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Ugye, szeretsz együtt lenni 
a barátaiddal?

Miközben beszélgettek, jobban megismeritek egymást, és barátságotok 
megerősödik.

Tudtad azt, hogy Isten szeretne a legjobb barátod lenni? Szeretné, ha min-
dennap töltenél vele egy kis időt, amit csendes időnek is nevezünk. Ho-
gyan kell csendességet tartani? Először Bibliát olvasol. Olyankor Istenre 
figyelsz, Őt hallgatod, és gondolkozol azon, amit mondott. Majd imádság-
ban te is beszélhetsz Istenhez. Miközben mindennap időt töltötök egy-
mással, barátságotok egyre erősödik.

Ez az áhítatos füzet az elkövetkező három hónapra ad segítséget a csen-
des időd megtartásához. Döntsd el, hogy mikor olvasol Bibliát; talán ami-
kor felébredsz, vagy mielőtt lefekszel. Ne feledd előkészíteni ezt a füzetet, 
de legyen nálad írószerszám is és, ha van, egy Biblia. 

Mindennap megteheted a következő lépéseket.

Beszélj Istennel! Kérd, hogy segítsen megértened, amit olvasol.

Olvasd el az aranymondást a lap tetején! Ha van Bibliád, keresd is ki 
az igeverset. Vajon mennyi idő alatt tudod kívülről megtanulni?

Olvasd el az áhítatos füzetből az aznapi részt! Minden rövid gondolat-
ébresztő fontos kérdésre ad választ. Szánj időt az olvasásra és arra is, hogy 
átgondold, amit olvastál.

Írd le a válaszodat! Olvasd el a gondolatébresztő után álló feladatot és 
válaszolj! Jobban emlékszel, ha le is írod, amit gondolsz.

Ismét beszélj Istennel! Ehhez ad segítséget a lap alján olvasható imád-
ságminta. Köszönd meg Istennek mindazt, amit érted tesz. Mondd el neki 
gondjaidat, és tőle kérj segítséget akár magadnak, akár valakinek, akit sze-
retsz. Isten nagyon várja, hogy naponta együtt légy vele.

Feladatlap. A füzetben három feladatlapot találsz. Lássuk, mire emlékszel 
mindabból, amit olvastál.

Ugye szeretnél mindennap időt tölteni Istennel?



i a Biblia?

Talán elgondolkoztál már azon, 
hogy mitől olyan különleges 

könyv a Biblia. Ez a könyv Isten-
től származik. Egyetlen más 
könyvhöz sem hasonlítható. 
Minden más könyvben em-
berek gondolatait olvashatod, 
ám a Biblia Isten szava. Ezért 
a Bibliában minden egyes szó 

igaz.

Isten, többek között, a Bibliában 
mondja el azt, amit nekünk tudnunk 

kell. A Biblia „hasznos a tanításra, a 
feddésre, a megjobbításra, az igaz-
ságban való nevelésre” (2Timóteus 

3,16). A Bibliából tudjuk, hogy mi-
lyen Isten. A Biblia rávilágít arra, 

amit helytelenül cselekszel, de arra 
is, hogy Isten hogyan tud segíteni. 
A Biblia megtanítja, hogyan élhetsz 
Isten szerinti, helyes életet.

Hányféleképpen szoktak szólítani té-
ged? Talán Lászlónak hívnak, de van, 
aki Lacinak vagy Lackónak szólít. 
A Bibliának is létezik más elnevezése: 
Isten Igéje, Szentírás vagy Szent Biblia. 
A szent szó arra utal, hogy a Biblia tö-
kéletes, teljesen különbözik minden 
más könyvtől, mert a szent Istentől 
származik. Tehát ezek az elnevezések 
mind egy könyvet jelölnek: a Bibliát, 
Isten könyvét, amelyben Isten hoz-
zánk szóló üzenetét olvashatjuk.

Miben segíthet neked a Biblia?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy nekünk adtad a Bibliát! Segíts úgy olvasnom, hogy 
tanulhassam akaratodat, és tudjak neked tetszően, helyesen élni! Jézus nevé-

ben. Ámen.

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, 
a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való neve-
lésre” (2Timóteus 3,16).



Azt már tudod, hogy a Biblia Istentől 
van. Igeversünk így szól: „A teljes Írás 
Istentől ihletett”. De hogyan adta ne-
künk Isten a Bibliát? Csak úgy leesett 
a mennyből? Nem! Isten Lelke 40 kü-
lönböző férfinak mondta meg, hogy 
mit írjanak le. Isten ennek a negyven 
embernek a stílusát és személyisé-
gét arra használta, hogy az Ő szava-
it leírják. A Szentlélek úgy indította, 
buzdította és irányította őket, hogy 
az eredeti szövegbe egyetlen kicsi 
hiba sem csúszott be.

Mindez persze nem egyik napról a 
másikra történt. 1600 évbe telt, mire 
a teljes Biblia megszületett! Gon-
dolj csak bele: ennyi idő egyetlen 
könyv megírásához! Egyetlen ember 
sem él 1600 évig, Istennek azonban 

az idő nem akadály. Isten örök: min-
dig élt, és örökké élni fog. A törté-
nelem különböző korszakaiban 
szólított meg embereket, hogy 
leírják, amit Ő akart. Voltak, 
akik olyan eseményeket írtak 
le, amelyek éppen abban az 
időben mentek végbe. Mások 
a régmúlt eseményeit foglal-
ták írásba. Másokkal Isten azt 
íratta meg, ami majd csak ké-
sőbb megy majd végbe.

A férfiak a saját nyelvükön írták le 
Isten üzenetét. Később azonban sok 
más nyelvre is lefordították a Bibliát. 
Ezért ma már a világ számos pontján 
olvashatnak és tanulhatnak az em-
berek Istenről.

Miben segítség az, hogy anyanyelveden olvashatod a Bibliát?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm a Bibliát. Köszönöm, hogy az én nyelvemen is olvasha-
tom, és megismerhetem az akaratodat. Segíts engedelmeskednem neked! 
Jézus nevében. Ámen.

onnan való a Biblia?

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, 
a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való neve-
lésre” (2Timóteus 3,16).



Honnan tudhatod, hogy igaz-e, 
amit éppen olvasol? Például onnan, 

hogy olyan dolgokkal hasonlítod 
össze, amelyekről tudod, hogy 
igazak. A Bibliában ez áll: „a te 
igéd igazság” (János 17,17). Ezt 
az állítást tények támasztják 
alá. A Biblia legnagyobb részét 
szemtanúk írták: olyan embe-
rek, akik látták azokat a dolgo-

kat, amelyekről tudósítottak. 
Bibliai időkből származó régé-

szeti és történelmi iratok is igazol-
ják mindazt, amit a Biblia ír.

A Biblia sok eseményről már évszá-
zadokkal azelőtt írt, hogy azok bekö-
vetkeztek volna. Ezek a próféciák. 

Ezek közül sok már be is teljesedett. 
Isten megmondta, hogy valami be-
következik, és úgy is lett. A többi 
próféciáról is biztosan tudhatod te-
hát, hogy egyszer valóra válnak. Mi-
vel Isten tudja, mi történik a jövőben, 
tudta, hogy mit írasson le azokkal a 
férfiakkal.

Isten sok ezer éven át védelmezte 
a Bibliát. A történelem során sokan 
akarták már megsemmisíteni, de 
Isten nem engedte. Megőrizte az Ő 
Igéjét, hogy ma te is olvashasd azt. 
Ezt is a Biblia mondja: „Elszárad a 
fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje 
örökre megmarad” (Ézsaiás 40,8).

Mi segít elhinned, hogy a Biblia Isten igaz szava?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy megvédted a Bibliát, és én ma olvashatom. Segíts 
mindig emlékeznem arra, hogy minden, ami a te Igédben van, igaz! Jézus ne-

vében. Ámen.

gaz-e a Biblia?

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, 
a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való neve-
lésre” (2Timóteus 3,16).



Tudtad, hogy a naptár is Jézusról be-
szél? Minden év azt jelzi, hogy meny-
nyi idő telt el Jézus születése óta. 
A Jézus születését megelőző évek 
előtt a Kr. e. vagy az i. e. rövidítést lá-
tod (jelentésük: Krisztus előtt − idő-
számításunk előtt), a Jézus születése 
utáni évek előtt pedig ezt: Kr. u. vagy 
i. u. (jelentésük: Krisztus után − idő-
számításunk után). Tehát az egész 
időszámítást Jézus Krisztus születé-
séhez viszonyítják!

A Bibliát is Jézus születése osztja 
két részre. A Biblia 66 könyvből áll. 
A könyvek vagy az Ószövetséghez, 
vagy az Újszövetséghez tartoznak. 
Az Ószövetség a Biblia első részében 
található. A teremtésről, ill. azokról 
az eseményekről számol be, amelyek 

azelőtt történtek, mielőtt Jézus em-
berré lett.

Az Újszövetséget a Biblia máso-
dik részében találod. Az ide tar-
tozó könyveket azután írták, 
hogy Jézus itt járt a földön. 
Az Újszövetség Jézus életéről 
tudósít. Abból tudhatod meg, 
hogy akkor kapsz bocsánatot 
a bűneidre, ha hiszel Jézusban. 
Az Újszövetségben arról is ol-
vashatsz, hogy mik történtek Jé-
zus követőivel, miután Jézus visz-
szatért a mennybe.

Ha tudod, hogy a Bibliát egy időpont 
osztja ketté, könnyebben eligazodsz 
benne, és hamarabb megtalálod, 
amit keresel.

Mi az a három dolog, amit az Újszövetségben találhatsz meg?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy a Biblia mindkét részét nekünk adtad. Segíts, hogy 
miközben olvasom a Bibliát, egyre jobban megismerhesselek! Jézus nevében. 
Ámen.

Miért áll két részből 
a Biblia?

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, 
a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való neve-
lésre” (2Timóteus 3,16).



Próbálkoztál már meseírással? Kel-
lett már fogalmazást írnod valami-

ről? Ugye milyen nehéz egy kerek, 
egész és egységes művet össze-

hozni? Hát akkor az milyen ne-
héz lehet, ha több embernek 
kell egy könyvet megírnia?! 
Ráadásul ha még különböző 
korokban és helyeken is éltek! 
Annak, hogy egy ilyen könyv 

létrejöjjön, bizony nem túl 
nagy a valószínűsége! Nos, bár-

milyen meglepő is, a Biblia ponto-
san így született!

Egészen csodálatos az az egység, 
amelyet a Bibliában találunk! Több 
száz éven keresztül 40 ember írta. 

Nehéz elhinni, hogy a szerzők min-
denben egyetértettek. Mégis ez 
történt! Az, amit a későbbi korok 

szerzői leírtak, teljes összhangban 
van azzal, amit a korábbi szerzők le-
írtak.

A másik meglepő tapasztalat az, 
hogy a Jézusról szóló beszámolók is 
teljesen egységesek. Az Ószövetség-
ben Isten megígérte, hogy Megváltót 
küld majd, aki átvállalja a bűn bünte-
tését. Az emberek több száz évig vár-
ták, hogy Isten beteljesítse ígéretét. 
Az Újszövetségben Isten elküldte Jé-
zust mint a mi Megváltónkat. Kezdet-
től fogva ez volt Isten terve.

Miért alkot a Biblia ilyen egységet? 
„A teljes Írás Istentől ihletett” (2Timó-
teus 3,16). Egyedül Isten volt képes a 
Biblia részeit tökéletes egésszé egy-
beszerkeszteni! Isten Igéjében min-
dig hihetsz, mert a Biblia soha nem 
változik.

Miért fontos, hogy a Biblia összefüggő egészet alkot?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy a Biblia tökéletes egységet alkot. Segíts bíznom ab-
ban, hogy az én életemet is tökéletesen megtervezted! Jézus nevében. Ámen.

ogyan áll össze a Biblia?

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, 
a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való neve-
lésre” (2Timóteus 3,16).



Mi már tudjuk, hogy Jézus a bűnö-
kért halt meg. Te is úgy kaphatsz 
bocsánatot a bűneidre, ha elhiszed, 
hogy Jézus a te Megváltód is, mert 
érted is meghalt. De mi történt, mi-
előtt Jézus a földre jött volna? Vajon 
az akkor élt emberek is kaphattak 
bűnbocsánatot?

Isten népe gyakran döntött úgy, 
hogy nem engedelmeskedik Isten-
nek. Mivel Isten tökéletesen igazsá-
gos, nem nézhette el népe bűneit. 
A Biblia szerint „vér kiontása nélkül 
nincs bűnbocsánat” (Zsidók 9,22). Is-
ten bölcsen kigondolta, hogy azok 
az emberek mi módon kaphatnak 
bocsánatot a bűneikre. Isten azt pa-
rancsolta, hogy bűneikért áldozza-
nak állatokat. A büntetést ugyan az 
embereknek kellett volna megkap-
niuk, mégis az állatokat ölték meg. 

Az emberek tudták, hogy rosszat 
cselekedtek, de az állatok halnak 
meg helyettük. Az állatok vére 
elfedezte (eltakarta) az emberek 
bűneit. Az emberek azt is tud-
ták, hogy egy nap eljön majd a 
Megváltó, aki örökre elveszi a 
bűnt. Az embereknek hinniük 
kellett ebben az ígéretben.

A megígért Megváltó Jézus 
volt, aki örökre, egyszer és min-
denkorra, magára vállalta a bűn 
büntetését. Ezért nem kell többé 
állatokat áldozni. Jézus az Isten tö-
kéletes Fia. Ő kapta meg a bűnért 
járó büntetést mindenki helyett 
a világon. A Biblia ezt mondja: 
„Mert Krisztus is szenvedett egyszer 
a bűnökért” (1Péter 3,18).

Miért nem kell állatokat áldoznod a bűneidért?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy Fiadért, Jézusért lehet bocsánatot kapni a bűneim-
re. Szeretlek azért, amit értem tettél. Jézus nevében. Ámen.

ogyan rendezték a bűnt 
az ószövetségi emberek?

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, 
a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való neve-
lésre” (2Timóteus 3,16).



Néhányan azt gondolják, hogy az 
Ószövetséget nem fontos olvasni, 

mert csak az Újszövetség fontos. 
Ez nem igaz! A Biblia hangsú-
lyozza, hogy „a teljes Írás Istentől 
ihletett, és hasznos a tanításra, 
a feddésre, a megjobbításra, 
az igazságban való nevelésre” 
(2Timóteus 3,16). Az egész 
Biblia nagyon fontos!

Az Ószövetség segíti a tanítást 
és tanulást. Ismét hallgassuk, mit 

mond a Biblia: „Mert amit koráb-
ban megírtak, a mi tanításunkra írták 
meg” (Róma 15,4). Az Ószövetség 
tanulmányozása segít abban, hogy 
helyesen élhess. Megmutatja, ho-

gyan lehetséges Isten szerint gon-

dolkozni és cselekedni. Isten tudja, 
mi neked a legjobb. Amikor úgy élsz, 
hogy örömet szerezz Istennek, nagy 
örömet érzel a szívedben. Ugyanezt 
élték át sokan, akikről az Ószövet-
ségben olvashatsz.

Isten sok törvényét az Ószövetség-
ben találhatod meg. Ezek a törvé-
nyek segítenek meglátni a bűnei- 
det. Amikor Isten megfedd, vagy el-
marasztal, megmutatja, mit tettél 
helytelenül. Ha észben tartod Isten 
törvényeit, könnyebb távol marad-
nod a bűntől. „Szívembe zártam be-
szédedet, hogy ne vétkezzem ellened” 
(Zsoltárok 119,11).

Miben segíthet neked az Ószövetség?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy az Ószövetség ma is a segítségemre lehet. Kérlek, 
segíts törvényeidnek engedelmeskednem, és távol maradnom a bűntől! Jézus 

nevében. Ámen.

Miért fontos nekem 
az Ószövetség?

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, 
a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való neve-
lésre” (2Timóteus 3,16).



A „testamentum” szó végrendeletet 
jelent. (Az Újszövetséget szokták Új-
testamentumként is emlegetni.) Az 
Újszövetség tulajdonképpen azt tár-
ja elénk, hogy miként tartotta meg 
Isten az ígéretét, miszerint Megvál-
tót küld a világba. Ez a Megváltó Jé-
zus volt. Jézus a mennyből jött le a 
földre, amikor kisgyermekként meg-
született. Úgy nőtt fel, hogy soha 
nem követett el bűnt. Isten tökéletes 
Fia maradt emberként is. Atyjáról ta-
nította az embereket, majd meghalt 
egy kereszten, mert átvállalta a bű-
nért járó büntetést. „Krisztus [Jézus] 
meghalt a mi bűneinkért” (1Korinthus 
15,3).

Jézust eltemették, de nem maradt 
halott! A harmadik napon visszatért 
az életbe (feltámadt)! Sok követő-
jével találkozott, és azzal bízta meg 

őket, hogy beszéljenek róla az egész 
világon. Szó szerint ezt mondta ne-
kik: „Menjetek el szerte az egész 
világba, hirdessétek az evangéli-
umot minden teremtménynek” 
(Márk 16,15). Ezután felemel-
kedett a mennybe.

Isten elküldte a Szentlelket, 
hogy segítsen Jézus követői-
nek, akik mindenhol elmond-
ták az embereknek, hogy Jézus 
az ő bűneikért halt meg. Sokan 
hittek Jézusban és megmenekül-
tek. Az új hívők csoportokban ta-
lálkoztak, hogy együtt imádhassák 
és szolgálhassák Istent. Ezeket a cso-
portokat gyülekezeteknek nevezték 
el. Az Újszövetség sok olyan új gyü-
lekezetről beszél, amelyek közvet-
lenül a Jézus mennybemenetele 
utáni években alakultak.

Miért volt fontos Jézus követőinek az, hogy Jézusról beszéljenek 
másoknak?  

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy megtartottad a sok ígéretet és elküldted a Megvál-
tót. Segíts, hogy Jézus követőihez hasonlóan én is beszélhessek az embereknek 
Jézusról! Jézus nevében. Ámen.

iről szól az Újszövetség?

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, 
a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való neve-
lésre” (2Timóteus 3,16).



Ha valamiről tudnád, hogy meg-
menti az életedet, ugye fontosnak 

tartanád? Az, amit Isten mond az 
Újszövetségben, megmentheti 
az életedet! Az Újszövetségből 
tudhatod: Isten az Ő egyszü-
lött Fiát küldte a földre, hogy 
meghaljon a te bűneidért.

A Biblia ezt is mondja: „Higgy 
az Úr Jézusban, és üdvözülsz” 

[Az üdvözülsz azt jelenti, hogy 
megmenekülsz.] (Apostolok csele-

kedetei 16,31). Abban a Jézusban 
kell hinned, aki meghalt érted! Azt 
a büntetést vállalta magára, ame-
lyet neked kellett volna megkap-

nod. Amikor elhiszed, hogy Jézus 
az egyetlen, akitől bocsánatot 
kaphatsz a bűneidre, megmene-

külsz; Istennel élhetsz örökké már itt 
a földön, és egyszer majd a menny-
országban! Ez rendkívül fontos hír!

Az Újszövetséget leginkább olyan 
embereknek írták, akik már hisznek 
Jézusban. Azt olvashatjuk benne, 
hogy mi módon élhetünk Isten gyer-
mekeiként. Megmutatja, hogyan 
szeressük és szolgáljuk Istent, illetve 
miként viszonyuljunk a többi ember-
hez. Az ott leírtak ma is fontosak! Ha 
olvasod az Újszövetséget, elhiszed 
és megteszed, amit olvasol, jobban 
megismered Istent. Ez segít olyan 
életet élned, amely kedves előtte. Az 
Újszövetség is Istentől van, és nél-
külözhetetlen, mert segít Istenért 
élned.

Írj egy fontos dolgot, amiben az Újszövetség segítséget nyújt!

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy elküldted a te Fiadat, Jézust, hogy meghaljon a bű-
neimért. Segíts, hogy olvassam az Újszövetséget és el is higgyem, amit olvasok.  

Szeretnék neked tetsző életet élni. Jézus nevében. Ámen.

