestéjén 
történt. A földön eltöltött harminc-
három éves szolgálat a végéhez 
közeledett. A különleges zsidó 
ünnep, a Húsvét ideje volt. A pró-
féták megmondták, hogy ez lesz 
halálának ideje. Jézus egy emele-
ti teremben gyűlt össze tizenkét 
tanítványával, akik a legközelebb 
álltak hozzá. Ez volt az utolsó közös 
vacsorájuk (Lukács 22,7–23).
A kenyérnek és a bornak, amelyet 
Jézus azon az éjszakán tanítvá-
nyainak adott, különleges jelenté-
se volt. Tudta, hogy másnap meg-
hal a kereszten. Elmondta, hogy a 
kenyér és a bor emlékezteti majd 
az embereket az Ő testére, amelyet 
másnap megsebeznek, és a vérére, 
amely másnap kifolyik fizetségként 

a mi bűneinkért. Júdás is ott evett 
vele együtt. Még mielőtt a vacso-
ra véget ért volna, Júdás elment, 
hogy elárulja Jézust, és az el-
lenségeit elvezesse hozzá (Já-
nos 13,21–30).
Jézus néhány csodálatos ígé-
retet tett követőinek. Aztán 
elénekeltek még egy utolsó 
éneket, és elmentek. Ezt az éj-
szakát soha nem felejtették el.
Jézus azt mondta tanítvá- 
nyainak vacsora közben, hogy úgy 
emlékezzenek majd az Ő halálára, 
ahogyan azt Ő megmutatta nekik 
abban a szobában. Ma ezt úrva-
csorának nevezzük. Így kell nekünk 
is emlékeznünk az Ő halálára 
egészen addig, amíg vissza nem 
jön.



iért állították Jézust 
bíróság elé?

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen” (János 3,16).

Ha ott lettél volna Jézus tárgyalásán, mit mondtál volna róla?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Hiszem, hogy Jézus a te Fiad, ahogyan ezt Ő mondta. Köszönöm, 
hogy kész volt szenvedni és meghalni a bűneimért. Ámen.

A tanítványok különleges estét 
töltöttek Jézussal az emeleti te-

remben. Azok a vallási vezetők 
azonban, akik gyűlölték Jézust, 
meg akarták Őt öletni. Miért? 
Azért, mert Jézus azt mondta, 
hogy Ő Isten Fia. Azt állította 
magáról, Ő az Istentől meg-
ígért Messiás, aki azért jött, 

hogy mindenki megmenekül-
hessen bűnei következményé-

től. Ezt a vezetők nem hitték el. 
Elfogták Jézust, és bíróság elé állí-
tották.
Mivel Jézus nem tett semmi 
rosszat, a vallási vezetőknek embe-
reket kellett felbérelniük, hogy ha-

zudjanak Jézusról. Jézus órákig 
hallgatta ezeket a hazugságo-
kat. Csúnyán összeverték, ami 

fájdalmakkal is járt. A vallási veze-
tők ki akarták végeztetni Őt, ezért 
a kormányzó, Pilátus elé vitték. „Is-
ten Fiává tette magát” – jelentették 
a vezetők –, „ezért meg kell halnia!” 
Jézus nem szólt egy szót sem (Já-
nos 19,7–9).
Pilátus megkérdezte Jézust: „Nem 
tudod, hogy hatalmamban áll sza-
badon engedni, de meg is feszíttetni 
téged?” Jézus így válaszolt: „Semmi 
hatalmad nem volna rajtam, ha fe-
lülről nem adatott volna neked” (Já-
nos 19,11). Jézus tudta: a tárgyalás 
is része Isten tervének. Eljött az idő, 
hogy szenvedjen és meghaljon a 
világ bűneiért.



ol voltak Jézus barátai?

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen” (János 3,16).

Írj le egy olyan esetet, amikor bizonyságot tettél Jézusról, pedig 
nagyon nehéz volt:  
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Sajnálom azokat a helyzeteket, amikor úgy tettem, mintha nem is 
ismernélek téged. Szeretnék bizonyságot tenni. Kérlek, adj hozzá bátorságot! 
Jézus nevében. Ámen.

Mielőtt Jézust elfogták és bíróság 
elé vitték, beszélt az egyik tanítvá-
nyával, Péterrel. Jézus ezt mondta 
neki: „Ezen az éjszakán, mielőtt a ka-
kas megszólal, háromszor tagadsz 
meg engem.” Péter így válaszolt: 
„Ha meg is kell halnom veled, akkor 
sem tagadlak meg.’’ A többi tanít-
vány is hasonlókat mondott. (Máté 
26,34–35). Ám azon az éjszakán, 
amikor Jézust elfogták, a tanítvá-
nyai megijedtek, és elszaladtak.
Péter távolról követte. Borzasztó 
látvány volt! Olyan dolgokat hoz-
tak fel Jézus ellen, amiket soha 
nem követett el. Megkorbácsolták, 
megpofozták, ütötték, rugdosták, 
csúfolták és leköpdösték. Az ütés-
nyomoktól és a vértől nehezen le-
hetett felismerni.

Péter az udvaron, a tűz mellett 
melegedett. Egy szolgálólány rá-
mutatott, és ezt mondta: „Te is 
a galileai Jézussal voltál” (Máté 
26,69).
„Nem tudom, mit beszélsz” – 
válaszolta Péter (Máté 26,70). 
Két másik szolgáló is felis-
merte Péterben Jézus köve-
tőjét, Péter azonban mind a 
kétszer letagadta, hogy ismeri 
Jézust. Akkor megszólalt a kakas. 
Miközben Jézust kivezették a tár-
gyalásról, ránézett Péterre, és Péter 
visszaemlékezett Jézus szavaira. 
Hogyan tagadhatta meg Jézust?! 
Péter elment onnan, és keserves 
sírásra fakadt.



iért kellett Jézusnak 
meghalnia?

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen” (János 3,16).

Fejezd be a mondatot: Jézusnak azért kellett meghalnia,
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy kész voltál elküldeni Fiadat, hogy Ő helyettem 
meghaljon. Ámen.

A katonák úgy feszítették keresztre 
Jézust, hogy kezébe és lábába ha-

talmas szögeket vertek. Iszonya-
tos fájdalmat érezhetett.
A tömeg egyre csak gúnyol-
ta: „Ha Izráel királya, szálljon 
le most a keresztről” (Máté 
27,42). Jézus azért nem szállt 
le a keresztről, mert Isten Fia. 

Az Atya Isten az Ő tökéletes, 
bűntelen Fiára helyezte a vi-

lág összes bűnét. „Azt [Jézust], 
aki nem ismert bűnt, bűnné tette 
értünk” (2Korinthus 5,21). Jézus 
kész volt a vérét ontani és vállalni 
a kereszthalált azért, hogy magára 
vehesse Isten büntetését a mi vét-

keinkért.

Néhány óra múlva sötétség lett az 
egész környéken. Jézus felkiáltott: 
„Én Istenem, én Istenem, miért hagy-
tál el engemet?” (Máté 27,46). A tö-
kéletes és szent Isten nem tudott 
rátekinteni egyetlen Fiára, mert ott 
látta rajta a világ összes bűnét.
Később Jézus így szólt: „Atyám, a te 
kezedbe teszem le az én lelkemet!” 
(Lukács 23,46), és meghalt. Néhá-
nyan az ott álló katonák közül, akik 
látták a történteket, így szóltak: „Bi-
zony, Isten Fia volt ez!” (Máté 27,54). 
Amikor Jézus a kereszten magára 
vette a bűn büntetését, mindent 
megtett, amit kellett: joggal ne-
vezhetjük Megváltónak.



i mozdította el a követ?

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen” (János 3,16).

Feltámadása napján mit mondtál volna Jézusnak?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Mivel Fiad feltámadt a halálból, nekem is örök életem lehet a 
mennyben vele. Csodálatos Isten vagy. Ámen.

Egy József nevű tanítvány enge-
délyt kért arra, hogy Jézus holt-
testét levegye a keresztről és el-
temesse. Miután tiszta gyolcsba 
göngyölte, egy sziklasírba helyez-
te. A sír bejáratához (néhány em-
ber segítségével) egy nagy követ 
hengerített. A vallási vezetők le-
pecsételték a követ, és őrséggel 
őriztették a sírt éjjel-nappal (Máté 
27,57–65).
A harmadik napon a föld várat-
lanul rengeni kezdett! Angyal 
érkezett a mennyből, és elhen-
gerítette a követ a bejárat elől! 
Az őrök ijedtükben reszketni kezd-
tek; halálra váltak a félelemtől. Né-
hány asszony, akik Jézus barátai 
voltak, éppen a sírhoz tartott. Illa-

tos balzsamokat vittek magukkal, 
hogy megkenjék Jézus testét, és 
igen meglepődtek, amikor egy 
fénylő angyalt láttak ülni a kö-
vön. A sír üres volt! Jézus el-
tűnt!
Az angyal így szólította meg 
az asszonyokat: „Ti ne féljetek! 
Mert tudom, hogy a megfeszí-
tett Jézust keresitek. Nincs itt, 
mert feltámadt, amint megmond-
ta… menjetek gyorsan, mondjátok 
meg tanítványainak, hogy feltámadt 
a halottak közül” (Máté 28,5–7). 
Az asszonyok elfutottak, hogy 
megvigyék a hírt a tanítványoknak.



iztos lehetek-e abban, 
hogy bűnbocsánatot kaptam?

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen” (János 3,16).

Honnan tudhatod, hogy bűnbocsánatot kaptál?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy megtartod, amit ígértél nekem. Köszönöm a 
bűnbocsánatot és az örök életet. Jézus nevében. Ámen.

Talán felmerült már benned: hon-
nan tudhatod biztosan, hogy 

bocsánatot kaptál a bűneidre? 
Jézus utolsó szava a kereszten 
ez volt: „Elvégeztetett!”. Ez azt 
jelentette: Ő mindent meg-
tett azért, hogy bocsánatot 
kaphass a bűneidre. Isten 
nagyon szeret, pedig nem 

érdemled meg. Jézus azért 
halt meg, hogy te bűnbocsá-

natot kaphass. Ha már rábíztad 
magadat Jézusra mint személyes 
Megváltódra, akkor Isten ígérete 
rád is érvényes, hiszen Ő mindig 
megtartja a szavát. Megbocsátott 
neked, és örök életed van. A Biblia 

egyik írója ezt mondja: „Ezt azért 
írtam nektek, akik hisztek Isten 
Fia nevében, hogy tudjátok: örök 

életetek van” (1János 5,13). A Biblia 
még azt is mondja, hogy amikor Is-
ten bocsánatot ad, örökre elfelejti 
a bűneidet, és nem emlegeti azo-
kat többé (Zsidók 8,12).
Talán így gondolkodsz: De én nem 
érzem, hogy bocsánatot kaptam 
volna! A bűnbocsánat nem az érzé-
seidtől függ. A bűnbocsánat azon 
alapszik, hogy hiszel-e Jézusban, 
és azon, amit Ő érted tett. Helyet-
tesítsd be a saját nevedet az Ő ígé-
retébe: „Mert úgy szerette Isten …. 
[neved], hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy ha … [neved] hisz Őbenne, … 
[neved] el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen” (János 3,16).



it adhatok én Istennek?