Miért fontos nekem 
az Újszövetség?

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, 
a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való neve-
lésre” (2Timóteus 3,16).



Kik a jó barátaid? Ugye, sok időt 
töltesz velük, és gyakran beszélget-
tek? Isten is szeretne a barátod és 
a segítőd lenni. Ő a legjobb barát, 
akit kívánhatsz magadnak! Vele is 
csak úgy kerülhetsz szoros kapcso-
latba, ha sok időt töltötök együtt.

Nem elég, ha csak néha-néha beszél-
getsz imádságban Istennel. Persze jó 
dolog, ha másokkal együtt próbálsz 
minél többet megtudni, megtanul-
ni Istenről, ám semmiképpen ne 
elégedj meg ennyivel! Ahhoz, hogy 
igazán megismerd, kettesben is kell 
maradnotok mindennap. Még Jézus 
is szakított erre időt! Azt az időt, amit 
arra szánsz, hogy egyedül legyél Is-
tennel, csendességnek nevezzük.

Mielőtt csendességet tartasz, kérd 
Istent, hogy tanítson és segítsen 
engedelmeskedned neki. Azután 
olvass egy részt Isten Igéjéből, 
a Bibliából, és gondolkozz el 
azon, amit olvastál! Arra is 
tervezz néhány percet, hogy 
kívülről megtanulj egy igever-
set! Ha nincs Bibliád, olvasha-
tod azokat az igeverseket is, 
amelyeket ebben a füzetben 
találsz. Csendességedet imád-
sággal fejezd be! Beszélj Istennel 
arról, amit a Bibliából megmuta-
tott neked, és minden másról is, ami 
éppen foglalkoztat! Mai igeversünk 
azt mondja, hogy igyekezz kipróbált 
emberként megállni Isten előtt. 
A csendes idő megtartása, többek 
között, ezt a célt szolgálja.

Mit tehetsz, amikor csendességet tartasz Istennel?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Köszönöm Istenem, hogy beszélgethetek veled. Köszönöm, hogy szólsz hoz-
zám a Biblián keresztül. Segíts, hogy mindennap tudjak csendességet tartani, 
amikor kettesben lehetek veled! Jézus nevében. Ámen.

i az a csendesség?

„Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, 
mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helye-
sen fejtegeti az igazság igéjét” (2Timóteus 2,15).



Árpi és Dani a legjobb barátok vol-
tak, mielőtt Árpiék elköltöztek 

volna. Eleinte gyakran írtak egy-
másnak, aztán már csak Dani írt 
leveleket Árpinak, de Árpi nem 
válaszolt. Barátságukat nem 
tartotta többé fontosnak.

Ugyanez megtörténhet veled 
is! Ha nem tartasz csendessé-

get mindennap, Isten egyre ke-
vésbé lesz fontos neked. Szentlel-

ke persze mindig emlékeztet arra, 
hogy szükséged van csendességre, 
ám kérdés, hogy te olyankor mit te-
szel majd. Időt szakítasz rá, vagy el-
hanyagolod Őt?

Ha időt töltesz Istennel, egyre job-
ban megismered Őt. A Biblia ezt meg 
is erősíti: „Közeledjetek az Istenhez, és 
ő közeledni fog hozzátok” (Jakab 4,8). 
Akkor megtudhatod, milyen is Ő 
valójában. Egészen közel kerülhet-
tek egymáshoz, és aztán már egyre 
jobban meg akarod majd Őt ismer-
ni. Amikor olvasod a Bibliát, Isten 
sok mindent megtanít neked, ami 
életed során segítségedre lehet és 
hasznodra válik. Erőt ad a minden-
napokhoz. Erőt ad ahhoz, hogy en-
gedelmeskedni tudj, és semmi olyat 
ne tégy, amit később szégyellned 
kellene. Kész vagy-e azzal is megmu-
tatni Isten iránti szeretetedet, hogy 
mindennap tartasz csendességet?

Miben segíthet a csendesség?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy megismerhettelek. Segíts, hogy egy nap se felejtsek el 
csendességet tartani! Jézus nevében. Ámen.

ell-e csendességet 
tartanom?

„Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, 
mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helye-
sen fejtegeti az igazság igéjét” (2Timóteus 2,15).



Mi a jellemzőbb rád? Inkább szere-
ted előre megtervezni a teendőidet, 
vagy mindent akkor végzel el, ami-
kor éppen eszedbe jut? A csendes-
ség rendkívül fontos! Minden napra 
tervezd be! Lehet, hogy ezért ko-
rábban kell felkelned, de az is lehet, 
hogy neked az este lesz a megfelelő. 
Egy a lényeg: döntsd el előre, mikor 
tartasz csendességet, és ragaszkodj 
az általad kijelölt időponthoz!

Keress egy olyan helyet, ahol egye-
dül lehetsz Istennel, és mások nem 
zavarnak. Fontos, hogy át tudd 
gondolni mindazt, amit Isten mond 
neked a Bibliából. Fontos, hogy be-
szélgetni is tudjál vele csendben. Ha 

lehet, mondd el azoknak, akikkel 
együtt élsz, hogy szeretnél min-
dennap egy kicsit magadban 
lenni.

A csendességedhez készítsd 
elő a Bibliádat, és legyen kéz-
nél papír meg íróeszköz is. Az 
is jó, ha a Biblián kívül olvasol 
még egy olyan áhítatos köny-
vet is, mint pl. ez is. Amikor Is-
ten megértet veled valamit, írd 
le! Összeállíthatsz egy imalistát. 
Nagyon hasznos azt is leírni, hogy 
milyen választ adott Isten az imád-
ságaidra, mert így megismerheted 
Isten irántad való hűségét.

Hol és mikor szeretnél a jövőben csendességet tartani?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy időt tölthetek veled. Segíts, hogy ne lankadjak, 
és tudjak mindennap kettesben is időt tölteni veled! Jézus nevében. Ámen.

i kell 
a csendességhez?

„Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, 
mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helye-
sen fejtegeti az igazság igéjét” (2Timóteus 2,15).



Azért is fontos minden tőled telhe-
tőt megtenned az iskolában, hogy 

bizonyítványosztáskor ne kelljen 
szégyenkezned a jegyeid miatt. 
Ha jól tanulsz, jobban fel tudsz 
készülni az életre is. A bibliata-
nulmányozás pedig még en-
nél is lényegesebb, mert olyan 
emberré formál, aki Isten előtt 

kipróbált, vagyis Istennek tet-
sző életet él, ahogyan mai ige-

versünkben is olvashatjuk.

A Biblia tanulmányozása más miatt 
is rendkívül hasznos. Istennek olyan 
ígéreteire találhatsz, amelyeket nyu-
godtan elhihetsz, mert a nehézségek, 

félelmek idején valódi segítséget 
jelentenek. Megismered, hogy mi-

lyen Isten, és megtapasztalod, 
hogy bátran rábízhatod magadat.

Ha tanulmányozod a Bibliát és en-
gedelmeskedsz neki, változhat az 
életed is! A Biblia így bátorít: „Mert 
az Isten igéje élő és ható” (Zsidók 
4,12). Hatalma van arra, hogy belső-
leg megváltoztasson. Megmutatja a 
mennybe vezető utat, ill. azt, hogy 
hogyan éljél itt a földön. Ha olvasod 
Isten Igéjét, és gyakran elmélkedsz is 
azon, amit olvastál, boldogabb lesz 
az életed. Megtanulsz olyan bölcs 
döntéseket hozni, amelyek távol 
tartanak a bűntől. Isten békességét 
éled át, amely nem függ külső körül-
ményeidtől. Vajon engeded-e, hogy 
Isten Igéje átformáljon? Ha igen, ké-
szülj föl, hogy a nagy változást má-
sok is észreveszik majd!

Miben szeretnéd, hogy a Biblia megváltoztasson?
 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy a te Igéd élő, és meg tud változtatni. Segíts, hogy 
amikor tanulmányozom a Bibliát, kész legyek engedelmeskedni neked! Jézus 

nevében. Ámen.

Miben segít a biblia-
tanulmányozás?

„Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, 
mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helye-
sen fejtegeti az igazság igéjét” (2Timóteus 2,15).



Szerinted miért nevezik a Bibliát 
kardnak, pedig nem is hasonlít rá? 
A kard hosszú, hegyes és éles. Mély 
vágásokat lehet vele ejteni, és szin-
te bármit szét lehet vele vágni. Isten 
Igéje is nem egyszer belevág a gon-
dolataidba, érzéseidbe, és szétvágja 
a jót a rossztól: „megítéli a szív gon-
dolatait és szándékait” (Zsidók 4,12). 
A Biblia rámutat arra, amit meg kell 
vallanod Istennek, és amiben enged-
ned kell, hogy átformáljon.

Korábban már megtanultuk, hogy 
a kard fegyver is. Emlékszel, az Isten-
től kapott fegyverzeted egyik darab-
ja! A Sátán elleni harcban a Biblia is 
fegyver. A Sátán mindig megpróbál 

a rosszra csábítani. Még Jézust is 
megkísértette! Ám Jézus min-
dig Isten Igéjéből idézett, és a 
Sátán eltávozott tőle. Amikor a 
Sátán rá akar venni arra, hogy 
ellopj valamit, te is használd 
a Bibliát. Idézd belőle, pl., ezt: 
„Ne lopj!” (2Mózes 20,15). Akár 
hangosan is kimondhatod ezt 
az igeverset, vagy csak magad-
ban, és engedelmeskedj neki. Így 
tudsz ellenállni a Sátánnak, aki ki 
nem állhatja a Bibliát. Eldöntötted, 
hogy használni fogod azt a kardot, 
amelyet Istentől kaptál a Sátán elle-
ni harchoz?

Milyen esetekben kell a Bibliát kardként használnod?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy a Bibliát kardnak is adtad. Segíts, hogy tudjam is 
használni a Sátán elleni harcban! Jézus nevében. Ámen.

„Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, 
mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helye-
sen fejtegeti az igazság igéjét” (2Timóteus 2,15).

iért kard a Biblia?



A Biblia jó vastag könyv, igaz? Talán 
túl hosszúnak tűnik ahhoz, hogy 

egyáltalán elkezdd olvasni! De 
ne aggódj! Isten nem azt várja, 
hogy egyszerre olvasd el, és 
mindenben azonnal engedel-
meskedj. Egyszerre csak egy 
kis részt olvassál el, és csak ar-
ról gondolkozz.

Kezdd az olvasást az Újszövet-
ség első négy könyvének (Máté, 

Márk, Lukács vagy János evangéli-
umának) valamelyikével! Ezek Jézus 
születéséről és haláláról tudósítanak, 
de sok mindent elmondanak arról is, 
hogy mit tett Jézus földi élete során. 

A Bibliában szereplő nagy számok 
a fejezeteket vagy részeket, a pici 
számok az egyes fejezetekben 

vagy részekben található verseket 
jelzik. A választott könyv olvasá-
sát kezdd az első fejezettel, és csak 
néhány igeverset olvass el belőle! 
A legtöbb Bibliában az egyes fejeze-
teket szakaszokra is felosztják, és a 
szakaszokat címekkel is jelölik. Egy-
egy ilyen szakasz már nem olyan 
hosszú egyszeri olvasásra. A követ-
kező alkalommal folytasd a soron 
következő szakasszal.

Miközben a Bibliát olvasod, Isten 
sok mindenre megtanít. Gondolkozz 
el azon, amit olvastál, majd tedd is 
meg, amit Isten mondott neked! 
Amikor engedelmeskedsz Isten Igé-
jének, mai igeversünk szerint helye-
sen fejtegeted az igazság igéjét.

Hogyan segíthet az, ha mindennap elolvasol egy kis részt a Bibliá-
ból?  

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy amikor olvasom majd a Bibliát, te tanítasz engem. 
Segíts, hogy ne felejtsek el megállni és elgondolkozni azon, amit te mondasz 

nekem! Jézus nevében. Ámen.

ogyan tanulmányozzam 
a Bibliát?

„Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, 
mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem he-
lyesen fejtegeti az igazság igéjét” (2Timóteus 2,15).



Hogyan tudhatod meg, hogy mit 
akar Isten tanítani neked a Bibliából? 
Először is imádkozz, és kérd a segít-
ségét! Aztán olvass el néhány igever-
set, és tedd fel magadnak a követke-
ző három kérdést!

1. Van-e olyan szó, amelyet nem értek? 
Ha olyan szóval találkozol, amelyet 
nem értesz, nézd meg a jelentését 
egy szótárban, vagy kérdezd meg 
valakitől. (Pl. kipróbált = kitartó, hű-
séges; fejtegeti = kutatja.)

2. Mit tanít az olvasott igerész? Meg-
tudtál-e valamit Istenről? Olvastál-e 
egy ígéretet, tiltást? Látsz-e jó vagy 
rossz példát? Fogalmazd meg a sa-

ját szavaiddal azt, amit olvastál! 
A fenti igevers első felét így ír-
hatnád le: akkor is ragaszkodni 
kell Isten szavához, ha ez ne-
héz (pl. ha mások mást mon-
danak).

3. Mit mond nekem Isten? Ho-
gyan akarja Isten használni 
ezeket az igeverseket a te éle-
tedben? Meg kell-e tenned, vagy 
éppen nem szabad megtenned 
valamit? (Pl. többet kellene naponta 
olvasnom a Bibliát, igeverseket kel-
lene tanulnom kívülről, merjem el-
mondani az iskolában, hogy hiszek 
a teremtésben.) 

A fenti aranymondással mit üzen neked Isten?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Tudom, hogy sokat kell még tanulnom tőled. Segíts, hogy bibliaolva-
sás közben megértsem, amit meg akarsz velem értetni! Jézus nevében. Ámen.

„Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, 
mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helye-
sen fejtegeti az igazság igéjét” (2Timóteus 2,15).

Mire figyeljek, amikor 
a Bibliát tanulmányozom?



Emlékszel, mi a legjobb fegyver a 
bűn elleni harcban? A Biblia. De 

mit tehetsz akkor, amikor nincs 
nálad a Bibliád? Ha igeverse-
ket tanulsz meg kívülről, azok 
már mindig veled lesznek, és 
kardként használhatod őket 
a kísértések ellen. A Biblia így 
fogalmazza meg ezt: „Szívem-
be zártam beszédedet, hogy ne 

vétkezzem ellened” (Zsoltárok 
119,11). Kezdd el tanulni azokat 

az igeverseket, amelyeket ebben 
a füzetben az egyes fejezetek elején 
találsz! Azután olyan igéket is tanulj 
meg kívülről, amiket Isten mutat ne-
ked!

Azt az igeverset, amelyet meg 
akarsz tanulni, először olvasd föl 
hangosan többször is! Gondold 

végig, mit is mond az igevers! Majd 
írd le, és vidd magaddal, hogy nap-
közben többször is el tudd olvasni! 
Mondogasd először az igevers első 
felét addig, amíg nem kell már be-
lepillantanod a papírkádba! Aztán 
mondd hozzá a következő részt, és 
most így ismételgesd. Amikor már 
biztosan tudod, vegyél hozzá még 
egy részt, és addig ismételd, amíg 
meg nem tanulod az egész igeverset. 
Végül az egész igeverset, amelyet 
megtanultál, mondd el valakinek, és 
magyarázd is el a jelentését. Tedd is 
meg, amire az igevers felszólít! Ezzel 
a módszerrel sok igeverset megta-
nulhatsz, de ne feledd a régebben 
tanult igéket is időről időre átismé-
telni. Meglátod, amikor szükség lesz 
rá, Isten Lelke eszedbe juttatja majd, 
amit tanultál.

Hogyan segíthet, ha kívülről megtanulsz igeverseket a Bibliából?
 
 

 

Imádkozhatsz így is:

Köszönöm Istenem, hogy adtál értelmet a tanuláshoz. Segíts kívülről megta-
nulnom igeverseket a Bibliából, és használnom is azokat a bűn elleni harcban!  

Jézus nevében. Ámen.

ogyan tanulhatom meg 
Isten Igéjét kívülről?
„Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, 
mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem he-
lyesen fejtegeti az igazság igéjét” (2Timóteus 2,15).



Szerinted milyen az, ha valakinek 
egy király a legjobb barátja? És 
az milyen, ha valaki bármikor beszél-
gethet a világmindenség Teremtőjé-
vel? Nos, ha az Úr Jézus a Megváltód, 
te is lehetsz ez a valaki! A Teremtő, 
a királyok Királya nem más, mint az 
egy igaz Isten. Ő gondolta ki azt is, 
hogy mi módon beszélhetsz vele. 
Azt, amikor Istennel beszélsz, imád-
ságnak nevezzük.

Ahhoz, hogy Istennel beszélhess, 
nem kell sem telefon, sem e-mail. Is-
ten, annak ellenére, hogy nem látha-
tod, mindig mindenütt jelen van. Be-
szélhetsz hozzá hangosan vagy ma-
gadban, Ő mindig mindent hall. Azt 
akarja, hogy gyakran beszélj vele. 

Mai igeversünk ehhez ad bátorí-
tást: „Kiálts hozzám, és válaszolok.” 
Vajon Isten hangosan válaszol 
majd? Nem, de a Bibliából vagy 
legbelül, a szívedben csende-
sen szól majd hozzád.

Vannak, akik azt gondolják, 
hogy imádságokat kell kívül-
ről megtanulniuk, és azokat 
kell egyfolytában mondogat-
niuk. Egy betanult imádsággal 
nincs semmi baj, ha komolyan is 
gondolod, amit imádkozol. De ne 
elégedj meg az ilyen imádságokkal! 
Isten szeretné hallani a saját gondo-
lataidat és szavaidat is! Neki mindig 
van ideje arra, hogy végighallgas-
son!

Miről szeretnél beszélgetni a világegyetem Teremtőjével?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy imádságban beszélhetek veled. Segíts, hogy gyakran 
imádkozzam hozzád! Jézus nevében. Ámen.

i az imádság?

„Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatat-
lan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!” 
(Jeremiás 33,3).



Isten mindent tud rólad. Még mi-
előtt kérnél tőle valamit, Ő már 

akkor tudja, mire van szüksé-
ged. Akkor kell-e egyáltalán 
imádkoznod? Először is azért 
imádkozol, mert Isten arra te-
remtett, hogy szeresd Őt, és 
legyetek baráti kapcsolatban 

egymással. Márpedig a közeli 
barátok szeretnek beszélgetni. 

Istenhez imádságban beszélhetsz. 
Elmondhatod neki, mennyire szere-

ted, és milyen csodálatos Istennek 
tartod. Arról is beszélhetsz neki, ami-
re éppen nagyon vágysz.

Másodszor azért imádkozol, mert 
szükséged van Isten segítségére. 
Istentől imádságban kérhetsz 

segítséget. A Biblia így figyelmeztet: 
„Mégsem kapjátok meg azért, mert 
nem kéritek” (Jakab 4,2). Lehetnek 
nehézségeid az iskolában, akadhat-
nak megoldhatatlannak tűnő gond-
jaid. Istennek van hatalma segíteni 
és megmutatni, mit tegyél. Mai ige-
versünk ezt mondja: „hatalmas és 
megfoghatatlan dolgokat jelentek 
ki neked, amelyekről nem tudhatsz!”.  
Isten válaszolhat úgy, ahogyan ál-
modban sem gondoltad volna. Az, 
amikor választ kapsz egy imádsá-
godra, segít megértened, hogy Isten 
az egyetlen, aki mindent megadhat. 
Egyben bátorít is arra, hogy bízd rá 
magadat.

Miért akarja Isten, hogy imádkozzál hozzá?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Mindennap szükségem van a segítségedre. Köszönöm, hogy kiáltha-
tok hozzád, és te meghallgatsz engem. Jézus nevében. Ámen.

„Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfogha-
tatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tud- 
hatsz! (Jeremiás 33,3).

iért kell egyáltalán 
imádkoznom?



A Biblia beszél Illésről, aki az egy igaz 
Isten prófétája volt. Illés párviadal-
ra hívta ki a Baal nevű hamis isten 
450 prófétáját. Először Baal prófétái 
imádkoztak istenükhöz, hogy küld-
jön tüzet az égből. Hosszú órákon át 
kiáltoztak és táncoltak, de nem jött 
tűz. Miért nem? Mivel az isten, akit 
szolgáltak, nem élt, nem is hallhatta 
őket! Azután Illés imádkozott az egy 
igaz Istenhez, és azonnal tűz csapott 
le az égből! Isten bebizonyította, 
hogy Ő az egyedüli igaz Isten. Min-
denkinek megmutatta, hogy Ő hallja 
az imádságot, és válaszol is rá!

Az egy, igaz Isten ma is él, és figyel 
ránk! Ezért a te imádságaidat is hallja 
és válaszol rájuk. Emlékszel, mi áll a 

Bibliában? „Kiálts hozzám, és vála-
szolok” (Jeremiás 33,3). Amikor 
úgy imádkozol Istenhez, mint 
az Ő engedelmes gyermeke, 
meghallgat téged. Ha viszont 
még nem hiszel Jézusban, Is-
ten Fiában, az első imádság, 
amelyet Isten hallani akar tő-
led, az, amelyben megvallod 
bűneidet és rábízod magadat 
arra a Jézusra, aki azért halt meg, 
mert magára vállalta a te bűneidért 
járó büntetést. Most is megszólítha-
tod Istent, aki nagyon szeret, ezért 
várja, hogy kapcsolatba kerüljetek, 
és elkezdj imádkozni hozzá.

iért hallgatja meg Isten 
az imádságaimat? 

„Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatat-
lan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!” 
(Jeremiás 33,3).

Honnan tudod, hogy Isten meghallgatja az imádságaidat?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Mindig juttasd eszembe, kérlek, hogy te szüntelenül figyelsz rám, 
és kész vagy válaszolni az én imádságaimra! Jézus nevében. Ámen.



Peti és Karcsi egy kis csónakban 
ringatóztak a tavon. Hirtelen egy 

nagy motorcsónak húzott el 
mellettük. A hullámok magasra 
csaptak és felborították a csó-
nakot. Peti nem tudott úszni, 
és azonnal érezte, hogy süly-
lyed. − Istenem! Segíts! − kiál-
tott fel magában. Érezte, hogy 

valaminek nekiütődik. A fel-
borult csónak volt. Peti gyorsan 

belekapaszkodott. Aztán meglát-
ta Karcsit. − Köszönöm, Istenem! – 

adott hálát Peti. A két fiú a csónakba 
kapaszkodva sodródott, amíg a se-
gítség meg nem érkezett. Megme-

nekültek!

Biztosan senki sem mondta volna 
Petinek ebben a helyzetben, hogy az 
imádkozással meg kellett volna vár-
nia az esti lefekvést vagy a következő 
gyülekezeti alkalmat! Peti pontosan 
azt tette, amit tennie kellett: ott és 
akkor imádkozott, ahol és amikor se-
gítségre volt szüksége. Isten mindig, 
mindenütt jelen van, így te is bármi-
kor kiálthatsz hozzá. A Biblia szerep-
lői akárhol voltak, mindig, minden 
napszakban imádkoztak. Az Úr Jézus 
még a kereszten függve is Istenhez 
imádkozott. Te is bármikor és bárhol 
beszélhetsz Istennel. Ha Isten gyer-
meke vagy már, Isten mindig veled 
van, és mindig figyel rád.

Nevezz meg néhány helyet és időpontot, amikor és ahol beszél-
hetsz Istennel!

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy bármikor és bárhol beszélhetek veled. Emlékeztess 
arra, hogy mindig imádkozhatom hozzád, bárhol is vagyok! Jézus nevében. 

Ámen.

Mikor és hol 
imádkozhatom?

„Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfogha-
tatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tud- 
hatsz! (Jeremiás 33,3).



Milyen jó, hogy az ujjaid mindig 
kéznél vannak! Emlékeztetnek arra, 
hogy kikért is imádkozhatsz. Tartsd 
fel a kezedet úgy, hogy a hüvelyk-
ujjad magad felé mutasson! A hü-
velykujjad a hozzád legközelebb álló 
embereket, a családtagjaidat és a ba-
rátaidat juttathatja eszedbe.

Most fordítsd úgy a kezedet, hogy a 
tenyered legyen veled szemben. Így a 
hüvelykujjad után a mutatóujjad kö-
vetkezik. Azokat az embereket jelen-
ti, akik az Úr Jézusról beszélnek ne-
ked, Őrá mutatnak. Ilyen emberek a 
lelkipásztorok, a gyermekmunkások, 
a hitoktatók, vagy azok, akik Jézusról 
szóló könyveket ajándékoznak neked. 
Most következik a leghosszabb ujjad, 
amelyik azokra az emberekre irányítja 
a figyelmedet, akik feletted állnak, és 

akiknek engedelmességgel tartozol. 
Ezek a szüleid, a tanáraid és orszá-
god vezetői. A következő ujjad, 
a gyűrűsujjad a leggyengébb, 
mert egyedül elég nehézkesen 
mozog. Ezért a gyengékre, el-
esettekre, vagyis a betegek-
re, idősekre, kisgyermekekre 
emlékeztet. De imádkozhatsz 
azokért is, akik még nem bízták 
rá az életüket az Úr Jézusra mint 
Megváltójukra, mert nélküle min-
denki valóban nagyon erőtlen.

Legutoljára maradt a kisujjad. Arra 
tanít, hogy először mindig máso-
kért imádkozz, és csak utoljára ma-
gadért. A Biblia így biztat az imád-
kozásra: „Legyetek… az imádko-
zásban állhatatosak [kitartóak]” 
(Róma 12,12).

Nevezz meg három személyt, akikért imádkozni szeretnél!

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy imádkozhatom másokért. Segíts, hogy többször 
gondoljak másokra, mint önmagamra! Jézus nevében. Ámen.

Miről beszélhetek Istennel 
imádságban?

„Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatat-
lan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!” 
(Jeremiás 33,3).



Vajon válaszol-e Isten, amikor imád-
kozol hozzá? Azt ígéri, hogy ha Is-

ten gyermeke vagy, válaszolni 
fog. Mit olvashatsz a lap tetején? 

„Kiálts hozzám, és válaszolok.” 
Isten nem ezt mondja: „talán 
válaszolok”, hanem ezt: „vála-
szolok”. És ez azt jelenti, hogy 
mindig megadja, amit kérsz? 
Nem, de mindig tudhatod, 

hogy figyel rád és szeretettel 
gondoskodik rólad!

A Bibliában azt látjuk, hogy vannak 
emberek, akiknek Isten megadta, 
amit kértek. Amikor Illés tüzet kért 
a mennyből, Isten azonnal megad-

ta (1Királyok 18,38). Azután vol-
tak olyanok, akiknek Isten nemet 
mondott. Amikor Pál arra kérte 
Istent, hogy szűnjön meg egy 

bizonyos nehézsége (2Korinthus 
12,7−9), Isten nemet mondott, de 
segített Pálnak megbirkóznia azzal 
a problémával. Végül voltak olyanok, 
akik egy harmadik választ kaptak Is-
tentől: „Várj!” Két nővér például azt 
szerette volna, ha Jézus meggyó-
gyítja szeretett testvérüket, Lázárt, 
ám az Úr Jézus kivárta, míg Lázár 
meghal, majd feltámasztotta őt a 
halálból. Sokan ekkor értették meg, 
hogy Jézus valóban Isten Fia (János 
11,5.32.43−44).

Isten ma is ugyanezt a háromféle vá-
laszt adja az imádságokra. De mond-
jon bár igent, nemet, vagy mondja 
azt, hogy várj, mindig tudhatod, Is-
tent az Ő jósága és szeretete vezérli: 
az életedre elkészített tökéletes ter-
ve szerint válaszol.

Írj le egy esetet, amikor Jézus igent mondott egy imádságodra!

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Segíts bíznom abban, hogy minden imádságomra a nekem legjobb 
választ adod! Köszönöm, hogy meghallgatsz, és válaszolsz! Jézus nevében. 

Ámen.

sten mindig válaszol 
az imádságaimra?

„Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfogha-
tatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tud- 
hatsz! (Jeremiás 33,3).



Mit éreznél, ha börtönbe zárnának 
azért, mert másoknak az Úr Jézusról 
beszéltél? A Biblia egyik szereplőjé-
vel pontosan ez történt. Pétert bör-
tönbe vetették, és egyszerre négy 
katona őrizte. Ráadásul kettő közü-
lük még hozzá is volt láncolva Péter-
hez! Mit gondolsz, Péter imádkozott 
segítségért? Valószínűleg igen! De 
nem egyedül imádkozott ám. A töb-
bi keresztyén is imádkozott érte ab-
ban a városban. Tudták, hogy egye-
dül Isten segíthet Péteren.

Mai igeversünk elmondja, milyen 
„hatalmas és megfoghatatlan dolgot” 
cselekedett Isten. Elküldött egy an-
gyalt a börtönbe. Péter láncai lehull-

tak és Péter, elhaladva az őrök mel-
lett, az angyallal együtt kisétált 
a börtönből! Isten különleges 
módon válaszolt a keresztyé-
nek imádságára (Apostolok 
cselekedetei 12,6−10)!

Fontos, hogy imádkozz ma-
gadért, de jó, ha veled együtt 
mások is imádkoznak érted, 
mert Isten csodálatos ígéretet 
fűz a közös imádsághoz: „Mert 
ahol ketten vagy hárman összegyűl-
nek az én nevemben, ott vagyok kö-
zöttük” (Máté 18,20).

Mi az, amiért szeretnéd, ha valaki együtt imádkozna veled? 
 
 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy válaszolsz az imádságra. Segíts elmondanom má-
soknak a szükségeimet, hogy tudjanak imádkozni értem! Jézus nevében. 
Ámen.

Fontos-e, hogy másokkal 
együtt imádkozzam?

„Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatat-
lan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!” 
(Jeremiás 33,3).



Sok mindenért imádkozhatsz. Néha 
nehéz mindenre emlékezni, de ta-
lán segítséget jelent, ha megtanu-

lod az imádság öt fő részét.

Dicsőítés. Ilyenkor azt mondha-
tod el Istennek, hogy milyen-
nek ismerted meg Őt, mennyi-
re szereted és tiszteled, milyen 
csodálatosan old meg dolgo-
kat mások életében vagy a te 
életedben stb. Dicsérheted Őt 

énekszóval is!

Hálaadás. Ugye, amikor ajándé-
kot kapsz valakitől, vagy valaki jót 

tesz veled, megköszönöd? Isten na-
gyon sokat tett érted! Ne felejts el 
neki sem köszönetet mondani! Meg-
köszönheted neki mindazt, amid 

van, amit tőle kapsz, ami történik 
veled, amikor megsegít, amikor 
tanít valamire stb.

Bűnvallás. A helytelen és rossz 
dolgaidról is beszélned kell Isten-
nel. Mondd el pontosan, mit tettél, 
és lásd be, hogy amit tettél, az nem 
volt helyes! Isten azt ígéri, ha megval-
lod neki a bűneidet, újra átéled, hogy 
Jézusért már megbocsátotta azokat. 
Akkor tapasztalod meg, hogy való-
ban nagy ereje van az imádságodnak, 
ahogyan igeversünk is állítja.

Közbenjárás. Emlékszel, azt mond-
tuk, hogy Isten azt szeretné, ha 
másokért is imádkoznál. Ezt jelenti 
a közbenjárás.

Kérés. Végül imádkozhatsz minde-
nért, amire neked van szükséged, 
vagy amit te szeretnél.

Tehát: dicsőítés-hálaadás-bűnvallás- 
közbenjárás-kérés. Ez a szólánc segít 
az imádkozásban.

Mindegyikre mondjál egy példát, amelyet most elmondhatsz Is-
tennek!
 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Olyan jó vagy hozzám! Segíts, hogy amikor imádkozom, ne csak min-
dig kérjek! Jézus nevében. Ámen.

elyek az imádság részei?

„Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének” 
(Jakab 5,16).



Hogy érzed magadat, amikor valaki 
megdicsér? Talán írtál egy remek fo-
galmazást, vagy kedvesen viselked-
tél valakivel. Ha másnak is tudomá-
sára jut, és beszél róla, az jó érzéssel 
tölt el, igaz? Mennyivel inkább meg-
érdemli Isten, hogy dicséretet kap-
jon! Istennek tetszik, ha elmondod 
neki, hogy milyen csodálatosnak 
látod Őt. A Biblia újra meg újra arra 
szólít fel, hogy dicsérjük Istent. Szó 
szerint ezt olvassuk: „Minden lélek 
dicsérje az Urat!” (Zsoltárok 150,6). Is-
tennek azzal is ki tudod mutatni sze-
retetedet, ha dicséred Őt.

Dicsérheted úgy is, hogy elmondod, 
mennyire csodálod. Beszélj neki az Ő 
nagyságáról, hatalmáról, bölcsessé-
géről és szeretetéről! Dicsérd mind-

azért, amit tett; pl. hogy megterem-
tette az égbe nyúló hegyóriásokat 
és a végeláthatatlan óceánokat. 
Dicsérd azért, hogy a csillagok 
és a bolygók mozgását is Ő irá-
nyítja. Egyedül a mi hatalmas 
Istenünk képes minderre!

A Biblia ezt is mondja: „Éne-
keljetek az Úrnak új éneket” 
(Zsoltárok 149,1). Vagyis dicsé-
retképpen énekelhetsz is Isten-
nek. Ha ismersz olyan énekeket, 
amelyek Isten végtelen nagyságá-
ról szólnak, énekeld el azokat Isten-
nek. Sőt, te is írhatsz Istent dicsőítő 
énekeket! Isten figyel rád, és szereti, 
amikor dicséred Őt.

Nevezz meg három okot, amiért ma dicsérheted Istent!

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Olyan csodálatos vagy! Juttasd mindennap eszembe, hogy dicsőítse-
lek azért, aki vagy, és azért, amit teszel! Jézus nevében. Ámen.

Hogyan
dicsérhetem Istent?

„Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének” 
(Jakab 5,16).



Kriszti Isten gyermeke volt. Tudta, 
hogy engedelmeskednie kell a 

szüleinek. Ám amikor sejtette, 
hogy anyukája nem fogja elen-
gedni a barátnőjéhez, inkább 
azt mondta, a könyvtárba kell 
mennie tanulni, pedig a barát-
nőjéhez ment. Később, amikor 
imádkozni akart, érezte, hogy 

valami nincs rendben. Meg kel-
lett vallania Istennek és az anyu-

kájának is, hogy bűnt követett el.

Ha Isten gyermekeként mégis a 
bűn mellett döntesz, tapasztalni 
fogod, hogy megromlik a kapcsola-
tod Istennel. Imádságaid erőtlenné 

válnak, mivel nem a helyes utat 
választottad. Amikor megérted, 

hogy vétkeztél, azonnal valld meg 
Istennek! Mondd el Istennek ponto-
san, amit tettél, és ismerd el, hogy 
amit tettél, az bűn. A Bibliában cso-
dálatos ígéret áll: „Ha megvalljuk bű-
neinket, hű és igaz ő: megbocsátja bű-
neinket, és megtisztít minket minden 
gonoszságtól” (1János 1,9). Biztosan 
tudhatod, hogy Isten megbocsát, 
mert Ő mindig megtartja ígéreteit. 
Azokkal az emberekkel is rendezned 
kell a dolgokat, akik ellen vétkeztél.

Vajon ezután is nyugodtan vétkez-
hetsz, hiszen kérheted Isten bocsá-
natát? Nem! A rossz dolgokat el is kell 
hagynod! Kérd Istent, hogy segítsen 
mindig azt tenned, ami helyes.

Miért fontos azonnal megvallanod Istennek, ha vétkeztél?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy Jézusért megbocsátottál nekem. Mutasd meg, ami-
kor vétkezem, és emlékeztess arra, hogy azonnal valljam meg neked! Jézus ne-

vében. Ámen.

ogyan vallhatom meg 
bűneimet Istennek?

„Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének” 
(Jakab 5,16).



Képzeljük el, hogy valami igazán 
különlegessel akartad meglepni az 
egyik barátodat, és a felkészülés ren-
geteg idődbe került. Hogy éreznéd 
magadat, ha a barátod még csak egy 
köszönömöt se mondana utána? Biz-
tosan elkezdenél azon töprengeni, 
vajon fontos vagy-e a barátodnak, és 
érdekli-e egyáltalán, mi van veled. Is-
tennek is fáj, amikor elfelejtesz hálát 
adni neki mindazért, amit érted tesz.

Mindenekelőtt köszönd meg Isten-
nek, hogy elküldte Fiát, Jézust, aki 
meghalt érted a kereszten. Jézus 
megbocsátotta a bűneidet, és he-
lyet készít neked a mennyben! Sok 
minden mást is megköszönhetsz Is-
tennek. Ugye tudod, hogy minden jó 

dolog az életedben Isten ajándéka? 
Övé a föld és minden, ami a föl-
dön van. Köszönj meg mindent, 
amit tőle kaptál! Adj hálát azo-
kért az emberekért is, akiket 
azért adott köréd, hogy segít-
senek neked!

Isten minden naphoz meg-
adja a szükséges erőt, és a se-
gítségedre siet, amikor nehéz-
ségeid akadnak. Megköszönted 
már Isten segítségét és erejét? A 
Biblia fel is szólít erre: „Adjatok hálát 
az Úrnak, mert jó” (1Krónika 16,34). 
Amikor imádkozol, fordíts sok időt a 
hálaadásra!

Sorolj fel három embert vagy három dolgot, akikért vagy amikért 
szeretnél köszönetet mondani Istennek!  

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Kérlek, bocsáss meg, amiért nem tudok mindent észben tartani, amit 
értem teszel! Köszönöm, hogy szeretsz, és olyan sokféle módon gondot viselsz 
rólam. Jézus nevében. Ámen.

it köszönhetek meg 
Istennek?

„Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének” 
(Jakab 5,16).



Ha a barátod autóbalesetet szenved-
ne, vajon hogyan imádkoznál érte? 

Természetesen kérhetnéd Istent 
arra, hogy gyógyítsa meg, de ez 
nem minden. Ha a barátod még 
nem lenne keresztyén, bizto-
san azért is imádkoznál, hogy 
elfogadja Megváltójának az 
Úr Jézust. Ha viszont már Isten 

gyermeke, kérhetnéd azt, hogy 
gyógyulás közben Istenhez is 

közelebb kerüljön, és cselekede-
tei által is mutassa meg másoknak, 

hogy Jézus benne él!

Talán egy barátod nagy kísértést 
érez arra, hogy valami rosszat te-

gyen. Imádkozz azért, hogy Isten 
segítségével tudjon ellenállni a kí-

sértésnek! Lehet, hogy az egyik bará-
tod nem jön ki a szüleivel. Könyörögj 
érte, hogy tudja szeretni és tisztelni a 
szüleit! Kérd Isten segítségét abban 
is, hogy meg tudd hallgatni a bará-
todat, és tudj neki segíteni!

Néha nehéz másokért imádkozni, 
mert nem tudod, miért is imádkozz. 
Olyankor kérheted azt, hogy Isten 
akarata valósuljon meg az életük-
ben. Egy a lényeg: imádkozz má-
sokért! Mit mond mai igeversünk? 
„Nagy az ereje az igaz ember [asszony, 
fiú, lány] buzgó könyörgésének.” Elő-
ször valld meg bűneidet Istennek, 
aztán imádkozz másokért, hogy Is-
ten munkálkodjon az életükben!

Válassz három embert, és írd le, miért imádkoznál velük kapcsolat-
ban!

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Neked köszönöm azt is, hogy imádkozhatom másokért. Segíts meglát-
nom, mire is van szükségük, és adj kitartást az imádkozásban! Jézus nevében. 

Ámen.

ogyan imádkozzam 
másokért?

„Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének” 
(Jakab 5,16).