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen” (János 3,16).

Írj egy levelet Istennek, amelyben megköszönöd az ajándékot, 
amelyet tőle kaptál:  
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Odaadom magamat neked. Oda megyek, ahová küldesz, azt te-
szem, amit akarsz. Bármit terveztél az életemmel, elfogadom. Jézus nevében. 
Ámen.

Ha elfogadtad az Úr Jézust Megvál-
tódnak, akkor talán most kezded 
felfogni, milyen nagyszerű ajándék 
is Ő. Jézus a barátod és segítőd. Ő 
Isten ajándéka a számodra.
Ha valaki egy csodálatos ajándé-
kot ad neked, akkor általában te is 
szeretnéd azt valamivel viszonoz-
ni. Talán annyira hálás vagy Isten 
ajándékáért, az Úr Jézusért, hogy 
szeretnél te is valami különlegeset 
adni Istennek. De mit is adhatnál 
neki, aki a világmindenség Ura? 
Pedig van egy ajándék, amelyre 
Ő mindennél jobban vágyik: ez az 
ajándék te magad vagy! A Biblia ezt 
írja: „Az Isten irgalmára kérlek tehát 
titeket, testvéreim, hogy okos isten-
tiszteletként szánjátok oda testeteket 

élő és szent áldozatul, amely tetszik 
az Istennek” (Róma 12,1).
Az áldozat felajánlás, vagy más 
néven, ajándék. Elmondhatod 
Istennek, hogy oda akarod 
adni magadat neki. Add neki 
minden részedet, hogy úgy 
élhess, ahogyan az neki tet-
szik. Add neki a szemedet, a 
füledet, a lábadat és a kezedet! 
Add neki az értelmedet és a szí-
vedet! Miért kéne átadnod a teste-
det Istennek? Azért, mert szereted 
Őt. Isten azt szeretné, ha te is szent 
lennél, vagyis szeretne magának 
elkülöníteni, hogy arra használhas-
son, amire Ő szeretne. Kész vagy-e 
most odaadni magadat Istennek?



ézus valóban feltámadt?

„Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. 
Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint – feltámadt 
a harmadik napon” (1Korinthus 15,3–4).

Honnan tudod, hogy Jézus él?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy Jézus él, és ma is munkálkodik az életemben. 
Ámen.

„Micsoda?! Hogy Jézus feltámadt a 
halálból?! Majd én bebizonyítom, 

hogy ez nem igaz!” Jézus feltá-
madása óta sokan mondták 
már ezt. Ma is vannak, akik így 
beszélnek. Talán te is feltetted 
már magadban a kérdést: Jé-
zus valóban feltámadt? Igen! 
Sok bizonyíték van arra, hogy 

ez igaz!
Vannak, akik azt akarják bebizo-

nyítani, hogy Jézus igazából nem 
is halt meg. Szerintük csak elájult, 
és a tanítványai úgy tettek, mint-
ha meghalt volna, majd feltámadt 
volna. Ám Jézus ellenségei, mielőtt 
levették volna Jézus testét a ke-

resztről, megbizonyosodtak ar-
ról, hogy valóban meghalt-e. A 
holttestet is szigorúan őriztet-

ték: nem akarták, hogy bárki is el-
lophassa, majd azt terjessze, hogy 
Jézus feltámadt.
Miután Jézus visszatért az életbe, 
legalább tizenöt alkalommal több 
mint ötszáz ember találkozott vele. 
Megérintették, hallották beszélni, 
együtt étkeztek vele. Jézus ellen-
ségei sok szemtanút megkínoz-
tak és megöltek. Ha az egész nem 
lett volna igaz, a szemtanúk meg-
mondták volna, csak hogy az éle-
tüket mentsék.
Évszázadok óta emberek milliói 
tettek és tesznek bizonyságot ar-
ról, hogy Jézus él! Bár a szemünk-
kel nem láthatjuk Őt, azt látjuk, 
hogy Jézus életeket változtat meg, 
és imádságokra válaszol.



elyek voltak Jézus 
utolsó szavai?

„Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. 
Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint – feltámadt 
a harmadik napon” (1Korinthus 15,3–4).

Kinek szeretnéd ezen a héten elmondani a Jézusról szóló örömhírt?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Úr Jézus! Segíts másoknak beszélnem rólad! Kérlek, használj engem, hogy se-
gíteni tudjak olyanokon, akik az örömhírt hirdetik. Ámen.

Ha hosszabb időre búcsút kellene 
venned a családodtól és a bará- 
taidtól, mit mondanál nekik? Egész 
biztosan alaposan átgondolnád 
a mondanivalódat, hiszen tudnád, 
milyen fontos, hogy emlékezzenek 
arra, amit utoljára mondasz nekik.
Jézus a feltámadása után még 
negyven napig a földön maradt 
(Apostolok cselekedetei 1,3). Ám 
egyszer csak elérkezett az idő, 
hogy visszatérjen a mennybe. Tud-
ta, hogy családjával és barátaival 
hosszú ideig nem látják viszont 
egymást. Vajon mit mondott utol-
jára nekik, akiket annyira szeretett: 
„Menjetek el szerte az egész világba, 
hirdessétek az evangéliumot min-
den teremtménynek” (Márk 16,15).

Jézus parancsa neked és nekem is 
szól. Amerre csak jársz, mondd el 
mindenkinek a Jézus Krisztusról 
szóló örömhírt! Jézus azért halt 
meg, mert magára vállalta a 
te bűneidért járó büntetést. A 
harmadik napon feltámadt és 
újra élt. Ma bárki hihet benne, 
és bárki átveheti tőle az örök 
élet ajándékát.

Ismersz-e valakit, akinek hallania 
kellene Jézusról? Tervezd el, mi-
kor beszélsz vele. Ismersz-e olyan 
személyeket, akik szintén elmond-
ják másoknak az örömhírt? Talán 
imádkozhatnál értük, vagy pénz-
adománnyal segíthetnéd őket.



ogyan tért vissza Jézus 
a mennybe?

„Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. 
Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint – feltámadt 
a harmadik napon” (1Korinthus 15,3–4).

Mit tettél volna, ha te is láttad volna Jézust a mennybe felemelkedni?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Úr Jézus! Úgy örülök, hogy te a mennyben élsz! Segíts másoknak elmonda-
nom a rólad szóló örömhírt! Ámen.

Egy nap Jézus felvitte tanítványait 
egy hegyre. Már elmondta nekik 

utolsó rendelkezéseit. Elérke-
zett az idő, hogy visszatérjen 
a mennybe. Jézus hirtelen a 
levegőbe emelkedett. A ta-
nítványok elnémultak a cso-
dálkozástól. Tágra nyílt szem-
mel figyelték, ahogyan Jézus 

egyre magasabbra emelkedik. 
Végül egy felhő takarta el Őt a 

szemük elől. Lélegzetelállító volt! 
Jézust isteni hatalma visszavitte 
mennyei otthonába (Apostolok 
cselekedetei 1,9–10).
Miközben a tanítványok még min-
dig az eget bámulták, két angyal 

állt meg mellettük, és ezt mond-

ták: „Ez a Jézus, aki felvitetett tőle-
tek a mennybe, úgy jön el, ahogyan 
láttátok őt felmenni a mennybe” 
(Apostolok cselekedetei 1,11). Egy 
nap Jézus felhőkön tér majd vissza 
a mennyből.
Mit tettek a tanítványok ezután? 
Először is imádták az Úr Jézust. 
Aztán nagy örömmel visszatértek 
a városba (Lukács 24,52). El tudod 
képzelni, mit éreztek a tanítvá-
nyok, amikor elmondták az embe-
reknek azt, amit láttak? Micsoda 
izgalmas nap volt az! Hát még az 
milyen izgalmas, hogy Jézus egy 
nap visszajön!



it csinál most Jézus 
a mennyben?

„Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. 
Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint – feltámadt 
a harmadik napon” (1Korinthus 15,3–4).

Mit gondolsz, milyen lesz a helyed a mennyben?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Úr Jézus! Köszönöm, hogy nekem is csodálatos helyet készítesz. Köszönöm, 
hogy imádkozol azért, hogy elkészülhessek, mire beléphetek arra a különle-
ges helyre. Ámen.

Körülbelül 2000 év telt el, amióta 
az Úr Jézus Krisztus a földről visz-
szatért a mennybe. Mit csinál most 
ott? Először is, csodálatos otthont 
készít Isten gyermekeinek! Ezt ígér-
te: „Az én Atyám házában [a menny- 
ben] sok hajlék van; …elmegyek he-
lyet készíteni a számotokra” (János 
14,2).
Vajon hasonlít-e majd ez az ott-
hon egy szép ázsiai, amerikai vagy 
magyar házra? Úgy néz-e majd ki, 
mint egy európai kastély vagy egy 
csodaszép ház egy szigeten? El 
sem tudjuk képzelni, milyen káprá-
zatos lesz! Itt a földön nincs semmi, 
ami hasonló lenne hozzá. Azt a tö-
kéletes helyet az a tökéletes Isten 

készíti neked, aki téged olyan na-
gyon szeret.
Az Úr Jézus nemcsak a helyet 
készíti elő neked; téged is 
felkészít arra a helyre. Sze-
retné, ha készen állnál, mire 
be kell lépned oda, és na-
gyon jól éreznéd magadat 
ott. Ezért imádkozik is érted. 
„Jézus Krisztus, aki az Isten jobb-
ján van, … esedezik [imádkozik] 
is értünk” (Róma 8,34). Hát nem 
csodálatos tudni, hogy Jézus eb-
ben a pillanatban is gondol rád?! 
Szeret téged, imádkozik érted, és 
alig várja, hogy együtt legyetek 
az örökkévalóságban.



alóban értem is 
imádkozik Jézus?

„Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. 
Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint – feltámadt 
a harmadik napon” (1Korinthus 15,3–4).

Miért van szükséged arra, hogy Jézus imádkozzon érted?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm neked Jézust, aki imádkozik értem. Köszönöm, hogy 
megbocsátasz nekem Jézus érdeméért! Ámen.

Igen! Jézus imádkozik érted! Imád-
kozik egyrészt azért, hogy ellen 

tudjál állni a bűn kísértésének. 
Jézus nem felejtette el, milyen 
volt, amikor a Sátán megkí-
sértette Őt itt a földön. Tudja, 
hogy még mindig ott él ben-
ned a bűn utáni vágy. Azért 
imádkozik, hogy az Ő erejével 

képes legyél nemet mondani 
a kísértésre.