Gondolj most azokra, akiknek az a 
feladatuk, hogy vezessenek téged. 
Ezek lehetnek a szüleid, a tanáraid, 
az ország vezetői és még sokan má-
sok. Isten választotta őket erre a fel-
adatra, és ezt a Bibliából tudjuk: „ami 
hatalom pedig van, az az Istentől ren-
deltetett” (Róma 13,1). Ezek az embe-
rek fontos dolgokat tesznek. Olyan 
döntéseket hoznak, amelyek hatás-
sal vannak az életedre. Ezért mondja 
Isten, hogy imádkozz értük: „tartsa-
tok imádságokat… minden embe-
rért, a királyokért és minden feljebb- 
valóért” (1Timóteus 2,1−2). Ahhoz, 
hogy a vezetők bölcs döntéseket 
hozhassanak, nekik is Isten segítsé-
gére van szükségük.

Sokan közülük keresztyének. Imád-
kozz azért, hogy Isten mutassa meg 

nekik, amit tenniük kell! Könyörögj 
értük, hogy Istentől várják az útmu-
tatást minden cselekedetükhöz! 
Sok vezető beosztású ember 
azonban nem keresztyén. Imád-
kozz azért, hogy higgyenek az 
Úr Jézusban! Imádkozz, hogy 
Istennek tetsző döntéseket 
tudjanak hozni! Isten minden 
embernél hatalmasabb. Még 
olyan embereken keresztül is 
tud munkálkodni, akik nem is-
merik Őt.

Talán azt gondolod, hogy a te imád-
ságaid nem számítanak, ám ez nem 
igaz! Isten azt mondja, hogy ha te az 
Ő útján jársz, imádságaidnak igenis 
van ereje és hatása!

Miért kell a vezetőkért 
imádkoznom?

„Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének” 
(Jakab 5,16).

Fogalmazz meg néhány dolgot szüleiddel és tanáraiddal kapcso-
latban, amikért ezen a héten imádkozni szeretnél!

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy senki nem lehet hatalmon, csak ha te megenge-
ded. Juttasd eszembe, hogy mindennap imádkozzam azokért, akik felet-
tem állnak! Jézus nevében. Ámen



„Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének” 
(Jakab 5,16).

em baj, ha magamért is 
imádkozom?

Nem önzés-e, ha a saját nehézsége-
idről is beszélsz Istennek? Nem az 

a helyes, ha megfeledkezve saját 
problémáidról, másokért imád-
kozol? Nem! Isten valóban azt 
akarja, hogy imádkozz máso-
kért, de azt is akarja, hogy ön-
magadért is könyörögj! Isten 
nagyon szeret téged, ezért 

minden lehetséges módon 
szeretne gondoskodni rólad! 

Amikor saját magadért imádko-
zol, azt jelzed Isten felé, hogy szá-

mítasz rá és bízol az Ő segítségében.

Beszélj Istennel a testi szükséglete-
idről: az egészségedről, az enniva-

lódról és a ruházatodról is! Mondd 
el neki, hogyan érzed éppen 
magadat. Néha vannak dolgok, 

amikről senkivel sem tudsz beszél-
getni. Istennek elmondhatod azokat 
is. Mindig bízhatsz abban, hogy Ő 
meghallgat, megért és segít. Ezt is a 
Bibliából tudhatjuk: „Minden gondo-
tokat őreá vessétek [tegyétek], mert 
neki gondja van rátok” (1Péter 5,7). 
Ha aggódsz valami miatt, azt is add 
át Istennek! Ő sokkal jobban kézben 
tudja tartani a dolgokat, mint te.

Amikor önmagadért imádkozol, ne 
csak dolgokat kérjél! Imádkozz azért 
is, hogy Isten segítsen harcolni a kí-
sértések ellen, és úgy élni, ahogyan 
Ő szeretné. Kérd, hogy segítsen kö-
zelebb kerülnöd hozzá és jobban 
megismerned Őt! Ha így imádkozol 
önmagadért, az tetszik Istennek.

Miért akarja Isten, hogy saját magadért is imádkozz?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Add, hogy mindenről tudjak veled beszélni! Köszönöm, hogy szeretsz, 
és gondot viselsz rólam. Jézus nevében. Ámen.



CSENDESSÉGEM

Mikor:   Hol:  

Hogyan szeretnék csendességet tartani?  

 

Miért fontos a csendesség?  

Gondold át még egyszer!

1. Honnan tudhatod, hogy a Biblia igaz?  

 

2. Nevezd meg a Biblia két részét!  

 

3. Mi az a csendesség?  

 

4. Mi az imádság?  
  

5. Mikor és hol imádkozhatsz?  

  

6. Melyek az imádság fő részei?  

  

Amennyiben szükséges, a válaszokat megtalálod a füzetben. A zárójelbe tett számok az elmélkedés 
számát jelölik.  1. (183)  2. (184)  3. (190)  4. (198)  5. (201)  6. (205)



A kis cipőpucoló fiú majdnem min-
den délután keményen dolgozott. 

Az emberek, akiknek a cipőjét 
szépen kifényesítette, éppen 
csak egy kis aprópénzt vetettek 
oda neki, ám a fiú soha nem 
panaszkodott. Biciklire gyűj-
tött! Tudta, hogy megéri ke-
ményen dolgozni!

Neked mi az, amiért sok min-
dent megtennél, mert „megéri”? 

Máris megkapod a választ, ha visz-
szagondolsz arra, hogy a múlt hé-

ten mivel töltötted időd java részét. 
A barátaiddal? Tévénézéssel? Számí-
tógépes játékokkal? Mennyi időt töl-

töttél Istennel és azzal, hogy imádd 
Őt?

Mit jelent az imádat? Néhányan azt 
gondolják, hogy az imádat egyenlő 
az istentisztelettel, amikor a keresz-
tyének vasárnap templomba men-
nek. Pedig sokkal többről van szó! 
Amikor Istent imádod, azt szeretnéd 
megmutatni neki, hogy Ő mindent 
„megér”. Imádhatod dicsőítő éne-
kekkel, imádsággal, de azzal is, hogy 
adakozol a gyülekezetben. Azzal is 
Őt imádod, amikor egészen egysze-
rű dolgokat teszel: pl. engedelmes-
kedsz a szüleidnek. Bár maga a tény, 
hogy megteszel valamit, még nem 
imádat. Az imádat az, amikor abból, 
ahogyan teszel valamit, Isten látja, 
milyen csodálatosnak, fenségesnek 
látod és tartod Őt. Tulajdonképpen 
az lenne jó, ha életed minden pilla-
natában Istent imádnád!

Mivel szeretnéd megmutatni Istennek, hogy Ő mindent „megér” 
neked?  

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Nekem te mindent „megérsz”! Segíts, hogy mindennap egyre jobban 
szerethesselek és imádhassalak! Jézus nevében. Ámen.

it jelent 
az Isten imádata?

„Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” 
(Jakab 4,8).



Vannak dolgok, amelyek kívülről tel-
jesen egyformának tűnnek. Hogyan 
tudsz pl. különbséget tenni egy 
nyers és egy főtt tojás között? Vagy 
egy száraz és egy lédús narancs kö-
zött? Csak úgy tudod megmondani 
a különbséget, ha megnézed belül-
ről is.

Amikor Isten azokat nézi, akik Őt 
imádják, tulajdonképpen a szívüket 
nézi. Igazán csak azok tudják Istent 
imádni, akik elfogadták Jézust sze-
mélyes Megváltójuknak. Isten igaz 
imádói tudják, hogy Jézus az egyet-
len út az Atya Istenhez.

Mit lát Isten, amikor a szívedet vizs-
gálja? Azt látja-e, hogy bocsánatot 
kaptál már a bűneidre, vagy azt, 

hogy még nem vagy Isten gyer-
meke? A Biblia világosan tanítja: 
„Akik pedig befogadták, azokat 
felhatalmazta arra, hogy Isten 
gyermekeivé legyenek; mind-
azokat, akik hisznek az ő nevé-
ben” (János 1,12). Ahhoz, hogy 
Isten gyermekévé válhass, bo-
csánatot kell kapnod a bűne-
idre. Most is imádkozhatsz és 
hihetsz Jézusban, aki érted halt 
meg és támadt föl!

Ha már befogadtad Jézust, akkor 
Isten gyermeke vagy. A Szentlélek 
benned él. Isten családjának a tagja-
ként igaz szívvel imádhatod Őt!

Isten családjához tartozol már? Honnan tudod?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Úgy örülök, hogy a gyermeked vagyok! Köszönöm, hogy elküldted 
Szentlelkedet, aki bennem él. Jézus nevében. Ámen.

i imádhatja Istent?

„Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” 
(Jakab 4,8).



A gyertya szomorúan ácsorgott. 
Rajta kívül minden más olyan hasz-

nosnak tűnt a házban. Sok min-
dennel próbálkozott: az ajtó 
kitámasztásától a leves megka-
varásáig, de mindennel csődöt 
mondott. Aztán egy nap, ami-
kor hirtelen minden elsötétült 
a házban, valaki meggyújtott 
egy szál gyufát és a gyertyá-

hoz tartotta. A gyertya abban 
a pillanatban lángra lobbant, 

és a szobát fény töltötte be. – Óh! 
– gondolta a gyertya. − Most már tu-
dom, mi célból vagyok itt!

Te tudod-e, hogy mi célból vagy 
itt a földön? A Biblia tanítása sze-

rint Isten magának teremtett té-
ged azért, hogy szeresd, imádd 
és dicsőítsd Őt! Igéje mond-

ja: „bármi(t)… cselekesztek, min-
dent Isten dicsőségére tegyetek!” 
(1Korinthus 10,31). Bár ez a világ tele 
van élvezhető dolgokkal, Isten azt 
akarja, hogy legfőképpen a vele való 
kapcsolatot élvezd.

A Biblia mondja azt, hogy „közeled-
jetek az Istenhez, és ő közeledni fog 
hozzátok” (Jakab 4,8). Istenhez köze-
ledni azt jelenti, hogy egyre jobban 
meg akarod ismerni, ezért naponta 
időt töltesz vele és engedelmes-
kedsz Igéjének, a Bibliának. Isten azt 
akarja, hogy így menj egészen közel 
hozzá és imádd Őt. Azt akarja, hogy 
Atyádként és egy nagyon különleges 
barátként ismerd Őt. Ennek azonban 
az az ára, hogy odaszánod az idődet 
az Istennel való találkozásra, együtt-
létre. 

Mit szeretnél most azonnal megtenni azért, hogy „közeledj” Isten-
hez?  

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Segíts, hogy mindennap jobban szerethesselek és imádhassalak! 
Jézus nevében. Ámen.

iért kell imádnunk 
Istent?

„Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” 
(Jakab 4,8).



Szoktad-e a csillagos eget fürkészni? 
Milyen megrendítő tudni, hogy min-
den egyes csillagot, még azokat is, 
amelyek sok millió fényévre vannak 
tőlünk, Isten teremtett? Te soha nem 
juthatsz egyetlen távoli csillag köze-
lébe sem, de Isten bármelyiket felke-
resheti! Sőt, Isten ott is van most és 
veled is itt van.

A Biblia arról beszél, hogy Isten min-
denütt jelen van. „Hova menjek lelked 
elől? Orcád elől hova fussak?” (Zsoltá-
rok 139,7). Itt is itt van, ott is ott van, 
és mindenütt jelen van! Isten törő-
dik azokkal, akik távoli országokban 
éheznek. Vezeti a miniszterelnökö-
ket, de gondja van rád is.

Semmi sem túl kicsi vagy túl nagy 
ahhoz, hogy Isten ne figyelne 
rá. Talán azt gondolod, te nem 
vagy olyan fontos, de Istennek 
igenis az vagy. Életed minden 
másodpercében jelen van! 
Mindig jelen volt és szeretett, 
ahogyan most is jelen van és 
szeret.

Legközelebb, amikor felnézel a 
csillagokra, gondolj arra, hogy Is-
ten mindenütt jelenvaló Isten! Te 
egyszerre csak egy helyen tudsz len-
ni, ám Isten mindig mindenütt ott 
van! Minél jobban felfogod ezt, an-
nál inkább szeretnéd Őt imádni.

Miközben Isten ma is figyel téged, szerinted mit szeretne látni?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Dicsérlek azért, mert mindenütt jelen vagy. Jó tudni, hogy mindig fi-
gyelsz és vigyázol rám. Jézus nevében. Ámen.

ol van Isten?

„Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” 
(Jakab 4,8).



Tudsz titkot tartani? Amikor valaki 
megkér, hogy valamiről ne be-

széljél, meg tudod tenni? Még 
ha tudsz is titkot tartani, egy 
valaki mindig mindenről tud! 
Ez a valaki Isten!

Isten nemcsak mindenütt je-
lenvaló, hanem mindentudó 

Isten is! Mindent tud. Tudta, hol 
és mikor fogsz megszületni, kik 

lesznek a szüleid. Olyan könnyű 
dolgokat is tud, hogy mi a neved, 

és hogy hány éves vagy. De olyan 
nehezeket is, hogy hány hajszál van 
a fejeden. A belső ügyeidet is tudja: 

ismeri minden gondolatodat és ér-
zésedet.

Istent soha nem lepi meg semmi. Ő 
már azelőtt tudja, mi fog történni, 
mielőtt az a valami bekövetkezne. 
A Biblia elmondja: Isten tudta, ho-
gyan élsz majd életed minden egyes 
napján, „bár még egy sem volt meg 
belőlük” (Zsoltárok 139,16).

Ugye milyen jó, hogy Isten elől sem-
mit nem kell elrejtened? Jöhetsz 
hozzá, imádhatod Őt és lehetsz az, 
aki vagy! Minél jobban felfogod, át-
érzed azt, hogy Isten mindentudó, és 
rácsodálkozol bölcsességére, annál 
inkább akarod Őt szeretni és imádni. 

Írj le két dolgod, amiről azt gondolod, jó, hogy Isten tudja rólad!

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Dicsérlek, amiért mindentudó vagy. Örülök, hogy mindent tudsz, amit 
csak tudni lehet. Jézus nevében. Ámen.

i mindent tud Isten?

„Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” 
(Jakab 4,8).



Gondolkoztál-e már azon, hogy mi 
lenne, ha több hatalmad lenne? Ha 
erősebb vagy gyorsabb lennél? Ha 
pl. mindig ébren tudnál maradni, és 
sohasem kellene aludnod? Ha bár-
mit megtehetnél?

A hatalom sokszor rossz is lehet. 
Sokan arra használják hatalmu-
kat, hogy megszegjék a törvényt, 
és fájdalmat okozzanak másoknak. 
A hatalom ugyanakkor lehet jó is. 
Gondolj arra, miként teremtette 
meg Isten a világot mindössze hat 
nap alatt! Megteremtette a hegye-
ket, folyókat, állatokat és az embert. 
Ez aztán hatalom! A Biblia azt is ta-
nítja, hogy Isten mindenható: Övé 
minden hatalom. Mindent és bármit 

meg tud tenni! Mivel Isten jó, ha-
talmát soha nem használja rossz 
célokra!

Minden helyzetben hálát ad-
hatsz Istennek és imádhatod 
Őt, mert hatalma van arra, 
hogy segítsen. Ezt is a Bibliá-
ból tudjuk: „Ha Isten velünk, ki 
lehet ellenünk?” (Róma 8,31). Is-
tennek hatalma van arra, hogy 
segítsen helyes döntéseket hoz-
nod, és van hatalma arra is, hogy 
még a nehéz időkben is örömmel 
ajándékozzon meg. Az is Isten imá-
datára indíthat, ha átéled végtelen 
hatalmát az életedben. 

Hogyan mutatta meg Isten a hatalmát a te életedben? Mondj egy 
példát!  

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Dicsérlek, amiért mindenható vagy. Köszönöm, hogy hatalmadat 
mindig jóra használod! Jézus nevében. Ámen.

ire képes Isten?

„Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” 
(Jakab 4,8).



Emlékszel, mit jelent az imádat? Az 
imádat az, amikor megpróbálod 

kimutatni Isten felé, hogy milyen 
értékes Ő neked. Arra lettél te-
remtve, hogy Istent imádd. 
Isten mindenütt jelenvaló, 
mindentudó és mindenható. 
Sokkal fenségesebb annál, 
mint ahogyan azt elképzelhet-
néd, mégis szeret, és a barátod 

akar lenni.

Imádhatod-e Istent magadban, 
emberi közvetítő nélkül? Hát per-

sze! A Biblia is megerősíti ezt: „Krisz-
tus is szenvedett egyszer a bűnökért, 
… hogy Istenhez vezessen minket” 

(1Péter 3,18). Mivel Jézus meghalt a 
bűneidért, és föltámadt a halálból, 
személyesen és közvetlenül be-
szélhetsz imádságban Istennel. 

Akkor is imádhatod, amikor rajtad 
kívül senki sincs jelen.

Jó zenei kísérettel Istent dicsőítő 
énekeket énekelni, de ugyanolyan 
jó, ha zene nélkül, egyedül énekelsz 
Istennek. Dávidhoz hasonlóan te is 
írhatsz énekeket. A Bibliában talál-
ható zsoltárok (versek vagy énekek) 
közül sokat Dávid írt. Azokból sok 
mindent megtudhatunk Dávidról. 
Nagyon szerette Istent, és szinte 
mindig mindennel Istent imádta és 
dicsérte. Isten mondja róla a Bibliá-
ban, hogy „az Úr szíve szerint való em-
ber” volt (1Sámuel 13,14).

Szeretnéd-e te is úgy szeretni és 
imádni Istent, mint Dávid? Ha igen, 
most azonnal elkezdheted!

Éppen most, amikor egyedül vagy, mivel és hogyan imádhatod 
Istent?  

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Szeretem, amikor kettesben lehetek veled. Köszönöm hogy mindig ve-
lem vagy. Jézus nevében. Ámen.

mádhatom-e Istent 
egymagamban?

„Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” 
(Jakab 4,8).



Elgondolkoztál-e már azon, hogy 
miért járnak az emberek gyüleke-
zetbe? Ha Isten mindenütt ott van, 
és egyedül is lehet Őt imádni, miért 
kell egyáltalán gyülekezetbe járni 
és másokkal összejönni? Hát nem 
jobb egyedül, egymagadban imádni 
Istent?

Isten azt akarja, hogy egymagad-
ban is imádd Őt, de azt is akarja, 
hogy más keresztyénekkel együtt is 
imádd. Amikor együtt imádjuk, azt 
fejezzük ki, hogy hozzá tartozunk, és 
úgy tiszteljük Őt mint Urunkat és Ki-
rályunkat. Isten Szentlelke testvérek-
ké tesz bennünket Krisztusban.

Amikor közösen imádjuk Istent, 
megerősödünk bensőnkben.

Szükségünk van egymásra. A Biblia 
is erre buzdít. „Saját gyülekeze-
tünket ne hagyjuk el,… hanem 
bátorítsuk egymást” (Zsidók 
10,25). Minden keresztyén 
olyan, mint egy égő faág. Ha 
magában ég, gyorsan elham-
vad, ám ha összefogják több 
égő ággal, a tűz világosabban 
és hosszabb ideig lángol. Ha 
rendszeresen töltesz időt olya-
nokkal, akik szintén hisznek Jézus-
ban, életed erősebben és jobban 
tud majd világítani Istenért. Azok 
között, akik hisznek Jézusban, jó ba-
rátokra is lelhetsz!

Miért akarja Isten, hogy más keresztyénekkel együtt imádd Őt?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm a testvéreimet Krisztusban. Segíts, hogy együtt világíthas-
sunk érted! Jézus nevében. Ámen.

mádhatom-e Istent 
másokkal együtt?

„Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” 
(Jakab 4,8).



Klári összekeverte a tésztát egy nagy 
tálban. Rakott bele lisztet, cukrot és 

tojást. Majd beledolgozott min-
den más hozzávalót is, amitől 
igazán finom egy sütemény. 
Egy fontos dologról mégis 
megfeledkezett: mielőtt el-
kezdte a süteménykészítést, 
nem nézte meg, tiszta-e a tál, 

és bizony el kellett volna mosni!

Gyakran te is és én is így akarjuk 
Istent imádni. Elfelejtjük „meg-

tisztítani az edényt”! Megteszünk 
mindent, amire Isten imádásához 
szükség van, csak egyet felejtünk el 
„ellenőrizni”: tiszta szívvel jövünk-e 

hozzá. 

Bár Isten téged az Úr Jézusért 
tisztának lát, teszel olyat, amivel 
megbántod Őt. Ezért fontos, 

hogy azokat megvalld, vagyis ügyelj 
az életed tisztaságára. Isten kész eb-
ben segíteni. „Vizsgálj meg, Istenem, 
ismerd meg szívemet! Próbálj meg, 
és ismerd meg gondolataimat! Nézd 
meg, nem járok-e téves úton” (Zsoltá-
rok 139,23–24).

Tehát mielőtt elkezded imádni Is-
tent, vallj meg neki minden rosszat, 
amit elkövettél (a megvallás azt je-
lenti, hogy igazat adsz Istennek, és 
te is bűnnek ítéled azokat). Adj há-
lát Istennek a bűnbocsánatért! Kérd 
segítségét ahhoz, hogy ne kövesd 
el ugyanazokat a bűnöket még egy-
szer! Így már megfelelően, tiszta 
szívvel tudod Őt imádni!

Miért fontos, hogy megvalld bűneidet Istennek, mielőtt imádnád 
Őt?  

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Sajnálom, hogy megbántottalak, amikor… Köszönöm, hogy Jézusért 
megbocsátottál. Segíts érted élnem! Jézus nevében. Ámen.

Megvallottam-e mindent 
Istennek?

„Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben 
és igazságban kell imádniuk” (János 4,24).



Hogyan viselkedsz egy olyan fontos 
személy jelenlétében, mint az isko-
lád igazgatója vagy a gyülekezeted 
lelkipásztora? Bizonyára megpróbá-
lod szavaiddal és tetteiddel is kife-
jezni tiszteletedet. Ha a neked fontos 
emberekhez tisztelettudóan viszo-
nyulsz, mennyivel inkább kell tiszte-
letet mutatnod Isten iránt?! Ő ezen 
a világon a legfontosabb!

Tudtad, hogy Isten mindig, minden 
körülmények között vár téged? Ezt a 
csodálatos ajándékot kínálja neked, 
aki már az Ő gyermeke vagy. Milyen 
gondolatvilággal és magatartással 
imádhatod Istent? A Biblia azt mond-
ja: „Az Isten Lélek, és akik imádják őt, 
azoknak lélekben és igazságban kell 
imádniuk” (János 4,24). Mivel Isten 

Lélek, nem láthatod, és könnyen 
megfeledkezel arról, hogy Ő min-
dig veled van. Isten valóságos 
és hatalmas. Megérdemli, hogy 
hódolattal tiszteld.

A Biblia így beszél erről: „Az Úr 
ott van szent templomában, az 
Úr, akinek trónja a mennyben 
van” (Zsoltárok 11,4). Legköze-
lebb, amikor Istenhez imádko-
zol, jusson eszedbe, hogy az elé 
a Király elé járulsz, aki az egész te-
remtett világ fölött uralkodik. Tisz-
teld Őt a gondolataiddal, a szavaid-
dal és a tetteiddel is!

Hogyan mutathatod ki tiszteletedet Isten iránt?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Segíts, hogy mindennap tisztelhesselek, és megfelelően viszonyuljak 
hozzád, amikor imádni szeretnélek! Jézus nevében. Ámen.

Mi az imádáshoz való 
helyes hozzáállás?

„Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben 
és igazságban kell imádniuk” (János 4,24).



Valaki egyszer ezt mondta: „A világ 
mozgatórugója a szeretet.” Ebben 

sok igazság van! A szeretet kö-
rülvesz minket, és értelmet ad 
az életnek. Gondolj csak arra 
a szeretetre, amelyet egy csa-
lád tagjai vagy barátok érez-
nek egymás iránt! Gondolj 
arra a szeretetre, amelyet há-
ziállatok iránt érzünk, vagy arra 

a kellemes érzésre, amikor él-
vezünk valamit, vagy jól érezzük 

magunkat valahol! A szeretetnek 
tehát különböző megjelenési for-
máit ismerjük.

Létezik a szeretetnek egy különleges 
megnyilvánulása, amely kizárólag 

Istent illeti meg, de amelyet csak 
az Ő gyermekei adhatnak meg 
neki. Ez a legmélyebb szeretet 

Isten iránt akkor jelenik meg a szí-
vedben, amikor rádöbbensz, hogy Ő 
teremtett, mindent tud rólad, és any-
nyira szeret, hogy a Fiát adta érted. 
Ezt a szeretetedet imádattal fejezhe-
ted ki.

Isten igazán azt akarja, hogy imádjad 
Őt? Igen! Isten úgy szeret, ahogyan 
csak egy tökéletes Atya szerethet. 
Életed minden másodpercében vi-
gyáz rád. Bár mindent Ő alkotott, 
minden az Övé, és mindent meg-
tehet, azt várja, hogy önként add 
neki szeretetedet és imádatodat. 
Dávid királlyal együtt mondhatod: 
„Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, 
essünk térdre alkotónk, az Úr előtt!” 
(Zsoltárok 95,6).

Miért akarja Isten, hogy imádd Őt? 

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Szeretlek. Köszönöm, hogy a te imádatodra hívsz és buzdítasz. 
Jézus nevében. Ámen.

ívánja-e Isten 
az én imádatomat?

„Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben 
és igazságban kell imádniuk” (János 4,24).



Minden ember vágyik egy olyan 
barátra vagy társra, akivel mindent 
őszintén megbeszélhet, aki megér-
ti, együtt érez vele, érdeklődik irán-
ta és kész bármikor meghallgatni. 
Tudtad-e, hogy Istenre így is gondol-
hatsz? Hát nem csodálatos, hogy a 
hatalmas Isten Jézusért ilyen kivált-
ságban részesít és kész beszélgetni 
veled?!

Istennel imádságban beszélget-
hetsz. Nem kell különleges szavakat 
használnod. Meg sem kell szólalnod. 
Elég, ha magadban mondod ki a sza-
vakat, mert Isten úgy is hall és ért 
mindent. Ha annyira felzaklatott va-
lami, hogy csak sírni tudsz, Isten azt 
is megérti. Mindig hallja és megérti, 
amit mondasz. Bármit mondhatsz, 

Ő nem szűnik meg szeretni téged. 
Mindent tud rólad, és mindig tudja 
azt is, hogyan segítsen neked.

Istent az Ő Igéjén és Szentlel-
kén keresztül hallhatod. Biblia-
olvasás közben régen megtör-
tént eseményekről tanulhatsz. 
Isten azok által mondja el, 
hogy mit vár tőled ma. Ami-
kor naponta döntéseket kell 
hoznod, Isten Szentlelke vezet, 
ha már hozzá tartozol. Nem szó-
lít meg hallhatóan, de segít, hogy 
legbelül tudd, meg kell-e tenned va-
lamit vagy nem szabad megtenned. 
Beszélgettél így Istennel mostaná-
ban? Kérd, hogy segítsen ma min-
dent elmondanod őszintén, aztán 
meghallanod Őt!

Miért fontos, hogy beszélgess Istennel és meg is hallgasd Őt?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Segíts többet beszélgetnem veled, és taníts arra is, hogy figyeljek sza-
vadra! Jézus nevében. Ámen.

eszélgethetek-e 
Istennel?

„Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben 
és igazságban kell imádniuk” (János 4,24).



Ha valaki kijelentené, hogy min-
den alma piros, elhinnéd? Ugye 

nem? Saját szemeddel győződ-
hetsz meg arról, hogy vannak 
sárga és zöld almák is. Gyakran 
sokkal nehezebb eldöntened, 
hogy mi igaz és mi nem. Ho-
gyan bizonyosodhatsz meg az 

igazságról?

Az első, amit tudnod kell: minden 
igazság Istentől származik. A Biblia 

leszögezi, hogy Isten „nem hazudik” 
(Titusz 1,2). Minden, ami Igéjében 
írva van, igaz. Isten maga az igazság! 
Az Úr Jézus Krisztus, Isten Fia mond-

ja ezt: „Én vagyok az út, az igazság 
és az élet” (János 14,6).

A második, amit tudnod kell: min-
den hazugság Isten ellenségétől, 
a Sátántól van, aki „a hazugság atyja” 
(János 8,44). A Sátán nem azt próbál-
ja neked bemesélni, hogy minden 
alma piros. Azt akarja elhitetni veled, 
hogy Isten nem szeret téged. Meg-
próbál eltávolítani Istentől, és igyek-
szik bűnbe vinni.

Ismerned kell Isten igazságát! Mi-
közben Isten Igéjét olvasod, gondol-
kozz el azon, amit olvasol! Mondd el 
imádságban Istennek, amit megmu-
tatott neked! Ha Isten igazsága tölti 
be gondolataidat, nem marad hely 
a hazugságoknak.

Melyik ma tanult igazságot szeretnéd elmondani Istennek imád-
ságban?  

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Te vagy az igazság. Köszönöm, hogy hihetem: te soha nem hazudsz. 
Jézus nevében. Ámen.

ogyan ismerhetem fel 
az igazságot?

„Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben 
és igazságban kell imádniuk” (János 4,24).



Mit tud Isten a vidámságról? Sok 
mindent! Isten Lélek, és sok mindent, 
amit te teszel, Ő nem tesz. A vidám-
ságot azonban ismeri. Ő a Terem-
tő. Ő alkotta a nevetést és a vidám, 
örömteli pillanatokat. Azt akarja, 
hogy élvezd az életet és azokat a jó 
dolgokat, amelyeket Ő adott neked.

Amikor egyedül vagy és egy barát-
ra vágysz, akivel játszhatnál, jusson 
eszedbe, hogy Isten ott van veled! 
Beszélj vele, és kérd, hogy segítsen 
jól érezni magadat ott, ahol vagy! 
Aztán keress magadnak valami el-
foglaltságot, amit Isten jelenlétében 
végezhetsz. Ő szereti nézni, ahogyan 
fejlődsz, új dolgokat fedezel föl és 

tanulsz meg. Ért téged, és szereti 
hallani a nevetésedet.

Amikor a barátaiddal vagy, en-
gedd, hogy Isten is csatlakoz-
zon hozzátok, és attól még 
vidámabb lehet az együttlé-
tetek. Igen, Isten mindig ve-
led van, de úgy csatlakozhat 
hozzátok, ha gondoltok rá, és 
beszélgettek arról, hogy milyen 
csodálatos Ő. A hívők, amikor 
együtt vannak, átélhetik a közös-
ség különleges örömét. Attól válik 
a munkával, játékkal vagy tanulással 
együtt töltött idő olyan különleges-
sé, hogy közben Istenről beszél-
gethettek.

Mit szeretnél tenni annak érdekében, hogy örömteli pillanatokat 
élhess át Istennel?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy mindent tudsz a vidámságról. Segíts, hogy a vidám 
pillanataimat is megoszthassam veled! Jézus nevében. Ámen.

ogyan tölthetek 
vidám időket Istennel?

„Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben 
és igazságban kell imádniuk” (János 4,24).



Előfordult már veled, hogy meg 
akartál tenni valamit, csak nem 

tudtad, hogyan kell? Talán Isten 
imádatával is így vagy. Egysze-
rűen nem tudod, hogyan kell 
Őt imádni.

Az imádással kapcsolatban 
nem az a legfontosabb, hogy 
mit kell tenned, hanem az, 
hogy miért szeretnéd Istent 

imádni. Amikor Istent szeretnéd 
imádni, azt akarod kifejezni, hogy 

Ő „értékes” neked.

Ezt nem tudod úgy megtenni, ha 
közben tudod, hogy bűn terheli az 
életedet, vagy nincs meg benned a 

készség az engedelmességre. Ezért 
fontos a bűnvallás. Talán eszedbe 

jut most a János 4,24, amelyről az el-
múlt napokban olvashattál.

Istent úgy is imádhatod, hogy elol-
vashatsz, vagy kívülről elmondhatsz 
bibliaverseket Isten Igéjéből, imád-
kozhatsz, dicsőítő énekeket énekel-
hetsz, vagy dicsőítheted Őt más mó-
don is. Amikor más hívőkkel együtt 
imádjátok Istent, akkor általában 
egy adott rendet követtek. Amikor 
egyedül imádod Istent, akkor te vá-
laszthatod meg, hogy mivel és ho-
gyan tedd az időt személyessé és 
igazán különlegessé. Választhatod 
bármelyik formát, mindig egy dolog-
ra ügyelj: szívből imádd Istent, azaz 
légy őszinte, amikor elmondod, mi-
lyen értékes Ő neked.

Nevezz meg három dolgot, amit legközelebb, amikor Istent imá-
dod, megtehetsz!

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Segíts megmutatnom, hogy mennyire fontos vagy nekem! Jézus ne-
vében. Ámen.

ogyan imádhatom 
Istent?

„Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk 
térdre alkotónk, az Úr előtt! Mert Ő a mi Istenünk” 
(Zsoltárok 95,6−7).



Elgondolkoztál már azon, hogy mit 
jelent Istent dicsérni? Istent azzal di-
cséred, ha elmondod, milyen nagyra 
értékeled az Ő személyét és hatal-
mas tetteit. Talán nehéznek tűnhet 
Istent dicsérni. Valójában az egyik 
legkönnyebb dolog. Dicsérheted Őt 
imádsággal, énekekkel, versekkel, 
sőt még rajzokkal is. Életed minden 
percében dicsérheted Őt, és mindig 
azt érzed majd, hogy a dicsérő sza-
vakból sosem elég! Minél jobban 
megismered Istent, annál jobban 
megszereted és ráébredsz: Ő min-
den tekintetben jó.

Istent dicsérni könnyű, mégis gya-
korlásra van szükségünk. Ebben se-

gíthetnek az ábécé betűi. Kezdd 
el sorolni Istennek, hogy mit 
szeretsz benne! A fő szavak 
kezdőbetűi kövessék egymást 
ábécé sorrendben! Pl.: „Di-
csérlek, mert aranyvárosban 
laksz! Köszönöm, hogy meg 
akarsz áldani! Jó, hogy bármi-
kor meghallgatsz. Dicsérlek, 
amiért célod van az életemmel. 
Megláttam, hogy csodálatos Isten 
vagy…” stb.

A Biblia így biztat: „Milyen jó Iste-
nünkről énekelni” (Zsoltárok 147,1). 
Szánj időt arra, hogy ezt te is meg-
tapasztald!

Válassz három betűt, és írj velük három dolgot, amit szeretsz 
Istenben!   

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Dicsérlek, mert csodálatos vagy. Segíts, hogy sokféle módon tudjalak 
dicsérni! Jézus nevében. Ámen.

it jelent 
Istent dicsérni?

„Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk 
térdre alkotónk, az Úr előtt! Mert Ő a mi Istenünk” 
(Zsoltárok 95,6−7).



Tettél már úgy valamit, hogy nem 
tudtad, miért is teszed? Istent 
soha nem szabad így dicsér-
ni! Istent nem azért dicsérjük, 
mert kötelező, vagy mert sze-
retnénk, ha cserébe Isten is 
megtenne valamit nekünk. Is-

tent önmagáért dicsérjük. A di-
cséret az iránta való imádatunk 

egyik kifejezése. Isten felszólít 
arra, hogy dicsérjük Őt, és Ő meg 

is érdemel minden dicséretet. De 
azért is dicsérheted, hogy megmu-
tasd, mennyire szereted!

A Biblia így buzdít minket: „Jöjjetek, 
örvendezzünk az Úr előtt… Jöjje-

tek, boruljunk le, hajoljunk meg, es-
sünk térdre alkotónk, az Úr előtt! Mert 
Ő a mi Istenünk” (Zsoltárok 95,1.6−7). 
A dicséret mindig örömteli szívből 
jön. Könnyű örvendezni, ha arra 
gondolsz, hogy kicsoda Isten, és mit 
tett érted. Ő az Úr, aki megteremtett 
téged. Ő az Isten, aki uralkodik meny-
nyen és földön. Ő az, aki elküldte Fiát, 
az Úr Jézust érted a földre. Jézus az a 
tökéletes személy, aki szenvedett és 
meghalt a kereszten a te bűneidért, 
majd föltámadt. Milyen hatalmas Is-
ten a mi Istenünk! Amikor Őt dicsé-
red, gondold végig, hogy kicsoda Ő, 
és add meg neki az Őt megillető tisz-
teletet és imádatot!

Mondj három okot, amiért dicsérheted Istent?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Dicsérlek azért, mert te vagy az én Istenem. Segíts mindig dicséretben 
is kifejeznem az irántad való imádatomat! Jézus nevében. Ámen.

Miért dicsérhetem 
Istent?

„Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk 
térdre alkotónk, az Úr előtt! Mert Ő a mi Istenünk” 
(Zsoltárok 95,6−7).



Van egy kedves karácsonyi ének, 
amelyik egy kis dobosról szól. Ez 
a kisfiú túl szegény volt ahhoz, hogy 
az újszülött Királyhoz méltó ajándé-
kot adjon. Mégis volt valamije, amit 
odaadhatott: a tehetségét. A legjobb 
tudása szerint dobolt, mert tudta, 
hogy ez tetszik Jézusnak.

Ha te már Isten gyermeke vagy, mit 
adhatnál Istennek? A Bibliából tud-
juk, minden jó ajándék Istentől van: 
a pénzed, a ruháid, az otthonod, a 
barátaid stb. Isten azt akarja, hogy 
iránta érzett szereteted és bizalmad 
jeléül adj vissza valamit abból, amit 
tőle kaptál.

Pénzed egy részét bedobhatod 
a perselybe a gyülekezetben. 
Ehhez ne a szüleidtől kérj 
pénzt, hanem gondold ki, mi-
vel kereshetnél pénzt. Időd 
egy részét is odaadhatod Is-
tennek, pl. ha segítesz a temp-
lomban vagy a szomszédotok-
nak. Tehetségedből is adhatsz 
Istennek: énekelhetsz vagy ze-
nélhetsz egy gyülekezeti alkal-
mon. Ha más adottságod van, azzal 
dicsérheted Istent.

Sokféle módon adhatsz Istennek. 
Szánj időt arra, hogy megköszönd 
neki mindazt, amit tőle kaptál, 
majd imádatod jeléül adj vissza 
neki valamit örömmel!

Írd le, mit szeretnél Istennek adni!

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy annyi jót adsz. Segíts, hogy örömmel visszaadhas-
sak neked valamit! Jézus nevében. Ámen.

Mit adhatok 
Istennek?

„Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk 
térdre alkotónk, az Úr előtt! Mert Ő a mi Istenünk” 
(Zsoltárok 95,6−7).



Tudtad, hogy a Biblia tele van éne-
kekkel? Amikor Isten népe ünne-
pelni akart, vagy dicsérni akarta 
Istent, mindig énekeket éne-
kelt. Amikor szomorúak voltak 
valami miatt, akkor is énekel-
tek. A Biblia sokat feljegyzett 
ezek közül. A Zsoltárok könyve 

című rész tulajdonképpen egy 
énekgyűjtemény.

Szereti Isten a zenét? Igen! A Bib-
liából tudjuk: „Énekeljetek neki [az 
Úrnak] új éneket, szépen zengjenek 
hangszereitek!” (Zsoltárok 33,3) Isten 
azt akarja, hogy népe a zenei tehet-

ségével is dicsőítse Őt.

A zene már a teremtéskor létezett. 
Amikor Isten megteremtette a vilá-
got, akkor „együtt vigadoztak a haj-
nali csillagok, és ujjongtak mind az 
istenfiak” (Jób 38,7). Isten csodálatos 
szavakkal írja le a természet ünnep-
lését: „A hegyek és a halmok vígan 
ujjonganak előttetek, és a mező fái 
mind tapsolnak” (Ézsaiás 55,12). Ami-
kor Isten népe énekekkel dicséri az 
Urat, a mennyország visszhangozza 
az énekszót.

Isten teremtette a zenét, és szereti 
az Őt dicsőítő énekeket. Amikor 
énekszóval dicséred Jézust, biztos 
lehetsz abban, hogy Isten örömét leli 
énekedben.

Írj egy rövid, Istent dicsőítő éneket!

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Szeretnék olyan zenét hallgatni, ami téged dicsőít! Taníts meg arra, 
hogy énekekkel is dicsőíthesselek! Jézus nevében. Ámen.

zereti Isten a zenét?

„Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk 
térdre alkotónk, az Úr előtt! Mert Ő a mi Istenünk” 
(Zsoltárok 95,6−7).



Hol van Isten? Egyesek szerint a 
mennyben. Mások, akik ismerik az Úr 
Jézust, azt mondják, hogy Isten ben-
nük él. Megint mások úgy véleked-
nek, hogy Isten nagyon messze van. 
Mindegyik válasz igaz! Isten minde-
nütt jelenvaló: mindenhol egyszerre 
van jelen.

Ha az Úr Jézus Krisztus a te Megvál-
tód, akkor különleges kapcsolatban 
vagy Istennel. A Bibliából tudhatod: 
a Szentlélek Isten él benned! Isten 
különleges ígéretet adott neked: „el 
nem hagylak téged” (Zsidók 13,5). 
Nem számít, mi történik, mit teszel, 
Isten azt ígéri, hogy mindig veled 
lesz.

Van egy másik ígéret is, amelyen 
érdemes elgondolkozni. Ez is a 
Bibliában olvasható: „Ne félj, én 
megsegítlek!” (Ézsaiás 41,13). 
Isten nemcsak hogy veled 
van, hanem mindig kész segí-
teni is! Azt akarja, hogy telje-
sen bízd rá életed irányítását. 
Szeretne segíteni nagy dolgok-
ban és kis dolgokban egyaránt. 
Mindig megadhatja azt a segítsé-
get, amelyre éppen szükséged van.

Mindent másképp látsz, ha nem fe-
lejted el: Isten mindig veled van. 
Tudhatod, hogy mindig kész segí-
teni, és mindenhol imádhatod.

Mit szeretnél ma másképp tenni azért, mert tudod, hogy Isten ve-
led van?  

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy soha nem hagysz el! Köszönöm, hogy mindig itt 
vagy, és kész vagy segíteni. Jézus nevében. Ámen.

sten mindig 
itt van velem?

„Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk 
térdre alkotónk, az Úr előtt! Mert Ő a mi Istenünk” 
(Zsoltárok 95,6−7).



Ha Isten mindig veled van, miért 
tűnik mégis néha olyan távoli-

nak? Ennek egyik oka a bűn. 
Amikor vétkezel, megsérül a 
kapcsolatod Istennel. Isten 
gyermeke maradsz, de Ő azt 
akarja, hogy megvalld neki 
bűneidet, és köszönd meg a 

bűnbocsánatot.

Emlékszel, mit ígért Isten, ha 
megvalljuk bűneinket? „Ha meg-

valljuk bűneinket, hű és igaz ő: meg-
bocsátja bűneinket, és megtisztít min-
ket minden gonoszságtól” (1János 
1,9). Mondd el: te is úgy gondolod, 

hogy bűnt követtél el. Kérd, hogy 
segítsen azt tenned, ami helyes. 
Hidd el, hogy Isten Jézusért 

megbocsátotta minden bűnödet, és 
kész tovább munkálkodni benned. 
Így jön rendbe kapcsolatotok, amely 
a bűn miatt meggyengült.

Isten akkor is távolinak tűnhet, ami-
kor elkeseredsz vagy megbetegszel. 
Talán nem érted, amit Isten az éle-
tedben éppen tesz. Még ezekben az 
esetekben is tudhatod, hogy Isten 
veled van, és törődik veled.

Legközelebb, amikor Isten nagyon 
messzinek tűnik, emlékezz ígéreté-
re, hogy Ő mindig veled van (Máté 
28,20)! Mondd el neki, mit érzel, és 
kérd, hogy segítsen bíznod benne és 
támaszkodnod ígéreteire!

Mit tehetsz, amikor Isten távolinak tűnik?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy mindig velem vagy. Jézus nevében. Ámen.

Miért tűnik Isten olyan 
távolinak néha?

„Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk 
térdre alkotónk, az Úr előtt! Mert Ő a mi Istenünk” 
(Zsoltárok 95,6−7).



Amikor az Úr Jézus a földön élt, em-
beri teste volt. Abban a testben sok 
hatalmas dolgot tett. Most Jézus a 
mennyben él. Most is hatalmas dol-
gokat cselekszik, de már egy másik 
test által, amelyet Krisztus testének 
neveznek.

A test szó itt emberek csoportját je-
lenti. Amikor Krisztus testéről beszé-
lünk, akkor nem Jézus emberi testé-
re gondolunk, hanem az Ő földi kép-
viselőire. Azokra a férfiakra, nőkre és 
gyermekekre, akik hisznek Jézusban, 
elfogadták Őt Megváltójuknak, és 
rábízták életüket. Őket más szóval 
keresztyéneknek vagy hívőknek is 
nevezik.

A jobb megértés céljából a Biblia 
Krisztus testét az emberi test-
hez hasonlítja. Az emberi test-
ben a fej feladata a gondolko-
dás. A fej mondja meg a többi 
testrésznek, hogy mit kell ten-
niük. Krisztus testében Jézus 
a „fej”, a vezető. Ő irányítja a 
Krisztus testét alkotó embere-
ket. Ezek az emberek különböző 
dolgokat tesznek, de mindannyian 
ugyanannak a csoportnak a részei.

Ha te már hívő vagy, te is Krisztus tes-
téhez tartozol! Gondoltál már erre? 
Te is Jézushoz, a „fejhez” tartozol, 
és a többi hívővel együtt alkotjá-
tok a testet.

Hogyan kell a hívőknek egymáshoz viszonyulniuk a Krisztus testé-
ben? 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy a Krisztus testének tagja lehetek. Segíts megtennem 
azt, amit mondasz! Jézus nevében. Ámen.

Mit jelent 
a Krisztus teste kifejezés?

„Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan Ő maga a 
világosságban van, akkor közösségünk van egymással, 
és Jézusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden 
bűntől” (1János 1,7).



Most már tudod, mit jelent a Krisz-
tus teste kifejezés. Azt is tudnod 

kell, része vagy-e már te is ennek 
a testnek.

A Biblia azt tanítja, hogy „min-
denki vétkezett” (Róma 3,23). 
Amikor lopsz, hazudsz, vagy 
valami más, rossz dolgot te-
szel, mondasz vagy gondolsz, 

akkor vétkezel. Isten szent (bűn-
telen), ezért meg kell büntetnie a 

bűnt. A büntetés örök elválasztás 
Istentől.

Egyetlen személy élt a földön, aki 
sohasem vétkezett: Isten Fia, Jézus 
Krisztus. Mivel szeret téged, kész 

volt kifizetni bűneid árát. Úgy fize-
tett, hogy engedte magát felszö-
gezni egy keresztre. A kereszten 

sokat szenvedett, elvérzett és meg-
halt. Testét sziklasírba temették, de 
a harmadik napon föltámadt, vissza-
tért az életbe. Most a mennyország-
ban él, és azt akarja, hogy egy nap te 
is ott élj vele.

Egyetlen módja van annak, hogy 
bűnbocsánatot kapj és egyszer be-
juss a mennybe: ha bűnbánattal és 
hittel rábízod életedet Jézusra mint 
Megváltódra. Mondd el Istennek: 
sajnálod, hogy olyan sok bűnt kö-
vettél el, és hiszed, hogy Jézus érted 
halt meg! Kérd az Úr Jézust, hogy 
jöjjön az életedbe és legyen a Meg-
váltód! Ha megteszed, Isten azt ígéri, 
hogy megbocsát neked és segít érte 
élned. Amikor úgy bízod rá magadat 
Jézusra, mint Megváltódra, akkor 
Krisztus testének a tagjává válsz.

Mit tett Jézus azért, hogy te is Krisztus testének a tagja lehess?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy Krisztus testének a tagja lehetek, ha rábízom élete-
met Fiadra mint Megváltómra! Jézus nevében. Ámen.

enne vagyok-e 
Krisztus testében?
„Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan Ő maga 
a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, 
és Jézusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden 
bűntől” (1János 1,7).



Amikor rábízod életedet Jézusra 
mint Megváltódra, Krisztus testének 
a tagjává válsz. Krisztus testét szok-
ták Gyülekezetnek vagy Egyháznak 
is nevezni. Minden keresztyén (azok 
a hívő emberek, akik hisznek az Úr 
Jézus Krisztusban és rábízták éle-
tüket mint Megváltójukra) ennek a 
Gyülekezetnek, Egyháznak is tagja. 
A keresztyéneknek ezt a hatalmas 
csoportját a világ minden pontján 
megtalálhatod. A legtöbbjükkel itt 
a földön soha nem fogsz találkoz-
ni, mégis mindnyájan ugyanahhoz 
a csoporthoz tartoztok.

Minden hívőnek, aki Krisztus testé-
nek a tagja, tartoznia kell egy helyi 
gyülekezethez is. Vannak keresztyé-
nek, akik templomnak nevezett épü-
letekben gyűlnek össze. Mások ima-

házakban vagy egyéb épületekben 
találkoznak. Nem az a fontos, hogy 
hol találkoztok, hanem hogy mit 
csináltok, amikor együtt vagy-
tok. A hívők mindenekelőtt 
azért jönnek össze, hogy Is-
tent imádják. Ezenkívül azért, 
hogy egyre többet tudjanak 
meg Istenről, Isten Igéjéről, 
bátorítsák egymást, és segít-
senek egymásnak egyre in-
kább Jézushoz hasonlóvá válni. 
Istennek veled is az a terve, hogy 
aktívan bekapcsolódj egy helyi 
gyülekezet munkájába.

Nem csodálatos tudni, hogy nem-
csak ott vannak keresztyének, ahol 
te élsz, hanem mindenütt, szerte 
a világon?! Micsoda nagy kivált-
ság Krisztus testéhez tartozni!

Miért kell egy helyi gyülekezethez csatlakoznod?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy a világon élő keresztyének mind Krisztus testének 
a tagjai. Jézus nevében. Ámen.

ol van Krisztus teste?
„Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan Ő maga 
a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, 
és Jézusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden 
bűntől” (1János 1,7).



Azok az emberek, akik egy csa-
ládhoz tartoznak, különleges 

kapcsolatban állnak egymással.  
Lehetnek a családban nagy-
hangú vagy csöndes, körülte-
kintő vagy ügyetlen, meleg-
szívű vagy önző tagok. Sok 
tekintetben különbözhetnek 

egymástól, mégis ugyanahhoz 
a családhoz tartoznak.

Krisztus teste is ilyen. Mindany-
nyian az Úr Jézus Krisztushoz tarto-

zunk, mégis különbözőek vagyunk. 
Az egyik nagy különbség abban áll, 
ahogyan Istent imádjuk. Vannak ke-

resztyének, akik hangosan és lel-
kesen, mások csendes örömmel 
imádják az Urat. Vannak, akik 
szeretnek sokat mozogni, má-

sok nyugodtan ülnek a helyükön. 
Vannak, akik több órán át, és vannak, 
akik rövidebb ideig imádják Istent. 
Ha ilyen különbözőek vagyunk, kije-
lenthetjük-e, hogy melyik az egyet-
len helyes út?

Igen, kijelenthetjük! Isten annak az 
embernek az imádatában leli örö-
mét, akinek a szíve rendben van Is-
ten előtt. A Biblia szerint „lélekben 
és igazságban” kell imádnunk Istent 
(János 4,24). Amikor egy engedel-
mes keresztyén őszinte szívvel dicsé-
ri Istent az Úr Jézus által, helyesen 
imádja Istent. Neked talán furcsának, 
helytelennek tűnik, ahogyan egy 
másik hívő Istent imádja, de Isten 
ismeri annak az embernek a szívbeli 
hozzáállását.

Hogyan imádhatod Istent helyesen?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Segíts megtanulnom, hogy Krisztus testének más tagjaival együtt is 
imádhassalak! Szeretnélek mindig tisztelni. Jézus nevében. Ámen.

i a helyes istentisztelet 
a Krisztus testén belül?

„Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan Ő maga 
a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, 
és Jézusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden 
bűntől” (1János 1,7).



Amikor hittél Jézusban, és rábíztad 
magadat mint Megváltódra, Isten 
olyan képességeket adott neked, 
amelyeket lelki ajándékoknak ne-
vezünk. Ezekről már korábban ol-
vashattál ennek a füzetsorozatnak a 
második füzetében. Isten azt akarja, 
hogy használd ezeket az ajándéko-
kat, és úgy szolgáld Őt és a többieket 
Krisztus testében.

Ha megkaptad a segítőkészség aján-
dékát, mindig örülsz, ha segíthetsz 
másoknak. Ha az adakozás ajándékát 
kaptad, szívesen segítesz másokon a 
pénzeddel, az időddel vagy a képes-
ségeiddel. Az irgalmasság ajándéka 
segít vigasztalni a szenvedőket. Ha 
nagy élvezettel tanulmányozod Is-
ten Igéjét, és örömmel osztod meg 
másokkal azt, amit tanultál, lehet, 

hogy a tanítás ajándékát kaptad. 
Ha szeretsz alkalmakat szervezni 
és másokat is bevonni, akkor ta-
lán a vezetés ajándékát kaptad.

Mindegyik lelki ajándék fontos. 
Mi lenne, ha a Krisztus testében 
mindenki a vezetés ajándékát 
kapta volna? Vagy ha senki nem 
rendelkezne az adakozás vagy 
az együttérzés ajándékával? Is-
ten nagyon bölcsen más és más 
ajándékot ad az egyes hívőknek. Azt 
akarja, hogy mindnyájan használjuk 
ajándékainkat. Ha nem tudod, milyen 
lelki ajándékot kaptál, kérd Istent, 
hogy mutassa meg. Kezdd el Istent 
szolgálni, és hamarosan rájössz, 
milyen lelki ajándékokat kaptál 
Istentől a szolgálatra.

Mi mindent tehetnél azért, hogy segítsd Krisztus testének a műkö-
dését?  

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy nekem is adtál lelki ajándékokat a szolgálathoz. 
Segíts felismernem azokat! Jézus nevében. Ámen.

ehetek én is valamit 
a Krisztus testében?

„Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan Ő maga 
a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, 
és Jézusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden 
bűntől” (1János 1,7).



Tudod, milyen lelki ajándékaid 
vannak? Ha rövid ideje vagy 
hívő, valószínűleg nem tudod. 
De megtudhatod, ha elkezded 
szolgálni Istent. Gyakran azok 
a te lelki ajándékaid, amelye-
ket örömmel vagy kiemelke-
dően végzel. Gondoljunk most 

néhány lelki ajándékra, és arra, 
hogy hogyan segíthetik gyüleke-

zeted épülését!

Ha a segítőkészség ajándékát kap-
tad, talán szívesen rendezel be egy 
termet alkalom előtt, vagy takarítasz 
ki alkalom után. Ha az adakozás 

ajándékát kaptad, örömmel viszed 
be adományodat a gyülekezetbe, 
különösen ha valami konkrét 

célra folyik a gyűjtés. Ha az irgalmas-
ság ajándékát kaptad, meglátogat-
hatsz egy beteget a gyülekezetből, 
hogy egy kicsit mellette legyél. Ha a 
tanítás ajándékát kaptad, talán vágy 
ébred benned, hogy taníthasd a 
gyülekezetbe járó gyermekeket. Ha 
a vezetés ajándékát kaptad, élvezed, 
ha nagyszabású rendezvényt vagy 
összejövetelt kell szervezned.

Sokféleképpen használhatod lelki 
ajándékaidat. A legfontosabb, hogy 
használd azokat szeretettel. Amikor 
másokat segítesz, jól szolgálod Is-
tent, és szolgálat közben jól érzed 
magadat.

Írd le, hogyan használhatnád egyik lelki ajándékodat a gyülekezet 
javára!  

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Szeretnélek a legjobban szolgálni lelki ajándékaimmal! Kérlek, segíts 
ebben! Jézus nevében. Ámen.

ogyan használhatom 
az ajándékaimat?

„Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan Ő maga 
a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, 
és Jézusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden 
bűntől” (1János 1,7).



A Biblia azt mondja, hogy ha hívő 
keresztyének vagyunk, közössé-
günk lehet Istennel és egymással. 
Tudod-e, mi a közösség, és hogyan 
lehetsz közösségben valakivel?

A közösség nagyon hasonlít a barát-
sághoz. Azt jelenti, hogy érdekel a 
másik, törődsz és beszélgetsz vele. 
Azért töltötök időt egymással, mert 
szeretitek egymás társaságát. A ba-
rátsághoz hasonlóan a közösségben 
is valami összeköti az embereket. Mi 
köti össze a keresztyéneket? Az Úr 
Jézus Krisztus. Mindannyian ismer-
jük Jézust, ezért megkülönböztetett 
szeretetet érezhetünk Isten iránt és 
egymás iránt is.

Nem mindig könnyű barátokat sze-
rezni. Nem mindig fogadnak el má-

sok bennünket. Ha hívő vagy, Krisz-
tus már elfogadott téged! Mivel 
szeretete ott van benned is és a 
többi hívőben is, közösséged 
lehet Istennel és a többi ke-
resztyénnel is. Ez olyan, mint-
ha a világ minden pontján 
lennének barátaid. Isten az a 
barát, aki soha nem hagy el, és 
a hívők is egészen közeli bará-
taiddá válhatnak.

Amikor ma Istent imádod, gon-
dolj a vele való közösségedre! Isten, 
aki megalkotott téged, különleges 
barátságban akar lenni veled. Job-
ban szeret, mint bárki más ezen a 
földön. Amikor megadja, hogy 
közösséged lehet más hívőkkel, 
megsokszorozza szeretetét. 

Miért fontos közösségben lenned Istennel és más keresztyének-
kel?  

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy közösségben lehetek veled és testvéreimmel 
Krisztusban. Jézus nevében. Ámen.

it jelent a közösség?

„Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan Ő maga 
a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, 
és Jézusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden 
bűntől” (1János 1,7).



Ha te már hívő vagy, Isten sok jó 
ajándékot adott neked. Olyan sok 

jót adott, hogy könnyen elfeled-
kezhetsz néhány ajándékáról. Az 
egyik ajándék, amelyről gyak-
ran elfeledkezünk, a közösség. 
Nem is gondolunk bele, milyen 
csodálatos ajándék.

A Biblia így fogalmaz: „Vassal 
formálják a vasat, és egyik ember 

formálja a másikat” (Példabeszé-
dek 27,17). Amikor más keresztyé-

nekkel közösségben vagyunk, meg-
erősítenek és formálnak minket. Ha 
nem vigyázunk, sok minden meg-
gyengítheti kapcsolatunkat Isten- 

nel, és akadályozhat az engedel-
mességben. Azért kell közösség-
ben lennünk más hívőkkel, hogy 
erősek maradhassunk az Úrban.

A nem hívő barátok néha félrevisz-
nek. A Biblia is ezt erősíti meg: „A jó 
erkölcsöt megrontja a rossz társaság!” 
(1Korinthus 15,33). A nem hívő em-
berek sok rosszat tehetnek. Mivel 
nem hisznek Jézus Krisztusban, más-
hogyan értelmeznek sok mindent. 
Azt gondolják, a pénz, a többi ember 
vagy a sok tárgy teszi őket boldoggá. 
Ha te már keresztyén vagy, tudod, 
hogy a boldogság igazi forrása az Úr 
Jézus.

Isten tudja: ahhoz, hogy erős hívő-
vé válj, közösségre van szükséged. 
Ahhoz, hogy közösségben lehess 
a többi hívővel, először Istennel kell 
közösségben lenned. Szánj ma időt 
arra, hogy élvezd Isten társaságát! 
Imádd és dicsérd Őt!

Miért van szükséged közösségre?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm a közösség ajándékát. Segíts élveznem a közösséget veled 
és más hívőkkel! Jézus nevében. Ámen.

Miért van szükségem 
közösségre?

„Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan Ő maga 
a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, 
és Jézusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden 
bűntől” (1János 1,7).



Írj egy imádságot, amelyik Istent dicséri! A kezdőbetűk segítségével írd le Is-
ten néhány tulajdonságát! Az utolsó két mondatot a saját szavaiddal írd meg! 

Istenem!