A Biblia elmondja azt is, hogy a 
Sátán Isten trónja előtt áll, és éjjel-
nappal vádol bennünket bűneink 
miatt (Jelenések 12,10). Minden 
alkalommal, amikor bűnbe esünk, 
a Sátán Isten figyelmét a bűnünk-

re irányítja. Olyankor az Úr Jézus 
azonnal védelmébe vesz ben-
nünket. A Bibliában ezt olvas-

suk: „van pártfogónk az Atyánál: 
az igaz Jézus Krisztus” (1János 2,1). 
Olyan, mintha a tökéletes Jézus 
lenne a védőügyvédünk. Elmond-
ja a Bírónak, aki az Atya Isten, hogy 
nem vagy bűnös, mert Ő már fize-
tett a bűneidért a kereszten. Jézus 
védőbeszédével szemben a Sátán 
minden vádja semmivé lesz.
Amikor Isten kimondja rád, hogy 
„nem bűnös”, és megbocsát neked, 
az nem azért van, mert megér-
demled. Isten az Ő Fiáért, Jézusért 
bánik veled irgalmasan, mert Jézus 
imádkozott érted. Ugye örülsz an-
nak, hogy az Úr Jézus mindennap 
imádkozik érted?!



ikor jön vissza Jézus a földre?

„Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. 
Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint – feltámadt 
a harmadik napon” (1Korinthus 15,3–4).

Mivel töltenéd az idődet, ha tudnád, hogy Jézus még ma visszajön?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy Jézus visszajön. Segíts felkészülnöm az Ő visszajö-
vetelére! Jézus nevében. Ámen.

Jézus váratlanul jön vissza, ami-
kor a legkevésbé számítunk rá. A 
próféták jóval korábban hirdették 
Jézus első eljövetelét, ami be is 
következett. A Biblia ezt mondja: 
„amint felhangzik a riadó hangja, 
a főangyal szava és az Isten harso-
nája, maga az Úr fog alászállni a 
mennyből” (1Thesszalonika 4,16). 
Jézus is megígérte, hogy egy nap 
visszajön a földre: „És ha majd el-
mentem, és helyet készítettem nek-
tek, ismét eljövök, és magam mellé 
veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, 
ott legyetek ti is” (János 14,3). Eljön, 
hogy Isten gyermekeit hazavigye a 
mennybe.

Mikor lesz ez? Azt nem mondta 
meg. Akármikor megtörténhet. 
A Biblia felhívja a figyelmünket 
olyan eseményekre, amelyek 
Jézus visszajövetelét előrejel-
zik. Akár már a te életedben 
visszatérhet! Ha még nem fo-
gadtad el az Úr Jézust szemé-
lyes Megváltódnak, akkor ez 
ugyancsak félelmetes hír lehet 
neked. Akkor itt maradsz, és sok 
szenvedés vár rád. Milyen jó, hogy 
még ma rábízhatod magadat Jé-
zusra! Ha az Úr Jézus Krisztus már a 
te Megváltód is, izgatottan várha-
tod azt a pillanatot, amikor szemé-
lyesen találkozhatsz vele.



ogyan készülhetek fel 
Jézus visszajövetelére?

„Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. 
Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint – feltámadt 
a harmadik napon” (1Korinthus 15,3–4).

Ma mivel készülhetnél a mennyei utazásra?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy egy nap veled lehetek a mennyben. Segíts felké-
szülni arra a napra, amikor majd meglátlak! Jézus nevében. Ámen.

Ha utaztál már valahová, tu-
dod, milyen fontosak az utazást 

megelőző előkészületek. Most 
mennyei utazásodra kell fel-
készülnöd. Ha még nem bíz-
tad életedet Jézus Krisztusra, 
most megteheted. A Biblia 
ezt mondja: „Íme, most van a 
kegyelem ideje! Íme, most van 

az üdvösség napja!” (2Korint-
hus 6,2). Valld meg Istennek a 

bűneidet! Köszönd meg az Úr 
Jézusnak, hogy a kereszten magá-
ra vette bűneid büntetését! Kérd 
Őt, hogy tegyen Isten gyermekévé! 
Ne várj tovább! Holnap talán már 
késő lesz!

Ha már elfogadtad az Úr Jézust 
Megváltódnak, akkor itt az ideje, 
hogy még jobban megismerd Őt. 
Itt az ideje, hogy engedelmeskedj 
Igéjének. A Bibliában olvassuk: 
„Mármost, gyermekeim, maradja-
tok meg őbenne [légy Jézus köze-
lében], hogy amikor megjelenik, 
bizalmunk legyen iránta, és meg ne 
szégyenítsen minket eljövetelekor” 
(1János 2,28). Ha életedet Jézus 
Krisztus közelében éled, nem fogsz 
megszégyenülni, amikor Ő megje-
lenik.
Ha újra átolvasod ezt a füzetet, sok 
segítséget találsz még a mennyei 
utazáshoz való felkészüléshez.



KICSODA JÉZUS?
Színessel satírozd be azokat a szavakat, amelyek NEM jellemzik az Úr Jézust!

HAZUG MEGVÁLTÓ ANGYAL

ÉLŐ ISTEN SZENT

SZERETETLEN ÚR HALOTT

BűNÖS KIRÁLY BűNÖZŐ

 
Abból láthatják rajtam az emberek, hogy szeretem Jézust,  
 

GONDOLD ÁT MÉG EGYSZER!

1. Honnan tudhatták a próféták, hogy mi történik majd a jövőben?  

 

2. Mi történik majd azokkal, akik bíznak Jézusban mint Megváltójukban? 

 

3. Miért jött Jézus emberként a földre?  

 

4. Mondj egy csodát, amelyet Jézus vitt véghez, mialatt a földön élt:  

 

5. Mi történt a harmadik napon azután, hogy Jézus elszenvedte a bűneinkért 
járó büntetést?  

 

6. Mit csinál Jézus a mennyben?  

 

Amennyiben szükséges, a válaszokat megtalálod a füzetben. A zárójelbe tett számok az 
elmélkedés számát jelölik. 1. (33), 2. (37), 3. (40), 4. (43), 5. (50), 6. (56)



it nevezünk tanúnak?

„Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az 
evangéliumot minden teremtménynek” (Márk 16,15).

Mit kell elmondanod, amikor Jézusról teszel bizonyságot?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts bizonyságot tennem rólad! Jézus nevében. Ámen.

Láttál már bírósági tanúmeghall-
gatást? A tanú az, aki egy üggyel 
kapcsolatban elmondja a bírónak 

azt az igazságot, amelyet ő ismer. 
A keresztyén, amikor bizonysá-

got tesz, olyan, mint egy tanú, 
aki elmondja azt az igazságot 
Jézusról, amelyet ismer. Ha te 
már rábíztad életedet az Úr 
Jézusra, te is tehetsz bizony-

ságot, te is lehetsz tanú. El-
mondhatod másoknak, hogyan 

bízhatják ők is életüket az Úrra. 

Erika elmondta barátnőjének, Ka-
tinak, hogy Isten szereti őt. Azért 
küldte le Fiát, Jézust a földre, hogy 
Kati bűneiért is meghaljon a keresz-
ten. Azt is elmondta még, hogy az 
Úr Jézus feltámadt a halálból. Az-

nap Kati fontos döntést hozott: 
rábízta életét Jézusra. Megkér-
te, hogy legyen a Megváltója, és 
bocsássa meg minden bűnét. 

Amikor Erika bizonyságot tett, 
tanúskodott Jézusról. A Bibliá-
ból ismeri az igazságot. Jézus ezt 
mondta: „Én vagyok az út, az igaz-
ság és az élet; senki sem mehet az 
Atyához, csakis énáltalam” (János 
14,6). Erika szeretné, ha mások is 
megismernék az igazságot Jézus-
ról.

Te is tehetsz bizonyságot, és le-
hetsz tanú. Ehhez először is biz-
tosan tudnod kell, hogy te már 
rábíztad magadat Jézusra, és meg-
kérted, legyen a Megváltód, és sza-
badítson meg a bűn hatalmától. 
Csak ezután beszélhetsz mások-
nak is arról, hogy kicsoda Jézus, és 
hogyan halt meg a kereszten az ő 
bűneikért is. Mondd el nekik, hogy 
ők is rábízhatják magukat Jézusra 
mint Megváltójukra. 



iért kell bizonyságot tennem?

Két dolog miatt is fontos bizonyságot tenni. Melyek ezek?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Szeretlek, és szeretnék mindennap engedelmeskedni neked. Segíts 
megtennem, amit parancsolsz! Segíts bizonyságot tenni rólad! Jézus nevé-
ben. Ámen.

„Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az 
evangéliumot minden teremtménynek” (Márk 16,15).

Képzeld el, hogy a szüleid hosszú 
útra indulnak. Vajon odafigyelnél-e 
arra, amit utoljára mondanak? 
Megtennéd-e, ha valami különle-
ges dolgot kérnének tőled? 

Közvetlenül azelőtt, hogy Jézus, 
Isten Fia visszatért volna a föld-
ről a mennybe, szólt még néhány 
szót tanítványaihoz. Tulajdonkép-
pen egy parancsot adott nekik: 
„Menjetek el szerte az egész világ-
ba, hirdessétek [mondjátok el] az 
evangéliumot [hogy Jézus meghalt 
helyettünk és föltámadt] minden 
teremtménynek” (Márk 16,15). Jé-
zus azt mondta, hogy menjenek 
el, és beszéljenek Őróla. Szerinted 
megtették? Bizony meg. Mivel Jé-
zus parancsot adott nekik, enge-

delmeskedtek. De azért is enge-
delmeskedtek, mert szerették Őt.

Ha Jézus már a te Megváltód, ez 
a parancs neked is szól. Amikor 
beszélsz valakinek Jézusról, 
akkor bizonyságot teszel, az 
Ő tanúja vagy. Jézus azt akar-
ja, hogy mondd el minél több 
embernek azt, amit érted tett. 
Miért kell bizonyságot tenned? 
Először is azért, mert ez Isten pa-
rancsa. Másodszor meg azért, mert 
szereted Jézust, és engedelmes-
kedni akarsz neki. Jézus téged is 
küld, hogy beszélj róla másoknak. 
Akarsz-e engedelmeskedni ennek 
a parancsnak? Akarsz-e az irán-
ta való szeretetből bizonyságot 
tenni róla?



it mondjak, amikor 
bizonyságot teszek?

„Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az 
evangéliumot minden teremtménynek” (Márk 16,15).

Mit mondhatsz el másoknak Istenről, a bűnről és Jézusról?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm az örömhírt, amelyet megoszthatok másokkal. Köszö-
nöm, hogy elmondhatom: szereted az embereket, Jézus meghalt a bűneikért, 
feltámadt, és ma is él. Jézus nevében. Ámen.

Megtörtént már, hogy szerettél 
volna Jézusról beszélni valakinek, 
de nem tudtad, mit kell mondani? 

Először beszélj mindig Istenről! Ő 
a Teremtő, aki mindenkit egyedi 

személynek alkotott. Mondd 
el, mennyire szeret Isten min-
den embert, valamint hogy 
Ő tökéletes, és a mennyben 
lakik.

Utána beszélj a bűnről! A bűn 
az, amikor nem engedelmeske-

dünk Istennek. A Biblia ezt mond-
ja: „Mindenki vétkezett” (Róma 
3,23). Mindannyian úgy szület-
tünk, hogy képesek és hajlamosak 
vagyunk bűnt elkövetni. Bűneink 
elválasztanak minket Istentől. Egy 
napon mindazok, akik távol van-
nak Istentől, örökre a büntetés 
szörnyű helyére, a pokolba ke-
rülnek.

Itt beszélj Jézusról, Isten Fiáról! 
Mondd el, hogy Jézus, aki tökéle-
tes volt, azért halt meg a kereszten, 
mert elvállalta a mi bűneinkért járó 
büntetést helyettünk. Eltemették, 
de a harmadik napon újra élt. Ha 
valaki hisz Jézusban, vagyis Jézus-
ra bízza magát teljesen, megme-
nekül a bűneiért járó büntetéstől. 
Ezután megkérdezheted: „Akarsz-e 
még ma hinni Jézusban?”

Mielőtt másoknak elmondanád, 
hogyan hihetnek Jézusban, egé-
szen biztosnak kell lenned abban, 
hogy te már rábíztad az életedet. 
Ha még soha nem mondtad el Jé-
zusnak, hogy hiszel benne, vagy-
is elhiszed, hogy érted halt meg, 
tedd meg most. Ha megteszed, te 
is elmondhatod másoknak, hogy 
higygyenek Jézusban, ahogyan te.



i van akkor, ha félek 
bizonyságot tenni?

Mit tehetsz, ha félsz bizonyságot tenni?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Amikor félek, emlékeztess ígéreteidre a Bibliából, és adj bátorságot 
rólad beszélnem másoknak! Jézus nevében. Ámen.

„Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az 
evangéliumot minden teremtménynek” (Márk 16,15).

A Biblia beszél arról az időről, ami-
kor Isten különleges feladattal bíz-
ta meg Izráel vezetőjét, Mózest. Is-
ten üzenetét kellett elvinnie Izráel 
véneinek és Egyiptom királyának, 
a fáraónak. Mózes nem akarta ezt 
megtenni, mert félt. Ezt mondta Is-
tennek: „Hátha nem hisznek nekem, 
és nem hallgatnak a szavamra” 
(2Mózes 4,1).

Érezted már azt, amit Mózes? Is-
ten különleges feladatot bízott 
rád. Bizonyságot kell tenned: el 
kell mondanod az Ő üzenetét má-
soknak. Mózeshez hasonlóan te is 
kifogásokat keresel: „Félek, hogy 
rosszat mondok”, „Félek, hogy nem 
hallgatnak rám”, „Félek, hogy kicsú-
folnak majd”. Isten ezt válaszolta 

Mózesnek: „Ki adott szájat az em-
bernek? … Talán nem én, az Úr?! 
Most azért menj! Én leszek a te 
száddal, és megtanítalak arra, 
hogy mit beszélj!” (2Mózes 
4,11.12).

Isten ugyanezt ígéri neked is. 
Ő az, aki megteremtett téged. 
Veled lesz, és megadja neked 
azokat a szavakat, amelyeket 
mondanod kell. Ne félj! Bízz Is-
tenben, aki segít bizonyságot ten-
ned róla.



ogyan készülhetek fel 
Jézus visszajövetelére?

Nevezz meg három személyt, akiknek bizonyságot tehetnél!
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Imádkozom ezért a három emberért. Kérlek, adj bátorságot és sza-
vakat ahhoz, hogy beszélhessek rólad nekik! Jézus nevében. Ámen.

„Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az 
evangéliumot minden teremtménynek” (Márk 16,15).

Elolvastad a lap tetején található 
igeverset? Azt mondja, menjünk 

el „az egész világba”, és mond-
juk el a Jézusról szóló öröm-
hírt mindenkinek. Isten az Ő 
világában különleges helyre 
helyezett téged. Azt akarja, 
hogy most tegyél bizonysá-
got róla ott, ahol vagy.

Gondolj azokra az emberekre, 
akik a közeledben élnek, és nem 

ismerik Jézust! Az iskolatársaidra 
vagy a szomszédban élő gyere-
kekre. Talán a testvéreidre vagy a 
nagyszüleidre. De az is lehet, hogy 
a szüleidnek kell hallaniuk Jézusról. 
Eszedbe jutott-e már valaha, hogy 

Isten azt szeretné, ha éppen te 
beszélnél nekik róla? Vagy eset-

leg azt szeretné, ha bizonyságot 
tennél valakinek, aki csúnyán visel-
kedett veled. Márpedig ez egyálta-
lán nem könnyű, igaz?

Isten soha nem ígérte, hogy köny-
nyű lesz bizonyságot tenni. Azt 
azonban megígérte, hogy mindig 
veled lesz. Segítségével tudni fo-
god, mit mondjál. Isten embereket 
helyezett köréd, akiknek hallaniuk 
kell Őróla. Erőt ad bizonyságot ten-
ned azoknak, akikkel napi kapcso-
latban vagy.



ol tehetek bizonyságot?

Nevezz meg három helyet, ahol bizonyságot tehetnél:
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Juttasd eszembe, hogy hol tehetnék bizonyságot rólad, és add, hogy 
tudjak is beszélni rólad! Jézus nevében. Ámen.

„Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az 
evangéliumot minden teremtménynek” (Márk 16,15).

Pisti azért utált annyira az iskola-
busszal járni, mert Anti is ugyan-
azon a buszon utazott. Anti erő-
szakos, verekedős fiú volt. Mindig 
belekeveredett valami balhéba, és 
az utóbbi időben gyakran belekö-
tött Pistibe. Pisti beszélt erről az 
anyukájával, aki azt javasolta, hogy 
imádkozzanak ezért.

Nem sokkal ezután Pisti anyuká-
ja megkérdezte Pistit, hogy mit 
szólna hozzá, ha Örömhír Klu-
bot tartanának az otthonukban. 
Pistinek nagyon tetszett az öt-
let. Aztán anya azt javasolta, hív-
ják meg Antit is. Arra kérte Pistit, 
imádkozzon, és kérdezze meg erről 
Istent. Pisti imádkozott. Tudta, mit 
vár tőle Isten. Istentől kért bátorsá-
got, hogy tudjon Antinak bizony-
ságot tenni az iskolabuszon.

Egy nap Isten megadta Pistinek a 
bátorságot. Pisti elmondta Anti-
nak, hogy már elfogadta Jézust 
Megváltójának. Aztán meg-
hívta Antit a Örömhír Klubba. 
Mit gondolsz, ki jött el az első 
klubra? Anti! És aznap ő is el-
fogadta Jézust Megváltójá-
nak!

Pistihez hasonlóan te is te-
hetsz bizonyságot iskolába 
menet. Talán az ebédszünetben 
adódik alkalom, hogy elmondd 
az örömhírt valakinek az iskolá-
ban. Tehetsz bizonyságot otthon 
is. Gondolkozz el azon, hogy hány 
helyen tehetnél még bizonyságot?



ettek-e a Bibliában 
szereplő emberek 

bizonyságot másoknak?

Mit gondolsz, miért használ Isten hozzád hasonló embereket 
arra, hogy bizonyságot tegyenek róla?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Köszönöm, Uram, hogy még engem is akarsz használni, és szeretnéd, ha bi-
zonyságot tennék rólad. Jézus nevében. Ámen.

„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy 
Isten gyermekeivé legyenek” (János 1,12).

Íme egy kis feladat: Kik tettek 
bizonyságot a Bibliában? Mit 

mondtak? Hová mentek bizony-
ságot tenni?

Kik tettek bizonyságot a Bib-
liában? Isten hozzád hasonló 
embereket használt. Egy kis 
szolgálólányt használt arra, 
hogy beszéljen urának Is-

tenről. Talán az a kislány pont 
annyi idős volt, mint most te. 

Ez azért biztató, ugye? Ha te is 
akarod, Isten használni fog téged. 
A Biblia beszél még egy vak em-
berről, Jézus néhány követőjéről, 
és két börtönbe zárt rabról is, akik 
bizonyságot tettek.

Mit mondtak ezek a Bibliában 
szereplő emberek? Talán azt 

gondolod, biztosan nehéz szavakat 
és nehéz nyelvezetet használtak. 
De nem! Egyszerűen elmondták 
másoknak, amit Jézusról tudtak. 
Egy Pál nevű ember valakinek ezt 
mondta: „Higgy az Úr Jézusban, és 
üdvözülsz” (Apostolok cselekedetei 
16,31). Kérd Istent, adjon szavakat, 
hogy elmondhasd mindazt, amit 
tudsz róla.

Hol tettek bizonyságot? Ott, ahová 
Isten helyezte őket. Volt, aki egy 
másik országban, volt, aki az ott-
honában. Volt, aki a pusztában egy 
úton, ketten pedig a börtönben. 
Hová helyezett téged Isten, hogy 
bizonyságot tegyél róla?



fölöttem álló személyeknek 
is tegyek bizonyságot?

Honnan kaphatsz bátorságot ahhoz, hogy egy fölötted álló sze-
mélynek bizonyságot tegyél?  
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts, hogy a szavaimmal is és a tetteimmel is tudjak bizonyságot 
tenni a fölöttem álló személyeknek! Jézus nevében. Ámen.

„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy 
Isten gyermekeivé legyenek” (János 1,12).

A Királyok második könyvének 5. 
fejezetében beszél a Biblia egy Naa-
mán nevű hadseregparancsnokról. 
Szörnyű betegségben szenvedett, 
amelyre nem volt gyógymód, rá-
adásul az egy, igaz, élő Istent sem 
ismerte.

Naamán országa egy másik or-
szággal háborúzott. Egy hadjárat 
során foglyul ejtettek egy kislányt, 
aki Naamán házához került szolgá-
lónak. Ez a kislány ismerte az egy, 
igaz, élő Istent. Amikor megtudta, 
milyen beteg Naamán, tudta, hogy 
az ő Istene segíthet.

A kislány bátran bizonyságot tett 
Naamán feleségének. Udvariasan 
beszélt az asszonynak Isten prófé-
tájáról, Elizeusról, aki megmond-
hatja Naamánnak, mi módon gyó-

gyulhat meg Isten hatalma által. 
Naamán elment hát Elizeushoz, 
és meghallgatta, hogy mit kell 
tennie a gyógyulásért. Naamán 
Elizeus útmutatása szerint cse-
lekedett, és Isten meggyógyí-
totta betegségéből! Most már 
Naamán is hitt az egy, igaz, 
élő Istenben.

Vajon nem félt az a kislány bi-
zonyságot tenni egy fölötte álló 
(uralkodó) valakinek? De, való-
színűleg félt, ám Isten bátorságot 
adott neki. Vannak-e olyan fölöt-
ted álló személyek, akiknek halla-
niuk kell Jézusról? Talán a szüleid 
vagy a tanáraid. Amikor Jézusról 
beszélsz nekik, légy udvarias és 
tisztelettudó. Isten bátorságot 
ad majd neked.



d-e Isten olyan embereket, 
akik szívesen meghallgatnak?

Szerinted Isten kit készít arra, hogy beszélgessetek?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Bárcsak mindig kész lennék bizonyságot tenni rólad bárkinek, bár-
hol és bármikor! Jézus nevében. Ámen.