Te olyan Cs   ,Sz  ,

G   , H  ,

E  , K  , 

B   és J    vagy!

Örülök, hogy te vagy az én Istenem, mert  .

Köszönöm, hogy  .

Jézus nevében. Ámen.

Gondold át még egyszer!

1. Ki imádhatja igazán Istent?

 

2. Mit jelent az, hogy Isten mindenütt jelenvaló?

 

3. Mire használja Isten a hatalmát?

 

4. Miben segít, ha másokkal együtt imádom Istent?

 

5. Hogyan lehet Istent imádni?

 

6. Mit jelent az, hogy valaki Krisztus testében van?

 

Amennyiben szükséges, a válaszokat megtalálod a füzetben. A zárójelbe tett számok az elmélkedés 
számát jelölik. 1. (213) 2. (215) 3. (217) 4. (219) 5. (226) 6. (233) 

MÁDD ISTENT!



Sorolj fel néhány embert, akik iránt Isten engedelmességet vár tő-
led! 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Engedelmeskedni akarok parancsaidnak! Segíts figyelnem szüleimre, 
a többi vezetőmre, és segíts megtennem mindazt, amit kérnek tőlem! Jézus ne-

vében. Ámen.

Csabi tévézett. Édesanyja belépett a 
szobába, megállt egy pillanatra és 

ezt mondta: – Kisfiam! Nem sze-
retném, ha ezt a műsort néznéd! 

Csabi át is váltott. Engedel-
meskedett? Igen! De miután 
az anyukája kiment a szobá-
ból, gyorsan visszakapcsolt, 
és végignézte a műsort. Óóó! 
A Biblia azt mondja: „Ti gyerme-

kek, engedelmeskedjetek szülei-
teknek minden tekintetben, mert ez 

kedves az Úrban” (Kolossé 3,20).

Emi hallgatta edzőjét, amint az egy 
új szabályt magyarázott. – Ez annyira 
unalmas! – morogta magában. Az-

tán elhatározta, hogy megszegi a 
szabályt. Helyes gondolkodás ez? 
A Biblia azt mondja: „Bízzatok ve-

zetőitekben, és hallgassatok rájuk…” 
(Zsidók 13,17). A vezetőkhöz tartoz-
nak a tanárok és az edzők is. Vezetők 
lehetnek a tábori lelkigondozók, a 
rendőrség, még a miniszterelnök is! 
Neked is sok-sok vezetőd van.

A legnagyobb Vezetőnk maga Isten. 
Arra kér, hogy engedelmeskedjünk 
neki, és Ő megadja az erőt ahhoz, 
hogy megtegyük mindazt, amit 
mond. A 119. Zsoltár 34. versében 
Dávid így ír: „Tégy értelmessé, hogy 
megfogadjam törvényedet, és meg-
tartsam teljes szívvel.” Amikor hall-
gatsz vezetőidre, akiket Isten rendelt 
föléd, akkor Isten egyik parancsának 
engedelmeskedsz. Hogy döntöttél, 
fogsz ma engedelmeskedni?

„Sietek, nem tétovázom, megtartom parancsolataidat” 
(Zsoltárok 119,60).

inek kell 
engedelmeskednem?



A legfőbb ok az, hogy Isten az egye-
düli Úr a világon, akinek mindenki 
engedelmességgel tartozik.

Könnyen írhatunk egy hosszú listát 
mindarról, amit Isten vár tőlünk: Légy 
kedves az emberekkel! Imádkozz! 
Mondj igazat! Beszélj másoknak Jé-
zusról! Engedelmeskedj szüleidnek!

Jó kis lista! Tudod folytatni? A nehéz-
ség ott kezdődik, amikor gyorsan 
meg kell tennünk ezeket a dolgokat, 
halogatás nélkül. Isten azt akarja, 
hogy figyelj arra, amit a Biblia mond, 
és légy kész engedelmeskedni neki.

A Bibliában Jézus ezt mondja: „Ha 
szerettek engem, megtartjátok az én 
parancsolataimat” (János 14,15). 
Azért is szükséges engedelmesked-
ned Istennek, mert így mutathatod 
ki szeretetedet iránta.

Ha folyamatosan lázadsz és nem 
tartod fontosnak Isten parancsait, 
nem várhatod el tőle, hogy vála-
szoljon imádságaidra. Szomo-
rúságot okozol magadnak és 
minden bizonnyal másoknak 
is. Elsősorban azonban Isten-
nek, aki szeret téged és el-
küldte Jézust, hogy a Megvál-
tód legyen.

Mi történik akkor, amikor 
megtartod Isten parancsolata-
it? A Biblia ezt mondja: „boldogok 
lesztek, ha így cselekesztek” (János 
13,17). Ez a boldogság elsősorban 
belső nyugalmat, biztonságot, bé-
kességet jelent. Az az öröm tölthet 
el, hogy Isten gondoskodik rólad, 
figyel rád és egyszer megjutal-
maz.

Te miért tartod fontosnak, hogy engedelmeskedj Istennek?

 

 

 
Imádkozhatsz így is:

Istenem! A te erődre van szükségem, hogy a mai napon is engedelmeskedhes-
sem parancsaidnak. Segíts minden helyzetben azt tennem, ami helyes! Jézus 
nevében. Ámen.

Miért kell 
engedelmeskednem Istennek?

„Sietek, nem tétovázom, megtartom parancsolataidat” 
(Zsoltárok 119,60).



Krisztián hallott egy nagyszerű 
munkalehetőségről, ami jól jön-

ne ahhoz, hogy összegyűjtse 
a pénzt egy új versenybiciklire. 
De csalódott, amikor megtud-
ta, hogy vasárnap reggelente, 
amikor egyébként gyülekezet-
be ment, dolgoznia kellene. 
Krisztiánnak választania kell. 

Szereti Istent, és neki akar en-
gedelmeskedni.

Ha szereted Istent, te is engedel-
meskedni akarsz neki. Először is 

ismerned kell Isten parancsolatait. 
Ahogy mindennap olvasod Igéjét, 
próbáld megérteni azt, amit mond 

neked. Lehet, hogy igeverseket is 
meg akarsz tanulni azért, hogy 
jobban emlékezz parancsaira. 

Amikor valaki a Bibliából tanít, hall-
gasd figyelmesen. Amikor Isten Igéjé-
ben felismersz egy parancsolatot, kérd 
Isten erejét, hogy engedelmeskedni 
tudj annak! Isten iránt érzett szere-
teted abból is látható, hogy azonnal 
kifejezed, engedelmeskedni akarsz 
neki. Ha ez a készség még nincs meg 
benned, valld meg Istennek és kérd, 
hogy munkálja ki benned.

Csendes perceiben Krisztián a 2Mó-
zes 20,8-at olvasta, ahol Isten ezt 
mondja: „Emlékezzél meg a nyuga-
lom napjáról és szenteld meg azt!” 
Úgy döntött, nem fogadja el az új 
állást, mert vasárnap is dolgoznia 
kellene. Krisztián nem tétovázott, 
hanem kész volt engedelmeskedni 
Istennek.

 Hogyan engedelmeskedhetsz Isten parancsolatainak?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Szeretlek téged, és engedelmeskedni akarok parancsolataidnak! Kér-
lek, mutasd meg nekem, mit kell tennem, és segíts tétovázás nélkül meg is ten-

nem azt! Jézus nevében. Ámen.

ogyan engedelmeskedjem 
Isten parancsolatainak?

„Sietek, nem tétovázom, megtartom parancsolataidat” 
(Zsoltárok 119,60).



– De anyu! – könyörgött Isti. – 
Most azonnal le kell mennem 
a parkba. Már biztosan elkezdték a 
csapatok kiválasztását. Ha nem érek 
oda időben, lemaradok az egészről! 

Anya Istire nézett, és nem szólt sem-
mit. Nem kellett, hogy szóljon. Isti 
anyukája soha nem gondolta meg 
magát, ha a szoba takarításáról volt 
szó. Soha! Isti volt ennek a feladat-
nak a felelőse. Ez azt jelentette, hogy 
annak készen kellett lennie. Néha el 
akarta sinkófálni, ilyenkor így véde-
kezett: „Nem tudom megcsinálni, 
mert a tanító néni sok házi feladatot 
adott.” Házi feladat ide vagy oda, Is-
tinek el kellett végeznie a munkáját.

Bizonyos feladatokat rajtad fog-
nak számon kérni. Ez azt jelenti, 
felelős vagy azért, hogy eze-
ket időben elvégezd. Amikor 
lusta vagy és nem végzed el, 
amivel megbíztak, az kinek 
a hibája? A tiéd! A Biblia sze-
rint a legfontosabb az, hogy 
mindannyiunknak Istennek 
kell majd számot adnunk 
(Róma 14,12). Isten a Bibliában 
elmondja neked, hogy mit kell ten-
ned. Azt akarja, hogy engedelmes-
kedj neki. Erőt ad ahhoz, hogy he-
lyesen tudj cselekedni. Ne másokat 
hibáztass azért, ha nem végzed el 
a feladatodat! Azzal, ami a te fele-
lősséged, te fogsz elszámolni.

Idézd fel a 119. Zsoltár 60. versét! Miben segít ez neked?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Segíts emlékeznem arra, hogy számot kell adnom neked! Segíts gyor-
san és helyes lelkülettel engedelmeskednem parancsolataidnak! Jézus nevé-
ben. Ámen.

z az én hibám?

„Sietek, nem tétovázom, megtartom parancsolataidat” 
(Zsoltárok 119,60).



Jónás szerette Istent. Isten azt 
mondta Jónásnak, hogy menjen el 

Ninivébe. Ott nagyon rossz em-
berek éltek, Isten mégis szeret-
te őket. Jónás feladata az volt, 
hogy elmondja nekik, hogyan 
nyerhetnek bűnbocsánatot.

Jónás ismerte Isten parancsát. 
Vajon sietett, és tétovázás nél-
kül teljesítette azt? Nem! In-

kább elfutott a másik irányba! 
Engedetlensége miatt Jónás 

gondot okozott más embereknek. 
Ő is nagy bajba került: egy nagy hal 

elnyelte. Isten három napig tartotta 
őt ebben a halban. Jónásnak volt 
ideje elgondolkoznia azon, hogy mi-
lyen rossz gondolat volt nem enge-

delmeskedni Istennek.

Neked is rossz, ha nem engedel-
meskedsz Istennek. Ha úgy dön-

tesz, hogy valami rossz dolgot te-
szel, akkor megszomorítod a Szent-
lelket. Azzal is kifejezed Isten iránti 
szeretetedet, hogy igyekszel nem 
megszomorítani a Szentlelket! Az 
Isten iránti engedetlenség téged is 
megszomorít. Olyankor nem szeretsz 
Istennel beszélgetni, sem Bibliát ol-
vasni. Lehet, hogy valami bajba is 
keveredsz. Sőt, hiányzik az életedből 
az igazi boldogság, amely az Istennel 
való kapcsolatból és az engedelmes-
ségből fakad.

Jónás megbánta, hogy nem enge-
delmeskedett Istennek. Amikor az 
engedetlenséget választod, nem 
biztos, hogy mások ezt megtudják, 
Isten viszont igen. Ő mindent tud. 
Jónáshoz hasonlóan te is rájössz, és 
sajnálni fogod.

Miért nagyon rossz ötlet az engedetlenség Istennel szemben?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Ne engedd, hogy olyan legyek mint Jónás! Köszönöm, hogy szeretsz. 
Engedelmeskedni akarok neked. Segíts mindig a helyes utat választanom! 

Jézus nevében. Ámen.

i történik, ha nem 
engedelmeskedem Istennek?

„Sietek, nem tétovázom, megtartom parancsolatai-
dat” (Zsoltárok 119,60).



Ugye jó érzés, amikor az emberek 
szép és jó dolgokat mondanak rólad? 
Hát még amikor Isten mond valami 
jót rólad! Isten ezt mondta Jóbról: 
„feddhetetlen és becsületes ember volt” 
(Jób 1,1), azaz Jób szerette Istent, és 
mindig azt választotta, hogy engedel-
meskedik neki.

De vajon ez azt jelentette, hogy min-
dig jó dolgok történtek vele? Nem! 
Az állatait ellopták, a szolgáit megöl-
ték, és tíz gyermeke meghalt egy vi-
harban. Huh! Jób mindent elvesztett. 
Nem tudta, hogy Isten miért engedte 
megtörténni ezeket a rossz dolgokat. 
De Isten erőt adott Jóbnak ahhoz, 
hogy átjusson a nehézségeken.

Ha a nehéz időkben is azt választod, 
hogy Istennek engedelmeskedsz, 

mások látják rajtad azt a különleges 
erőt, amelyet Isten ad neked. A ne-
hézségek eltávolíthatnak Istentől. 
De Ő arra használja a nehézsége-
ket, hogy segítsen neked egyre 
jobban és jobban bízni benne. 
Azt ígéri, hogy soha nem hagy 
el (Zsidók 13,5). Emlékezz arra, 
hogy segíteni fog, amikor rossz 
dolgok történnek veled!

Nagyszerű lenne, ha mindig min-
den rendben menne azoknak az 
életében, akik az Isten iránti enge-
delmességet választják. De a dolgok 
nem mindig alakulnak jól – Jóbbal 
sem ez történt. Jób megtanulta, hogy 
Isten a legnehezebb napokon is át-
vezeti őt. Neked is meg kell ezt ta-
nulnod.

Mit tehetsz, amikor rossz dolgok történnek?
 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Segíts a neked való engedelmességet választanom akkor is, amikor 
rossz dolgok történnek velem! Bízom benned, Istenem! Köszönöm ígéretedet, 
hogy segítesz nekem! Jézus nevében. Ámen.

indig jó dolgok fognak 
történni, ha engedelmes-

kedem Istennek?
„Sietek, nem tétovázom, megtartom parancsolataidat” 
(Zsoltárok 119,60).



Karcsi nem tudott nyugton marad-
ni. A ház körül kerekezett. Az új bi-

cikli fémváza csak úgy csillogott. 
Tudta, hogy az emberek figye-
lik, ezért átugrott a járdasze-
gélyen, és még gyorsabban 
tekert. Hallotta, hogy Józsi 
utána kiabál: – Hé, Karcsi! Várj 
meg! Hadd nézzem meg a 

bicajodat! – De Karcsi elfordí-
totta a fejét, és továbbhajtott. 

Karcsi nagyon büszke volt az új, 
szupererős kerekeire. Újra elkari-

kázott Józsi mellett. – Józsinak soha 
nem lesz ilyen klassz bringája – gon-
dolta. – Különben is, én biciklizem 
a legjobban!

Szereted, ha észrevesznek az em-
berek? Szoktad esetleg mondo-
gatni: Nézd, mit készítettem!… 

Figyelj rám!… Nézd, mim van!… Ugye 
milyen ügyes vagyok! Isten azonban 
ellenáll büszke gondolataidnak. Mi-
ért? Mert ilyenkor saját magadra 
próbálod felhívni a figyelmet és nem 
Istenre. Te akarod learatni annak a ju-
talmát, amihez Isten segített téged. 
Ő gyűlöli a büszkeséget!

A büszkeség azt jelenti, hogy túl so-
kat gondolsz magadról. Az rendben 
van, ha örülsz a jó jegyeknek, ha el-
éred a győztes pontszámokat, vagy 
ha valami új dolgot kapsz. Köszönd 
meg ezeket Istennek, de ne legyél 
büszke! A büszke emberek elvárják 
másoktól, hogy dicsérjék őket. Fölé-
nyesen és szemtelenül viselkednek. 
Jézus nem volt ilyen, nem hívta fel 
magára a figyelmet. Neked sem kell 
így tenned.

 Miért rossz olyasmivel dicsekedni, amid van, vagy amit meg tudsz 
csinálni?  

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Bocsásd meg nekem azt, amikor büszkén viselkedtem! Köszönöm 
mindazt, amit nekem adtál, és amit segítesz megtennem! Jézus nevében. 

Ámen.

iért áll ellen Isten 
a büszkeségnek?

„Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig 
kegyelmét adja” (Jakab 4,6).



Ez elképesztő! Jézus a tanítványaival 
volt. Olvasd el, mi történt: „felkelt [Jé-
zus] a vacsorától, letette felsőruháját, 
és egy kendőt véve, körülkötötte ma-
gát; azután vizet öntött a mosdótálba, 
és elkezdte a tanítványok lábát mosni, 
és törölni azzal a kendővel” (János 
13,4-5).

Jézus, Isten Fia lábakat mos! Az em-
berek sarukat hordtak, az utak na-
gyon porosak voltak. Amikor ven-
dégségbe jött valaki, a szolgának 
kellett megmosnia a vendég lábát. 
Jó munka volt ez? Nem! Szerették a 
szolgák ezt a munkát? Nem! Meg-
kérte valaki Jézust arra, hogy lábakat 
mosson? Nem!

Jézus azért döntött úgy, hogy ezt 
megteszi, mert kész volt szolgálni 
másokat. Semmi büszkeség nem 

volt benne, szíve alázatos volt. Az 
alázatos ember többet törődik má-
sokkal, mint saját magával. Neki 
nem probléma a büszkeség. Ha 
Jézushoz hasonlóan alázatos 
akarsz lenni, késznek kell len-
ned arra, hogy segíts a szük-
ségben lévőkön. Még akkor 
is, ha senki nem mondja majd, 
hogy köszönöm, vagy hogy 
szép munka volt! Még akkor is, 
ha senki nem veszi észre. Ez ne-
héz, hiszen mi azt akarjuk, hogy az 
emberek dicsérjenek minket, és ju-
talmakat adjanak nekünk.

Isten segíteni fog neked. Figyeld, 
hogy miként tudnál másoknak 
szolgálni! Ne várd el, hogy min-
denki veled foglalkozzon! Kö-
vesd Jézus példáját!

Kiknek tudnál ma szolgálni? Mit tehetsz értük?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Segíts megtanulnom, hogyan szolgálhatnálak téged alázatos szívvel! 
Segíts, hogy alázattal tudjak valakinek szolgálni ma! Jézus nevében. Ámen.

it jelent 
alázatosnak lenni?

„Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig 
kegyelmét adja” (Jakab 4,6).



Szeretnél olyan nevet, mint 
Nebukadneccar? (Ne-bu-kad-nec-

cár?) Kimondani is elég lenne! Hú!

Ez a király óriási arany szobrot 
készíttetett magáról. Mindenki-
nek le kellett borulnia a szobor 
előtt, és térdre hullva kellett 
imádnia. Nebukadneccar ki-
rály büszke volt. A büszkeség 

súlyos bűn. A Biblia azt mondja: 
„Ha jön a kevélység, jön a szégyen 

is, a szerénységgel pedig bölcsesség 
jár együtt” (Példabeszédek 11,2).

A büszke Nebukadneccar király meg-
szégyenült. Hét éven át úgy élt, mint 
egy állat. Füvet evett, mint az ökör 

(Dániel 4,30). Komolyan! Isten azért 
beszél Nebukadneccarról, hogy 
megmutassa nekünk, mennyire 
utálja a büszkeséget.

Ha nagyzolsz valamivel, amit meg 
tudsz tenni, vagy valamivel, amid 
van, akkor büszke vagy, és ez nagy 
baj. Isten azt akarja, hogy alázatos 
légy, és ne büszke. Isten alkotott té-
ged. Nélküle semmi jót nem tudsz 
tenni. Istennek add a dicsőséget 
azért, amid van, és azért, amit meg 
tudsz tenni! Keresd a lehetőséget, 
hogy másokat megsegíts! Örülj an-
nak, amikor mások győznek a játék-
ban! Ha az alázatosságot választod, 
lehetőséged nyílik arra, hogy mások-
nak csodálatos Megváltódról beszélj.

Ha alázatosan tiszteled Istent, életed 
áldásos lesz. A büszkeség tönkrete-
het téged. Figyeld meg, mi történt 
Nebukadneccarral!

Amikor az emberek dicsérnek téged, hogyan válaszolhatsz nekik 
alázatosan?  

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Csendben akarok segíteni másoknak, még akkor is, ha azt senki sem 
veszi észre. Amikor az emberek valami szépet mondanak rólam, segíts neked 

adnom a dicsőséget! Jézus nevében. Ámen.

Büszke vagyok, 
vagy alázatos?

„Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig 
kegyelmét adja” (Jakab 4,6).



A lusta ember csak vár és vár és vár 
arra, hogy elkezdje a munkáját. Ez 
másokat feldühít vagy elszomorít. Te 
ilyen vagy?

A lusta ember csak üldögél és üldögél, 
és mindenféle dolgon gondolkozik. A 
tanárra kellene figyelnie vagy tanul-
nia kellene a leckéjét. Te ilyen vagy?

A lusta ember összecsapja a munká-
ját. Olyan rossz munkát végez, hogy 
azt újra kell csinálnia. Te ilyen vagy?

A lusta keresztyének nem dolgoznak 
meg azért, hogy jobban megismer-
jék Istent. Nem tanulnak meg igever-
seket, nem olvassák a Bibliát és nem 
imádkoznak. Veled mi a helyzet?

A lusta emberek nem akarnak kemé-
nyen dolgozni, és nem akarják időre 

elvégezni feladataikat. Csak maguk-
ra gondolnak és arra, amit ők akar-
nak. Megfeledkeznek azokról az 
emberekről, akik számítanak rá-
juk. De a legrosszabb az, hogy 
Istenről is megfeledkeznek. 
A Biblia azt mondja: „Aki lus-
tán dolgozik, elszegényedik” 
(Példabeszédek 10,4).

Ne legyél lusta! Teljes igye-
kezettel dolgozz! Mivel Isten-
hez tartozol, Ő kész segíteni 
neked minden helyzetben. Azt 
akarja, hogy minden egyes felada-
todat azonnal végezd el. Ezzel örö-
möt szerzel az embereknek, és ami 
a legjobb: Istennek is!

Mi az a három feladat, amit el kell végezned ezen a héten?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Nem akarok lusta lenni! Segíts, hogy a tőlem telhető legjobb módon 
végezzem el feladataimat! Úgy döntöttem, neked megteszek mindent! Jézus 
nevében. Ámen.

i a lusta?

„Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, 
és nem úgy, mint az embereknek” (Kolossé 3,23).



Bizonyára a te szüleid is szoktak 
mondani neked ilyeneket: Írd meg a 

leckédet … Takarítsd ki a szobádat 
… Gyakorolj a zongorán! Tudod 
folytatni a listát? Nagy a kísér-
tés arra, hogy minderre így 
válaszolj: Ne most! vagy: Nincs 
kedvem! A szorgalmas ember 
azonnal elkezdi a munkát, ke-
ményen dolgozik, hogy jól vé-

gezze és befejezze azt.

A Példabeszédek 13,4 azt mond-
ja: „Vágyakozik a lusta lelke, de 

hiába, a szorgalmas lelke pedig bő-
velkedik”. Sok gyermek szeretne jó 
jegyeket kapni, vagy bekerülni egy 
jó egyetemre, mégsem tanulnak 

eleget. A szorgalmas gyerekek 
viszont igyekeznek időben el-
készíteni a leckéjüket, akkor is 
átolvassák az anyagot, ha azt a 

tanár külön nem adja föl, szorgalmi 
feladatokat készítenek stb.

A hívő gyermekek között is vannak 
olyanok, akik szorgalmasan tanul-
mányozzák a Bibliát. Jó korán felkel-
nek, mert tudják, hogy később nem 
lesz lehetőségük Isten Igéjét olvasni.   

A lusta gyermekeket állandóan noszo-
gatni kell, hogy rakjanak rendet a szo-
bájukban, porszívózzanak ki, vigyék ki 
a szennyest, tegyék el a ruhájukat stb.

Ha te már Isten gyermeke vagy, azzal 
is kimutathatod Isten iránti szerete-
tedet, hogy egyre szorgalmasabbá 
válsz nemcsak a tanulásban, hanem 
életed minden területén. A Kolossé 
3,23 figyelmeztetés is: feladataidat 
úgy végezd, hogy Istennek akarjál 
tetszeni, ne az embereknek!

Mely feladataidban segített Isten szorgalmasnak lenned ezen a hé-
ten?  

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Szorgalmas ember akarok lenni! Amikor kísértésem van arra, hogy 
lusta legyek, segíts emlékeznem a Kolossé 3,23-ra! Jézus nevében. Ámen.

i a szorgalmas?

„Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, 
és nem úgy, mint az embereknek” (Kolossé 3,23).



Isten azt mondja a lustáknak, hogy 
figyeljék meg a hangyákat. Senki 
sem parancsolja a hangyáknak: Csi-
náld ezt! vagy Menj oda! A hangyák 
csupán azt teszik, amit tenniük kell. 
Mivel nyáron keményen dolgoznak, 
ezért télen megvan a szükséges en-
nivalójuk. Senki sem mondja nekik: 
Jó munka volt! vagy Hadd fizesselek 
meg érte titeket! Bár senki sem figyel 
rájuk, a hangyák csak dolgoznak 
és dolgoznak. A Biblia azt mondja: 
„Eredj a hangyához, te rest [lusta], fi-
gyeld, hogy mit tesz, és okulj!” (Példa-
beszédek 6,6).

A Kolossé 3,23 szerint amikor szor-
galmas vagy, talán nem kapsz a szor-
galmadért semmilyen pénzbeli jutal-

mat. Lehet, hogy az emberek észre 
sem veszik, amit csinálsz. De Isten 
tudni fogja! Emlékezz, hogy bár-
mit is teszel, azt az Úrért teszed. 
Isten örül annak, ha a munká-
dat teljes szívedből végzed és 
mindenről gondoskodik, ami-
re szükséged van.

A szorgalom segíthet érettebb 
keresztyénné válnod. Tanulj 
meg új igeverseket! Ismételd 
azokat, amelyeket már megtanul-
tál! Olvasd Isten Igéjét mindennap! 
Fordíts időt az imádkozásra! Ne várj 
arra, hogy ezt valaki mondja neked! 
Légy szorgalmas és ápold a kapcso-
latodat Istennel!

Miért mondja Isten, hogy tanulmányozzuk a hangyákat?

 

 

  

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Segíts mindenben, amit ma teszek, szorgalmasnak lennem! Segíts 
teljes szívemből végeznem feladataimat, hogy örömet szerezzek neked! Jézus 
nevében. Ámen.

Mi történik, amikor 
szorgalmas vagyok?

„Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, 
és nem úgy, mint az embereknek” (Kolossé 3,23).



Julitól megkérdezte tanára: – Hány 
testvéred van?

– Három – válaszolta Juli és magá-
ban hozzátette: – vagy valahogy 
így.
Julinak és a bátyjának ugyan-
az az apukájuk. Az anyukájuk 
soha nem ment hozzá az apu-
kájukhoz. Aztán ott van Andi. 

Juli anyukája nem ment férjhez 
Andi apukájához sem. Később 

Juli anyukája mégis férjhez ment, 
és született egy Betti nevű gyerme-

ke. Mára már az anyukája elvált Betti 
apukájától.

Juli anyukája rossz döntések soro-
zatát hozta meg az életében. Juli 

elhatározta, hogy Istent kéri, mu-
tassa meg neki azt a férfit, akihez 

férjhez mehet. Juli jó döntéseket 
akar hozni élete során, hogy szolgál-
ni tudjon az Úrnak.

Minden rossz döntés problémákat és 
szomorúságot okoz az emberek éle-
tében. Juli el tudná mondani, hogy 
ez mennyire igaz.

Neked is sok döntést kell hoznod 
mindennap: Engedelmeskedjem apá-
nak, anyának? Olvassam a Bibliámat? 
Tanuljak keményen az iskolában? 
Mondjak igazat? Fontos, hogy már 
most, gyermekként megtanulj minél 
több dologban jó döntéseket hozni. 
Ez később segíteni fog életed nagy 
kérdéseiben is jól döntened, például 
abban, hogy kivel köss házasságot. 
Amikor engedelmeskedsz Istennek, 
az mindig jó döntés.

Miért fontos a megfelelő embert választani házastársnak?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! A segítségedre van szükségem ahhoz, hogy jó döntéseket hozhassak 
ma és később is életem fontos kérdéseiben. Jézus nevében. Ámen.

iért fontos 
jó döntéseket hozni?
„Válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. 
De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!” 
(Józsué 24,15).



Tételezzük fel, hogy mindig, amikor 
döntést kell hoznod, megkérdezhet-
néd: Nézhetem-e ezt a tévéműsort? 
Ha Istennek tetsző döntést hoztál, 
akkor egy különleges lámpa zöldet 
mutatna: Rajta, csináld! Ha Istennek 
nem tetsző döntést hoztál, a lámpa 
piros lenne: Ne tedd!

Ez nagyon jó lenne! – Meghívhatom 
Sanyit vendégségbe? – Zöld! – Meg-
látogathatom ezt a weboldalt? – Pi-
ros! – Ehetek spenótot? – Piros… na 
jó, lehet, hogy zöld!

Néhány döntés nagyon fontos: Kik-
kel barátkozzam? Hogyan viselked-
jem, amikor mások kigúnyolnak? Ha 
figyelsz Isten Igéjére, és elhatározod, 
hogy minden időben engedelmes-
kedni akarsz annak, akkor ez segít 
majd helyes döntéseket hoznod.

Amikor nem tudod, mit kíván tőled 
Isten, kérj meg egy érett keresz-
tyént, hogy segítsen.

Az érett keresztyén rendsze-
resen olvassa a Bibliát, igyek-
szik engedelmeskedik annak, 
imádkozik és gyülekezetbe 
jár. Beszél az Úr Jézus Krisztus-
ról másoknak. Azért él, hogy 
örömöt szerezzen Istennek.

Nincsenek jóválasztás-lámpák, de 
Isten a Szentlelket adja, hogy ben-
ned éljen. A Lélek irányítja gondola-
taidat, és segít neked jó döntéseket 
hozni. Amikor Isten megmutatja, 
hogy mit tegyél, azt engedelme-
sen tedd meg! Ha tudod mit kell 
tenned, de úgy határozol, hogy 
mégsem teszed meg, az nagyon 
rossz döntés.

Mi az a három dolog, ami segítségedre lehet a jó döntések megho-
zatalában?  

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Segíts engedelmeskednem Igédnek és hallgatni a Szentlélekre, hogy 
ne hozzak rossz döntéseket! Jézus nevében. Ámen.

ogyan kerülhetem el 
a rossz döntéseket?

„Válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. 
De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!” 
(Józsué 24,15).



Néha tévedésből hozzuk meg 
a rossz döntéseket. Viszont van 

olyan is, amikor szánt szándékkal 
választjuk a rosszat. Dávid ki-
rály szándékosan hozott rossz 
döntést: feleségül akarta venni 
Betsabét, aki már férjnél volt. 
Ezért Dávid azt a parancsot 
adta hadserege parancsnoká-
nak, hogy állítsa Betsabé férjét 

az arcvonalba, hogy levágják, 
és meghaljon. Dávid így feleségül 

vehette az asszonyt. Talán azt gon-
dolta, hogy ezzel a rossz döntésével 
eléldegél majd.

Nátán, Isten prófétája tudta, hogy 
mit tett Dávid. Megmutatta Dá-

vidnak bűne szörnyűségét. Dá-
vid megvallotta ezt Istennek, aki 
megbocsátott neki, de meg is 

büntette őt. Dávid és Betsabé első 
gyermeke meghalt.

Amikor a rosszat választod, ne gon-
dold, hogy: Na és aztán?! Megvallom 
majd a bűnömet Istennek, úgy is megbo-
csát. A bűn miatt rossz dolgok történ-
nek. Amikor úgy döntesz, hogy enge-
detlen leszel szüleiddel vagy tanáraid-
dal szemben, lehet, hogy a szobádban 
kell maradnod, vagy lemaradsz egy 
fontos játékról. A bűn megfoszthat 
attól a lehetőségtől, hogy másoknak 
Jézusról beszélj. Az emberek ugyanis 
elvárják, hogy a cselekedeteiddel mu-
tasd meg, amiről beszélsz. 

Ne gondold azt, hogy szándéko-
san vétkezhetsz, következmények 
nélkül! Ezt Dávidnak is meg kellett 
tanulnia. Te is valld meg bűnödet Is-
tennek, és cselekedj helyesen!

Mi történik, ha a rosszat választod?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy emlékeztetsz arra, hogy a rossz döntések bajt hoz-
nak az életembe! Segíts jó döntéseket hoznom! Jézus nevében. Ámen.

i történik, 
ha rosszul döntök?

„Válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. 
De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!” 
(Józsué 24,15).



Jóás hétéves korában lett király. 
Amikor megkapta a koronát, az em-
berek „tapsoltak, és így kiáltottak: 
Éljen a király!” (2Királyok 11,12). Hon-
nan tudta a kis Jóás, hogy hogyan 
kell beszélnie és hogyan kell vezet-
nie olyan sok embert? Mekkora volt 
rajta a nyomás! Szüksége volt Istent 
szerető bölcs emberek tanácsára.

Te ugyan nem vagy egy egész or-
szágot kormányzó király, de rajtad 
is nagy nyomás van. Honnan tudod, 
hogy mit mondj? Honnan tudod, 
hogy mit tégy? Jóáshoz hasonlóan 
neked is szükséged van Istentől jövő 
bölcs tanácsra.

Az Istentől származó bölcs tanács 
segít abban, hogy mit tegyél. Ezek a 
tanácsok olyan emberektől jönnek, 
akik közel állnak hozzád, és jobban 
ismerik Isten Igéjét, mint te. A Pél-

dabeszédek 22. rész 17. versében 
Isten ezt mondja: „Fordítsd ide fü-
ledet, hallgasd a bölcsek szavait.” 
Isten hatalmas ajándéka az, hogy 
ismerhetsz olyan embereket, 
akik szeretik az Úr Jézus Krisz-
tust. Isten talán a szüleidet, a 
tanáraidat, a lelkipásztoraidat, 
a vasárnapi iskolai tanítóidat, 
vagy a nálad érettebb keresz-
tyéneket adta, hogy tanítsanak 
téged. Vannak olyan könyvek is, 
amelyeket Istentől vett bölcses-
séggel írtak szerzőik. Ezek segíte-
nek neked abban, hogy tudd, mit 
kell tenned.

Mivel Jóás hallgatott az Istentől 
származó bölcs tanácsra, bölcs 
király lett belőle. Te fogsz-e hall-
gatni azokra, akik segíteni tud-
nak neked abban, hogy bölcs 
legyél?

Nevezz meg néhány embert, akik Istentől származó bölcs tanácsot 
tudnak neked adni!  

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Segíts a tőled származó tanácsra hallgatnom, hogy bölcs ember le-
hessek! Jézus nevében. Ámen.

it jelent az Istentől 
származó bölcs tanács?

„Fordítsd ide füledet, hallgasd a bölcsek szavait” 
(Példabeszédek 22,17).



Isten választotta ki Mózest arra, hogy 
vezető legyen. Az emberek tudták, 

hogy Isten beszélt Mózessel. Ezért, 
amikor vitáik és kérdéseik voltak, 

hozzá mentek jó tanácsért. Nap 
nap után, reggeltől estig sor-
ban álltak az emberek azért, 
hogy beszéljenek vele. Mózes 
kezdett belefáradni.

Jetró, az apósa, azt mondta 
Mózesnek, hogy ez túl sok ah-

hoz, hogy egyedül végezze. „Most 
azért hallgass a szavamra, tanácsot 

adok neked” (2Mózes 18,19). Azt ta-
nácsolta Mózesnek, hogy vegyen 
maga mellé istenfélő embereket, 
akik segítenek neki. Mózes hallga-

tott Jetró jó tanácsára, így mun-
kája könnyebb lett, hiszen más 
férfiak segítettek neki.

Bölcs dolog jó tanácsadókra hall-
gatni. Ők segítenek abban, hogy 
nehogy hibát kövess el, meg tudnak 
magyarázni neked olyan dolgokat 
a Bibliából, melyeket magadtól nem 
értesz meg. Segíteni tudnak abban, 
hogy jó barátokat válassz, vagy jó 
közösséghez csatlakozz.

Akkor is, ha egyre bölcsebb leszel, 
lesznek olyan dolgok, melyeket meg 
kell tanulnod. Mózes vezető volt, de 
neki is elkelt a jó tanács. A Példabe-
szédek 9. rész 9. verse ezt mondja: 
„Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz.” 
Folytasd tovább Isten Igéjének a ta-
nulmányozását és engedelmeskedj 
annak! Így egy napon te is képes le-
szel jó tanácsot adni másoknak.

Mit tanulhatsz egy jó tanácsadótól?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Dicsérlek azokért az emberekért, akik jó tanácsot adhatnak nekem! 
Segíts rájuk és a te Igédre figyelnem! Jézus nevében. Ámen.

iért fontos 
a jó tanács?

„Fordítsd ide füledet, hallgasd a bölcsek szavait” 
(Példabeszédek 22,17).



– Igyekezz! – kiáltotta Jenő. – Kövess! 
– Roli felpattant biciklijére és meg-
próbált Jenő nyomába eredni. Le a 
sétálóutca mentén, át az úton, ke-
resztül a főúton és föl a következőn.

A forgalmas csomópontnál mind-
két fiú megállt, hogy kifújja magát. 
A szüleikkel úgy állapodtak meg, 
hogy addig a pontig mehetnek el bi-
ciklivel. – Menjünk tovább! – mondta 
Jenő, és elkezdte áttolni kerékpárját 
a főúton. Roli követni akarta, de tud-
ta, hogy ez rossz ötlet, mert Isten azt 
mondja nekünk az Efezusi levél 6. 
rész 1. versében, hogy engedelmes-
kedjünk szüleinknek.

Csakúgy, mint egy baráttól származó 
rossz ötlet, a rossz tanács sem jár jó 

érzéssel. A benned élő Szentlélek 
segít abban, hogy a kapott ta-
nácsról el tudd dönteni, hogy 
rossz vagy jó. A Lélek emlékez-
tet azokra a dolgokra, amelye-
ket Isten Igéjéből hallottál. A 
jó tanács mindig összhang-
ban van Isten Igéjével. Minél 
többet megtanulsz Isten Igé-
jéből, annál könnyebben meg 
tudod különböztetni a rossz ta-
nácsot a jótól.

Nem mindig könnyű helyesen cse-
lekedni. Roli tudta ezt. Lehet, hogy 
követte volna Jenőt, de úgy dön-
tött, hogy inkább hazamegy. És te? 
Megkéred-e Istent, hogy segítsen 
felismerned azt, ami jó?

Miként segít a Szentlélek abban, hogy egy tanácsról el tudd dön-
teni, jó-e vagy rossz?  

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Kérlek, segíts eldöntenem, hogy az emberek jó vagy rossz tanácsot 
adnak-e nekem! Segíts helyesen cselekednem! Jézus nevében. Ámen.

ogyan 
különböztethetem meg 
a rossz tanácsot a jótól?

„Fordítsd ide füledet, hallgasd a bölcsek szavait” 
(Példabeszédek 22,17).



Volt már, hogy ilyeneket mondtál: 
Ez unalmas feladat! Nem értem, mi-

ért kell megcsinálnunk!… Soha-
sem engem választanak!… Már 
megint ez lesz a vacsora?! Utá-
lom!… Csináld ezt! Csináld azt! 
Miért kell nekem ennyit dolgoz-
nom?!… Hogy lehet az, hogy ő 
elmehet, én meg nem?!

Panaszkodás! Panaszkodás! Pa-
naszkodás! Amikor panaszkodsz, 

elfeledkezel arról, hogy Isten irá-
nyítja a dolgokat. Elfeledkezel arról, 

hogy Isten szeret téged és megígér-
te, hogy minden szükségedet betöl-
ti. A panaszkodás azt mutatja, hogy 

önző vagy és elégedetlenkedsz Is-
tennel szemben. A panaszkodás 
boldogtalanná tesz és rossz han-
gulatot teremt, így mások nem 

akarnak majd körülötted lenni. A pa-
naszkodás lehetetlenné teszi, hogy 
az adott helyzethez