„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy 
Isten gyermekeivé legyenek” (János 1,12).

Fülöp szerette Istent, és másoknak 
is beszélt róla. A Biblia elmondja, 

hogy egyszer egy angyal szólí-
totta meg. Elküldte Fülöpöt egy 

elhagyatott útra a pusztába. 
Fülöp engedelmeskedett.

Azon a bizonyos úton egy 
ember utazott. Etiópiából ér-
kezett, és most hazafelé tar-
tott. Országában fontos tisz-

tet töltött be: ő volt a királynő 
kincstárnoka. Ez az ember Istent 

akarta imádni.

Isten úgy rendezte, hogy Fülöp és 
az etiópiai férfi találkozzon azon az 
úton a pusztában. Fülöp hallotta, 
hogy a férfi Isten Igéjét olvassa. Ép-
pen egy Jézusról szóló, ószövet-

ségi ígérethez ért. Fülöp meg-
kérdezte, érti-e azt, amit olvas, 
mire az etiópiai így válaszolt: 

„Hogyan érthetném, míg valaki meg 
nem magyarázza?” (Apostolok cse-
lekedetei 8,31).

Fülöp elmondta a férfinak, hogy 
kicsoda Jézus. Elmondta, hogyan 
halt meg Jézus a kereszten minden 
ember minden bűnéért, majd fel-
támadt. Azon a napon az etióp fér-
fi hitt Jézusban. Fülöp jó tanú volt. 
Engedelmeskedett Istennek. Isten 
pedig eléhozott valakit, aki kész 
volt őt meghallgatni.

Isten talán neked is készített va-
lakit, aki szívesen meghallgat. Ta-
lán valakit a családodból vagy az 
iskolából. Valakit, akinek hallania 
kell Jézusról. De az is lehet, hogy 
olyan valakit, akivel még soha nem 
találkoztál. Vajon hajlandó leszel-e 
odamenni, ahová Isten küld, és bi-
zonyságot tenni róla?



ogyan tehetek bizonyságot 
nehéz helyzetekben?

Hogyan használhat téged Isten mint bizonyságtevő tanút a nehéz 
időkben?  
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts, hogy helyes hozzáállásom legyen, és tudjak bizonyságot ten-
ni rólad! Jézus nevében. Ámen.

„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy 
Isten gyermekeivé legyenek” (János 1,12).

− Börtönbe velük! – minden bi-
zonnyal ezt ordította a feldühödött 
tömeg, amelyik rátámadt Pálra 
és Szilászra. Az elöljárók megbo-
toztatták őket, majd a sok ütéstől 
vérző két férfit börtönbe vetették. 
Minden okuk megvolt, hogy zúgo-
lódjanak és elégedetlenkedjenek 
a sötét börtönben, ám ők se nem 
zúgolódtak, se nem elégedetlen-
kedtek!

A Bibliából tudjuk, hogy Pál és Szi-
lász imádkozott és Istent dicsőítő 
énekeket énekelt. A többi fogoly 
és a börtönőr hallotta őket. Nehéz 
helyzetükben Pál és Szilász így tet-
tek bizonyságot a körülöttük lévő 
embereknek. Éjfélkor hirtelen föld-
rengés rázta meg az épületet, és a 
börtönajtók kinyíltak. A börtönőr 
megrémült, hogy a foglyok meg-

szöktek, ezért végezni akart ma-
gával, de Pál kikiabált a cellából. 
A börtönőr megkérdezte: „Mit 
kell cselekednem, hogy üdvö-
züljek?” Pál és Szilász bizony-
ságot tett, és azon az éjszakán 
a börtönőr egész háznépével 
együtt hitt Jézus Krisztus-
ban (Apostolok cselekedetei 
16,25−31).

Nehéz időszakon mész most 
keresztül? Emlékezz Pálra és Szi-
lászra, akik imádkoztak és magasz-
talták Istent. Helyes hozzáállásuk 
bizonyságtétel volt a körülöttük 
lévők számára. Milyen a te hozzá-
állásod? Engeded-e Istennek, hogy 
használjon téged akkor is, amikor 
egy nehéz helyzetben kellene bi-
zonyságot tenned?



ell-e bizonyságot tennem 
a testvéreimnek?

Hogyan tehetsz bizonyságot a testvéreidnek?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts, hogy olyan legyek, mint András! Mutasd meg, hogyan tehe-
tek bizonyságot a testvéreimnek! Jézus nevében. Ámen.

„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy 
Isten gyermekeivé legyenek” (János 1,12).

Sanyi nagycsaládban élt. Négy fiú-
testvére és két lánytestvére volt. 

Családjuk nem járt gyülekezet-
be. Egy nap Molnár néni meg-
hívta őt az otthonába, ahol 
Örömhír Klubot tartottak. Ott 
hallott Sanyi először Jézusról. 
Hitt és elfogadta Jézust Meg-
váltójának.

A következő héten a tanító egy 
András nevű emberről beszélt a 

Bibliából. András hitte, hogy Jé-
zus az Istentől megígért Megváltó. 
Szerette volna, ha a testvére, Péter 
is megismerné Jézust, ezért Pétert 
elvitte hozzá. András tanú volt.

Sanyi olyan akart lenni, mint 
András. A testvéreire gondolt. 

A következő héten mind a négy 
fiútestvérét elhozta a klubba. 
Azt akarta, hogy ők is halljanak 
Jézusról. A rákövetkező héten pe-
dig a lánytestvéreit hozta el.

András tanú volt, és Sanyi is tanú 
volt. Veled mi a helyzet? Vannak 
testvéreid, akiknek hallaniuk kel-
lene Jézusról? Bár néha a saját 
családodban a legnehezebb bi-
zonyságot tenni, Isten meg tud 
erősíteni. Talán a ti környéketeken 
nincs Örömhír Klub. Azt mégis el-
mondhatod, hogy mit tett érted 
Jézus. Isten azt akarja, hogy tegyél 
bizonyságot.



ogyan kezdeményezzek 
beszélgetést Istenről?

Gondolj egy hétköznapi történésre, ami lehetőséget adhat a bizony-
ságtételre:   
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm az elkészített lehetőségeket a bizonyságtételre. Jézus ne-
vében. Ámen.

„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy 
Isten gyermekeivé legyenek” (János 1,12).

Jézus idejében mindenki kútból 
húzta a vizet. A Biblia beszél egy sa-
máriai asszonyról, aki vízért ment a 
kútra. Az Úr Jézus beszélgetni kez-
dett vele, és inni kért tőle. Az „élő 
vízről” beszélgettek. Az Úr Jézus 
elmondta az asszonynak, hogy Ő 
az „élő víz”, és Ő az, aki meg tudja 
bocsátani az asszony összes bűnét 
(János 4,7−15).

Mit tanulhatunk Jézus Krisztus 
példájából a bizonyságtételről? 
Azt, hogy figyeljük, és használjuk 
ki a mindennapos lehetősége-
ket a bizonyságtételre. Jézus az 
asszony szavaihoz kapcsolódva 
kezdett el lelki dolgokról beszél-
getni. Ezt te is megteheted. Talán 
az egyik osztálytársad elmondja, 
hogy a szülei elválnak. Hallgasd 

meg figyelmesen. Majd egy meg-
felelő pillanatban elmondhatod 
neki, hogy Jézus szereti őt, és tö-
rődik vele.

Vagy talán egy másik társad 
valami rosszra akar rávenni, 
például arra, hogy lopjatok el 
valamit a boltból, vagy néz-
zetek meg egy pornófilmet. 
Ez is megfelelő alkalom. El-
mondhatod neki, hogy te miért 
nem teszel ilyeneket, és beszél-
hetsz Jézusról.

Isten mindennap készít lehetősé-
get a bizonyságtételre. Ne szalaszd 
el ezeket!



okat kell tudnom ahhoz, 
hogy bizonyságot tegyek?

Fogalmazd meg, mit tett Jézus érted:
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Adj bátorságot elmondanom másoknak, amit tudok rólad! Jézus 
nevében. Ámen.

„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy 
Isten gyermekeivé legyenek” (János 1,12).

A Biblia beszél egy emberről, aki 
vakon született. Egyszer Jézus 

elhaladt mellette, majd leha-
jolt, és nyálával sarat csinált a 
földből. Azt rákente a férfi két 
szemére. Azután azt mondta 
neki, hogy menjen el, és mo-
sakodjon meg. A vak ember 
azonnal elment, megmosako-

dott, és mire visszajött, látott!

A vallási vezetők, akiket farize-
usoknak hívtak, nem örültek a 

történteknek. Még Jézust is bűnös-
nek nevezték, amiért szombaton 
(a nyugalom napján) gyógyítot-
ta meg azt az embert. A férfi, aki 
nemrég még vak volt, ezt mondta 

nekik: „Hogy bűnös-e, nem tudom. 
Egyet tudok: bár vak voltam, most 
látok” (János 9,25). Ez az ember 
nem sokat tudott Jézusról, de amit 
tudott róla, azt készségesen el-
mondta. Azt tudta, hogy mit tett 
érte Jézus.

Veled mi a helyzet? Talán azt gon-
dolod, te nem tehetsz bizonyságot, 
mert még keveset tudsz Jézusról. 
Pedig ha Jézus Krisztus megváltoz-
tatta már az életedet, akkor bizony 
sok mindent tudsz mondani má-
soknak. Mondd el nekik, mit tett 
érted Jézus!



inni fog-e mindenki, akinek 
bizonyságot teszek?

Mire gondolhatsz, amikor csalódás ér bizonyságtétel közben?
  
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts kitartóan bizonyságot tennem még akkor is, ha vannak, akik 
nem akarnak hinni. Jézus nevében. Ámen.

„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy 
Isten gyermekeivé legyenek” (János 1,12).

Elmondok két igaz történetet. Az 
egyik egy Pál nevű emberről szól, 
akiről a Bibliában olvashatsz, a má-
sik egy Nátán nevű kisfiúról, aki 
New Yorkban él. A Biblia elmondja, 
hogy Pál akárhová ment, mindig 
bizonyságot tett. De azok közül, 
akiknek beszélt Jézusról, nem min-
denki hitt. Egyszer Pál egy nagyon 
befolyásos királynak tett bizonysá-
got. Ez a király, akit Agrippának hív-
tak, miután végighallgatta Pált, így 
szólt: „Majdnem ráveszel engem is, 
hogy keresztyénné legyek!” (Apos-
tolok cselekedetei 26,28). Nincs fel-
jegyzés arról, hogy Agrippa király 
végül keresztyén lett-e vagy sem.

Nátán nyolc éves. Szeretne mindig 
bizonyságot tenni. Egyszer a barát-
jával beszélgetett, aki egy darabig 
hallgatta, aztán azt mondta, hogy 

Jézust csak kitalálták, majd fakép-
nél hagyta Nátánt. Nátán csaló-
dottságot érzett. Ám apukája 
emlékeztette arra, amit Isten 
kér tőle: mondja el az igazsá-
got Jézusról a barátainak. Azt 
már nekik kell majd eldönte-
niük, hogy akarnak-e hinni 
Jézusban, vagy elutasítják Őt.

Ért-e már csalódás, amikor 
bizonyságot tettél? Veled is 
megtörtént már, hogy faképnél 
hagytak? Ne feledd: nem minden-
ki fog hinni, akiknek bizonyságot 
teszel. Isten mégis azt akarja, hogy 
továbbra is beszélj róla másoknak. 
Ne add fel! Bízz Istenben, és légy 
hűséges bizonyságtevő!



i a Szavak nélküli könyv?

Nevezz meg három embert, akiknek hallaniuk kellene a Szavak 
nélküli könyv üzenetét:  
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts megtanulnom a Szavak nélküli könyv üzenetét! Szeretném 
ezt az üzenetet ennek a három embernek elmondani. Jézus nevében. Ámen

„Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, 
hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnö-
sök voltunk” (Róma 5,8).

Láttál-e már Szavak nélküli köny-
vet? Képeket és szavakat nem ta-

lálsz benne, csak öt színes oldalt: 
egy arany, egy fekete, egy piros, 
egy fehér és egy zöld oldalt. 
Minden szín a Jézusról szóló 
örömhír, más szóval evangé-
lium egy-egy különleges ré-
szére emlékeztet.

A misszionáriusok (azok a ke-
resztyének, akik egész életüket 

azzal töltik, hogy Jézusról beszél-
nek másoknak) sok országban a 
Szavak nélküli könyv segítségével 
mondják el az evangéliumot az 
embereknek. Néhány évvel ezelőtt 
egy misszionárius olyan országba 
ment, ahol nagyon nehéz volt Jé-

zusról beszélni. Az ott élő embe-
rek közül sokan gyűlölték a ke-
resztyéneket. Egyszer katonák 

törtek be a házába. Összeszedték, 
majd elégették az összes, Bibliával 
kapcsolatos anyagát. A misszio-
náriusnak volt egy köteg Szavak 
nélküli könyve is. A katonák egyet 
a kezükbe vettek, belelapoztak, 
majd elhajították. Mivel nem vol-
tak benne szavak, azt gondolták, 
nem is fontos. Egyetlen Szavak nél-
küli könyvet sem égettek el! Nem 
tudták, milyen különleges köny-
vecskéről van szó!

A Szavak nélküli könyv segítségével 
már nagyon sok ember hallhatott 
Jézusról. Ez egy olyan könyv, amely-
lyel te is sokaknak bizonyságot te-
hetsz. A következő oldalakon sze-
retnénk megtanítani téged arra, 
hogy mi módon használhatod te is 
a Szavak nélküli könyvet.



it mondhatok Istenről 
az arany oldal segítségével?

Az aranyoldal alapján mi az a három dolog, amit elmondhatsz Isten-
ről a barátodnak?   
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy szeretsz. Segíts másoknak is beszélnem a te szere-
tetedről a Szavak nélküli könyv arany oldalának segítségével! Jézus nevében. 
Ámen.

„Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, 
hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnö-
sök voltunk” (Róma 5,8).

A Szavak nélküli könyv öt színének 
mindegyike az evangélium egy-
egy különleges részéről beszél. Az 
arany oldallal kezdjük. A követ-
kezőket mondhatod el Istenről a 
barátodnak, amikor bizonyságot 
teszel:

„Ez az arany oldal arra a helyre 
emlékeztet, amelynek utcája szín-
arany. Ez a hely a mennyország, 
Isten otthona. Isten a világ Terem-
tője. Ő alkotta az eget, a fákat, a vi-
rágokat, a madarakat és az összes 
többi állatot. Isten alkotott min-
dent. Téged is Ő teremtett. Isten 
szeret. A Biblia ezt mondja: ‘Úgy 
szerette Isten a világot’ (János 3,16). 
Ez azt jelenti, hogy Isten szeret té-
ged. Ez aztán a jó hír!

Mivel Isten teremtett és nagyon 
szeret, szeretné, ha az Ő család-
jába tartoznál, és egy nap vele 
lennél örökre a mennyország-
ban. A mennyország tökéletes 
hely, mert Isten tökéletes. Ez 
azt jelenti, hogy Ő soha nem 
gondol, nem mond, és nem 
tesz semmi rosszat. Isten azt 
akarja, hogy egy napon vele 
legyél a mennyországban. Van 
azonban egy valami, ami soha 
nem kerülhet a mennyországba: 
ez pedig a bűn.”

Ez annak az üzenetnek az első ré-
sze, amelyet elmondhatsz valaki-
nek. Mondd el hangosan az arany 
oldal üzenetét többször is! Addig 
gyakorold, amíg folyékonyan el 
tudod mondani!



it mondhatok a bűnről 
a sötét oldal segítségével?

Nevezz meg három dolgot, amit Isten mond a bűnről:
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts felismernem a bűn komolyságát, és segíts másoknak beszél-
nem a bűnről! Jézus nevében. Ámen.

„Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, 
hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnö-
sök voltunk” (Róma 5,8).

Azon a környéken, ahol laksz, sok 
gyermek nem ismeri még Istent. 

Nem tudják, hogy Isten terem-
tette őket, szereti őket, és terve 
van az életükkel. Talán még 
senki nem mondta el nekik 
azt, hogy rossz cselekedete-
iket bűnnek nevezzük, sem 
azt, hogy Isten gyűlöli a bűnt. 

Lapozz a Szavak nélküli könyv 
sötét oldalához. A következő 

fontos dolgokat mondhatod el a 
bűnről a barátodnak:

„Minden gondolatod, szavad vagy 
cselekedeted, amely Istent elszo-
morítja, bűn. A hazugságot, a lo-
pást vagy az engedetlenséget 

Isten bűnnek nevezi. Az is bűn, 
ha rosszul viselkedsz, csúnyán, 

indulatosan beszélsz, vagy tönk-
reteszed azt, ami a másé. Isten a 
Bibliában ezt mondja: ‘Mindenki 
vétkezett’ (Róma 3,23). Ez azt jelen-
ti, hogy te is és én is vétkeztünk. 
Úgy születtél, hogy akarod tenni a 
bűnt. 

Isten azt mondja, hogy a bűnt meg 
kell büntetnie. A büntetés az, hogy 
örökre Istentől távol kell élned egy 
szörnyű helyen, a sötétség és a 
szenvedés helyén. Isten azonban 
csodálatos tervet dolgozott ki arra, 
hogy ne kelljen megbüntetnie té-
ged a bűneidért.”

Jól gyakorold be ezt a részt is, hogy 
el tudd mondani a barátodnak!



it mondhatok Jézusról 
a piros oldal alapján?

Hogyan mutatta meg Isten, hogy szeret téged?
  
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts megtanulnom a piros oldal üzenetét, hogy elmondhassam 
másoknak mindazt, amit Jézus tett értük! Jézus nevében. Ámen.

„Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, 
hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnö-
sök voltunk” (Róma 5,8).

A Szavak nélküli könyv piros oldala 
az Úr Jézusról, Isten tökéletes Fiáról 
beszél. Elmondja, mit tett Ő azért, 
hogy bűneink bocsánatot nyerje-
nek. Ezt mondhatod el a barátod-
nak:

„Isten nagyon szeretett téged is és 
engem is, ezért nem akarta, hogy 
távol éljünk tőle. Tökéletes tervet 
készített: elküldte egyetlen Fiát, 
az Úr Jézus Krisztust erre a földre, 
hogy emberként megszülessen. 
Jézus tökéletes életet élt, soha nem 
vétkezett. Amikor felnőtt, engedte, 
hogy gonosz emberek halálra ítél-
jék és egy kereszten kivégezzék. Ez 
a piros oldal arra emlékeztet, hogy 
Jézus azon a kereszten szenvedett, 
elvérzett és meghalt, mert azt a 
büntetést vállalta magára, ame-

lyet neked és nekem kellett volna 
megkapnunk a vétkeinkért. A Bib-
lia ezt mondja: ‘vér kiontása nél-
kül nincs bűnbocsánat’ (Zsidók 
9,22b). 

Miután meghalt, eltemették. 
Jézus azonban, aki Isten min-
denható Fia, nem maradt a 
halálban. A harmadik napon 
újra életre kelt. Most a meny-
nyben él. Azért, amit Jézus érted 
tett, bocsánatot kaphatsz minden 
bűnödre.”

A piros oldal üzenetét is gyakorol-
nod kell, ha beszélni akarsz a bará-
taidnak Isten csodálatos tervéről 
és a bűnbocsánatról. 



ogyan segíthetek a tiszta 
oldallal valakinek, aki 

szeretne hinni Jézusban?

Mit tegyen az, aki meg akar menekülni a bűn uralma alól?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts megtanulnom a tiszta oldal üzenetét, hogy valakinek segíteni 
tudjak hinni Jézusban! Jézus nevében. Ámen.

„Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, 
hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnö-
sök voltunk” (Róma 5,8).

Jézusnak hatalma van a bűnt meg-
bocsátani. A tiszta oldal segítsé-

gével ezt az evangéliumi igazsá-
got mondhatod el másoknak a 
következő igeverssel együtt: 
„Higgy az Úr Jézusban, és üd-
vözülsz” (Apostolok cseleke-
detei 16,31). Ahhoz, hogy ezt 
az igeverset el tudd magya-
rázni, három kulcsszóra kell 

emlékezned: elismerni, hinni, 
dönteni. A következőket mond-

hatod:

„Ez az igevers (olvasd fel az Apos-
tolok cselekedetei 16,31-et) azt je-
lenti, hogy el kell ismerned: bűnös 
vagy. Ezután mondd el Istennek, 
hogy fájnak is a bűneid, de hiszed: 

Jézus érted halt meg, majd feltá-
madt. Az is fontos, hogy dönts 

Jézus Krisztus mellett: fogadd el, 
hogy csak Ő szabadíthat meg a 
bűn erejétől, és kérd is Őt erre. Ha 
mindezt megteszed, az Úr Jézus 
azt ígéri, megbocsátja minden 
bűnödet. Egy napon pedig belép-
hetsz a mennybe, hogy örökre vele 
legyél. Szeretnél most hinni Jézus-
ban mint Megváltódban?”

Ha a barátod igent mond, segít-
hetsz neki imádkozni úgy, ahogyan 
te is imádkoztál. Ha nemet mond, 
vagy szeretne még gondolkozni, 
ne keseredj el. Imádkozz érte, és 
jusson eszedbe: Istennek örömet 
okozol azzal, ha bizonyságot te-
szel róla. Gyakorold a tiszta oldal 
elmondását is, hogy segíteni tudj 
valakinek hinni Jézusban.



ogyan segíthetek valakinek, 
aki tudni akarja, valóban 

megmenekült-e?

Mit mondhatsz segítségképpen valakinek, aki tudni akarja, valóban 
megmenekült-e?   
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy te hatalmas Isten vagy, aki minden ígéretedet meg-
tartod. Jézus nevében. Ámen.

„Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, 
hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnö-
sök voltunk” (Róma 5,8).

Megtörtént-e már veled, hogy va-
laki megígért valamit, azután az 
utolsó pillanatban mégsem tartot-
ta meg az ígéretét? Istenünk soha 
nem szegi meg ígéreteit, hanem 
mindig megtartja azokat. 

A tiszta oldalnál az Apostolok cse-
lekedetei 16,31-et mondtad el a 
barátodnak. Emlékszel? Ez a vers 
Isten ígérete. Ha a barátod imádko-
zott és rábízta az életét az Úr Jézus 
Krisztusra mint Megváltójára, ak-
kor rá is vonatkozik az, amit Isten 
ígér. Az Apostolok cselekedetei 
16,31-ben azt ígéri, hogy a barátod 
üdvözül. Akkor „üdvözül” valaki, 
ha Isten megbocsátotta minden 
bűnét. Szentlelke által a barátod-
ban él, és segít neki helyesen, Isten 
szerint élni. Egy nap a barátod is a 

mennyországba megy, hogy örök-
re együtt legyen Jézussal. Ez meg-
másíthatatlan ígéret.

Egy másik ígéretet is elmond-
hatsz a barátodnak. Ez a Zsi-
dókhoz írt levél 13,5 végén ta-
lálható, ahol Jézus ezt mondja: 
„el nem hagylak téged”. Jézus 
tehát azt ígéri, hogy mindig 
veled lesz. Bármikor és bárhol 
beszélhetsz vele. Veled van, és 
erőt ad ahhoz, hogy helyesen élj. 
Az öt ujjad segít megjegyezni ezt 
az ígéretet: Jézus − soha − nem − 
hagy − el. Bízz Istenben, aki mindig 
megtartja azt, amit ígért!



ogyan segíthetek valakinek 
növekedni Krisztusban?

Hogyan segíthetsz valakinek növekedni Krisztusban?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts megtanulnom a Szavak nélküli könyv zöld oldalának üzenetét, 
hogy segíteni tudjak másoknak növekedni Krisztusban! Jézus nevében. Ámen.

„Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, 
hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnö-
sök voltunk” (Róma 5,8).

Ha a barátod megkérte Jézust, 
hogy bocsássa meg minden bű-

nét, és legyen a Megváltója, 
akkor növekednie kell Isten 
családjában. A Szavak nélküli 
könyv zöld oldala erről beszél.

„A zöld szín a sarjadó fűre, ki-
bújó virágokra, levelet hajtó 
fákra, vagyis a növekedésre 

emlékeztet bennünket. Most 
már te is Isten családjához tar-

tozol, ezért Isten azt akarja, hogy 
egyre jobban megismerd Őt, és 
így növekedj. Hatalmával, erejével 
segít helyesen élni. Ha mégis bűnt 
követsz el, Isten a Bibliában el-
mondja, mit kell tenned: „Ha meg-

valljuk bűneinket, hű és igaz ő: 
megbocsátja bűneinket” (1János 
1,9). A „megvallani” azt jelenti, 

hogy nevén nevezed a bűnt, ame-
lyet elkövettél, és elismered Isten 
előtt: rosszat tettél. Emlékezz Isten 
hűségére, aki már minden bűnö-
det megbocsátotta. Kérd, hogy ha-
talmával és erejével segítsen enge-
delmeskedned, és azt tenned, ami 
helyes!

Még négy fontos dolog segít az Úr 
Jézust egyre jobban megismerned:

1. Imádkozz (beszélgess Istennel) 
mindennap!

2. Olvasd a Bibliát, és engedel-
meskedj Isten szavának!

3. Mondd el másoknak, mit tett 
Jézus érted!

4. Járj gyülekezetbe és vasárnapi 
gyerekórára!



inek mondhatom el a Szavak 
nélküli könyv üzenetét?

Írj Istennek egy imádságot egy barátodért, akinek hallania kell 
Jézusról:   
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm a Szavak nélküli könyvet. Segíts elmondanom a könyv 
üzenetét a listámon szereplő embereknek! Jézus nevében. Ámen.

„Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, 
hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnö-
sök voltunk” (Róma 5,8).

Állj! Mielőtt bárkivel beszélgetni 
kezdenél, imádkozz! Gondold vé-
gig, hogy a környezetedben kik 
azok, akiknek az Úr Jézus még nem 
a Megváltójuk. Imádkozz értük név 
szerint. Kérd Istent, hogy hajlan- 
dóak legyenek meghallgatni az 
evangéliumot! Ha éppen nincs 
nálad a Szavak nélküli könyv, nézz 
körül, és keresd meg a szükséges 
színeket. 

Kati kilenc éves. Nemrég tanulta 
meg a Szavak nélküli könyv hasz-
nálatát. Elkezdett imádkozni a 
listáján szereplő első emberért, 
Lizáért, aki az unokatestvére. Egy 
nap Kati megmutatta Lizának a 
Szavak nélküli könyvet. Megkérdez-
te, látott-e már ilyen könyvet. Liza 
nemmel válaszolt. Kati megkér-

dezte, hogy miben különbözik ez 
a könyv a többi könyvtől. Liza ala-
posan megnézte a könyvet, és 
ezt mondta: „Nincsenek benne 
sem szavak, sem képek.” Kati 
így válaszolt: „Igen, csak szí-
nek vannak benne, amelyek 
a Biblia legcsodálatosabb 
történetét beszélik el. Szeret-
néd meghallgatni?” „Persze!” 
– mondta Liza. Kati elmondta a 
Szavak nélküli könyv üzenetét, és 
Liza hitt Jézusban mint Megváltó-
jában. Kati most a listáján szereplő 
második emberért imádkozik. Te 
elkészítetted már a listádat? Kiért 
imádkozol éppen?



Írj le két fontos dolgot, amiről feltétlenül beszélnél, ha bizonyságot 
kellene tenned:  
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts megírnom a bizonyságtételemet, és add, hogy szívesen el is 
mondjam másoknak! Jézus nevében. Ámen.

− Sári, bizonyságot tennél a gyü-
lekezet előtt jövő vasárnap este? 

–kérdezte a lelkipásztor. Amikor 
bizonyságot teszel, elmondod, 
hogyan ismerted meg az Úr 
Jézust, hogyan bíztad rá az 
életedet mint Megváltódra, 
és mit jelent Ő neked. Sári 
kicsit megijedt a felkéréstől, 

de amikor csodálatos Meg-
váltójára gondolt, mégis igent 

mondott. Még soha nem tett bi-
zonyságot azelőtt. Vasárnapi isko-
lai tanítója segített felkészülnie. 

Imádkoztak, és Istentől kértek 
segítséget. Ezután a tanító azt 
javasolta Sárinak, hogy bizony-

ságtételét írja le. Sári leírta, 
milyen volt az élete azelőtt, 

hogy rábízta volna magát Jézus 
Krisztusra mint Megváltójára. Az-
tán leírta, hol és hogyan döntötte 
el: hisz Jézusban. Ehhez a ponthoz 
választott egy igeverset is, a János 
1,12-t. Bizonyságtételét azzal fe-
jezte be, hogy milyen sokat jelent 
neki Jézus. Arról írt, hogy Jézus mi-
ként segít nemet mondania a bűn-
re és engedelmeskednie Istennek.

Sári megtanulta és gyakorolta is, 
amit leírt. Készen állt a vasárnap 
esti bizonyságtételre. Te is elmon-
danád szívesen a bizonyságtétele-
det?

„Legyetek készen mindenkor számot adni mindenki-
nek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménysé-
get. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiisme-
rettel tegyétek” (1Pt 3,15b−16a).

ogyan tegyek bizonyságot?



észítsd el 
a saját 

Szavak nélküli 
könyvedet!

Most, hogy megtanultad a Szavak 
nélküli könyv használatát, itt az 

idő, hogy elkészítsd a saját köny-
vecskédet.

A jelölés szerint színezd ki az egyes ol-
dalakat − kivéve persze a tiszta oldalt. 
Vágd ki a csíkot a vastag, fekete vonal 
mentén. A szaggatott vonalak men-
tén, legyezőszerűen hajtogasd meg a 
csíkot, hogy könyvecskét kapj.

Most már kezdheted is a gyakorlást! 
Emlékszel még, mit kell mondanod az 
egyes oldalaknál?

Arany − Mi az a három dolog, amit 
Istennel kapcsolatban elmondhatsz? 
(l. 76 o.)

Sötét − Mi az a három dolog, amit a 
bűnnel kapcsolatban elmondhatsz? 
(l. 77 o.)

Piros − Mit mondhatsz el Jézusról? 
(l. 78 o.)

Tiszta − Mit tegyen az, aki szeretne 
megmenekülni a bűntől? (l. 79 o.)

Zöld − Mi az a négy dolog, ami segít 
valakinek Krisztusban növekedni? 
(l. 81 o.)
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Biblia üzenete. Amikor elmondod va-
lakinek az evangéliumot, jó, ha bibliai 
igeversekkel is alátámasztod az egyes 
oldalak üzenetét.

Lássuk, milyen gyorsan tudod kívülről 
megtanulni ezeket az igéket. Gyako-
rold, hogy melyik igét melyik oldalnál 
lehet elmondani.

Arany − János 3,16:

„Úgy szerette Isten a világot, hogy egy-
szülött Fiát adta, hogy aki hisz őben-
ne, el ne vesszen, hanem örök élete le-
gyen.”

Sötét − Róma 3,23:

„Mindenki vétkezett, és híjával van az 
Isten dicsőségének.”

Piros − 1Korinthus 15,3−4:

„Krisztus meghalt a mi bűneinkért az 
Írások szerint,… eltemették,… és feltá-
madt a harmadik napon.”

Tiszta − Apostolok cselekedetei 16,31:

„Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz.”

Zöld − 1János 1,9:

„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: 
megbocsátja bűneinket.”



Miért jó, ha traktátust adok egy barátomnak?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts traktátusokkal is bizonyságot tenni rólad! Jézus nevében. 
Ámen.

Karcsi vasárnapi iskolai tanítója 
érdekes szót használt a traktátu-
sokkal kapcsolatban: „papír-misz-
szionáriusok”. − Úgy is tehetsz bi-
zonyságot Jézusról, ha traktátust 
adsz valakinek − mondta a tanító. 
A traktátusok olyan rövid írások, 
amelyek a bűnről beszélnek az 
embereknek, és arról, hogy rá kell 
bízniuk az életüket az Úr Jézusra 
mint Megváltójukra. A tanító kitett 
néhány traktátust, és arra biztatta a 
megtért gyermekeket, hogy adja-
nak egyet a barátjuknak.

Karcsi bátorságért imádkozott, 
mert szeretett volna barátjának, 
Lacinak is adni egy traktátust. Azért 
is imádkozott, hogy Laci ne dobja 
el a kis papírt. Laci egyszer focizni 
hívta Karcsit. A játék után Karcsi 

meghívta Lacit egy limonádéra. 
Miközben a konyha felé tartot-
tak, Karcsi magában imádko-
zott: „Istenem, segíts!” Amikor 
Laci hazaindult, Karcsi elsza-
ladt a Bibliájáért. Kivette a 
traktátust, és megkérte Lacit, 
hogy valamikor olvassa el. 
Legnagyobb meglepetésére 
Laci leült, és elolvasta, majd 
megkérdezte: − Kicsoda Jézus?

Amikor Karcsi traktátust adott La-
cinak, lehetősége nyílt Jézusról be-
szélni. Eszedbe jut-e most valaki, 
akinek adhatnál egy traktátust? Ha 
éppen nincs traktátusod, magad is 
készíthetsz egyet!

„Legyetek készen mindenkor számot adni mindenki-
nek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménysé-
get. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiisme-
rettel tegyétek” (1Pt 3,15b−16a).

djak-e traktátust 
a barátomnak?



 Mi az az öt fontos igazság, amelyeket az ujjaid segítségével elmond-
hatsz?  
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts megtanulnom ezt az öt fontos igazságot és az igeverseket, hogy 
az ujjaim segítségével is tudjak bizonyságot tenni. Jézus nevében. Ámen.

A kezeddel is elmondhatod 
az evangéliumot másoknak. 
Tartsd fel a kezedet úgy, hogy 
hüvelykujjaddal magadra 
mutatsz, miközben ezt mon-
dod: „Isten szeret engem. Ezt 
mondja a Bibliában: ’Örök sze-
retettel szerettelek’ (Jeremiás 

31,3).” 

Aztán nyújtsd ki a mutatóuj-
jadat: „Bűnös vagyok. A Biblia 

ezt mondja: ’Mindenki vétkezett’ 
(Róma 3,23). Bűneim elválasztanak 
Istentől.”

Ezután nyújtsd ki a középső, leg-
hosszabb ujjadat: „Jézus, Isten tö-
kéletes Fia meghalt és feltámadt 
értem. A Biblia ezt mondja: 
’Krisztus meghalt a mi bűnein-

kért az Írások szerint. Eltemették, és 
– ugyancsak az Írások szerint – feltá-
madt a harmadik napon’ (1Korint-
hus 15,3−4). Jézus fizetett az én 
bűneimért.”

Nyújtsd ki a gyűrűs ujjadat: „Hi-
szek az Úr Jézusban, mint szemé-
lyes Megváltómban. A Biblia ezt 
mondja: ’Higgy az Úr Jézusban, és 
üdvözülsz’ (Apostolok cselekedetei 
16,31). Hiszem, hogy Jézus értem 
halt meg.”

Végül nyújtsd ki a kisujjadat: „Üd-
vösségem van. A Biblia ezt mondja: 
’Aki hisz a Fiúban [Jézusban], annak 
örök élete van’ (János 3,36). Tudom, 
hogy örökké élek majd Istennel.”

„Legyetek készen mindenkor számot adni mindenki-
nek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménysé-
get. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiisme-
rettel tegyétek” (1Pt 3,15b−16a).

ogyan mondhatom el 
az evangéliumot az ujjaim 

segítségével?



Van-e olyan hely, ahová elhívhatnád a barátodat, hogy meghallja 
az evangéliumot?
  
 
 

Imádkozhatsz így is:
Köszönöm Istenem azokat a helyeket, ahol a barátaim meghallhatják az 
evangéliumot. Jézus nevében. Ámen.

„Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, 
aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt 
pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyé-
tek” (1Pt 3,15b−16a).

Tudsz-e három helyet monda-
ni, ahová elviheted a barátodat, 
hogy meghallja az evangéliumot? 
Az első biztosan a vasárnapi isko-
lai gyerekóra. Ha a gyülekezeted 
szervez gyermekprogramokat, oda 
is meghívhatod a barátodat. Nyá-
ron remek lehetőség egy napközis 
gyerekhét vagy egy keresztyén tá-
bor. Néhány gyülekezetben a fel-
nőtteknek tartott alkalmakkal egy 
időben gyermekeknek is tartanak 
foglalkozást.

Van Örömhír Klub a közeletek-
ben? Ha nincs, talán éppen a ti 
családotok indíthatna egyet! Mi-
csoda bizonyságtétel lenne! Tud-
tok-e keresztyén rádióműsorokról? 

Ha igen, elhívhatod egy barátodat, 
hogy együtt hallgassatok meg 
egy ilyen adást.

Talán ott, ahol élsz, nem lehet 
nyíltan imádni Istent, és má-
soknak elmondani az evan-
géliumot. Talán Jézus Krisztus 
követőit még meg is bünte-
tik. Imádkozz, és kérd Istent, 
mutassa meg, hogyan tehetnél 
bizonyságot egy barátodnak még 
ilyen körülmények között is! Még 
ha nem is hívhatod őt sehová, ahol 
meghallhatná az evangéliumot, ta-
lán a saját életedből hozhatsz pél-
dákat.

ová hívhatom el a barátomat, 
ahol meghallhatja 
az evangéliumot?



Hogyan lehet jó bizonyságtétel az életed?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts, hogy cselekedeteimmel és hozzáállásommal jó tanúd lehes-
sek! Jézus nevében. Ámen.

„Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki 
számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig 
szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek” 
(1Pt 3,15b−16a).

Nemcsak szavakkal tehetsz bi-
zonyságot. Isten azt szeretné, ha 

egész életed Isten szeretetét su-
gározná, és Istenhez vonzana 
másokat is (Máté 5,16). Vajon 
a cselekedeteid és a viselke-
désed vonz-e másokat Isten-
hez, vagy inkább elriasztja 
őket tőle? 

Tomi hívő keresztyén. Általá-
ban jó vele lenni, de ha otthon 

nem az van, amit ő akar, bizony 
nagyon csúnyán viselkedik. Ha-
ragra gerjed és gorombáskodik. 
Az egész család hangulatát elront-
ja. Milyen bizonyságtevő Tomi a 
családja előtt? Helyes tetteiden és 

jó magaviseleteden keresztül Is-
ten megmutathatja a családod-
nak, hogy a te életedet az Úr 

Jézus irányítja. A rossz, önző meg-
nyilvánulások azonban tönkrete-
hetik bizonyságtételedet.

Marika kitartóan hívogatta barát-
nőjét, Timit a vasárnapi iskolába. 
Szerette volna, ha Timi is hall Jé-
zus Krisztusról. Egy nap az iskolá-
ban, dolgozatírás közben Marika 
egy másik gyerekről lemásolta a 
jó választ, és Timi meglátta ezt. 
Vajon milyen bizonyságtétel volt 
Marika élete?

Ha a családodban és a barátaid kö-
zött Isten jó tanúja szeretnél lenni, 
gondolj mindig arra, hogy a cse-
lekedeteid és a hozzáállásod han-
gosabban beszélnek a szavaidnál! 
Milyen bizonyságtétel az életed?

ó bizonyságtétel-e az életem 
mások előtt?



Nevezz meg három dolgot, amivel segítheted a misszionáriusok 
munkáját:   
 
 

Imádkozhatsz így is:
Köszönöm a misszionáriusokat, akik sok helyre elviszik az evangéliumot. 
Segíts imádkoznom a misszionáriusokért, és pénzzel is támogatnom a mun-
kájukat! Jézus nevében. Ámen.

„Legyetek készen mindenkor számot adni mindenki-
nek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménysé-
get. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiisme-
rettel tegyétek” (1Pt 3,15b−16a).

Nem tehetsz bizonyságot minden-
kinek, aki a világon él! Ennek elle-
nére olyan emberekhez is segít-
hetsz eljuttatni az evangéliumot, 
akikkel soha nem fogsz találkozni. 
Támogathatod egy misszionárius 
szolgálatát. A misszionárius olyan 
keresztyén, akinek az a munkája, 
élethivatása, hogy másoknak az Úr 
Jézusról beszéljen. Vannak misszi-
onáriusok, akik a saját országuk-
ban dolgoznak, és vannak, akik 
idegen országokba mennek.

Hogyan támogathatod egy misz-
szionárius szolgálatát? Először is, 
imádkozz értük! Kérd Istent, hogy 
küldjön misszionáriusokat, akiket Ő 
választott. Amikor misszionáriuso-
kért imádkozol, gondolj arra, hogy 
mennyi mindenre lehet szükségük. 

Nekik is kell enniük, öltözködniük, 
valahol lakniuk, akárcsak neked. Ha 
megbetegszenek, nekik is szük-
ségük van orvosságra, ha sokat 
kell autózniuk, benzinre, ha 
veszélyes helyekre kell menni-
ük, védelemre. Ha magánnyal 
vagy nehézségekkel kell szem-
benézniük, bátorítani kell őket. 
Ahhoz is bátorság kell, hogy 
másoknak Jézusról beszéljenek.

Úgy is támogathatsz misszionáriu-
sokat, hogy adakozol a szolgálatuk-
ra. Ez azt jelenti, hogy zsebpénzed-
nek egy részét befizeted a részükre 
a gyülekezetedben, vagy eljuttatod 
a missziós társaságukhoz. Amikor 
misszionáriusok javára adsz pénzt, 
tulajdonképpen Istennek adsz. 
Hogyan támogatod a misszioná-
riusok munkáját?

ogyan segíthetek másoknak 
hirdetni az evangéliumot?



Sok misszionáriust már gyermek-
korában elhívott Isten a missziói 

szolgálatra. Hogyan lehetséges 
ez? Mindennap töltöttek időt 
Istennel, olvasták az Ő szavát 
és imádkoztak. Gyülekezet-
be jártak, ahol még többet 
tanulhattak Istenről. Talán 
missziós történeteket is ol-
vastak. Bátran bizonyságot 

tettek Jézusról ott, ahol éltek. 
Isten fokozatosan felébresztette 

bennük a vágyat arra, hogy teljes 
idejű misszionáriusként szolgálja-
nak neki. Talán még az érdeklődé-
süket is felkeltette egy ország vagy 
egy adott embercsoport iránt.

Talán egy nap Isten téged is misz-
szionáriusnak hív el. Már most 
elkezdheted a felkészülést: ta-

nulj minél többet Istenről. Olvasd 
az Ő Igéjét és imádkozz! Mindig 
menj el a gyülekezetbe, amikor 
csak tudsz! Imádkozz misszioná-
riusokért és támogasd őket pénz-
zel! Olvass missziós történeteket! 
De a legfontosabb az, hogy tégy 
bizonyságot Istenről ott, ahová Ő 
helyezett!

Ne félj attól, hogy Isten valami 
olyasmit kér majd tőled, amit nem 
szeretsz, vagy amit nem tudsz 
megtenni! Ha Isten azt akarja, hogy 
misszionárius légy, akkor megadja 
ehhez a vágyat is és a képessége-
ket is. Kérd Istent, hogy segítsen 
szívből engedelmeskedned neki! 
Talán egy nap Isten arra kér, hogy 
légy te is misszionárius.

Honnan tudhatod meg, hogy Isten misszionáriusnak szánt-e?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Kérlek, segíts megértenem, ha azt szeretnéd, hogy misszionárius le-
gyek! Kérlek, adj engedelmes szívet! Jézus nevében. Ámen.

„Legyetek készen mindenkor számot adni mindenki-
nek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménysé-
get. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiisme-
rettel tegyétek” (1Pt 3,15b−16a).

 n is lehetek misszionárius 
egy nap?


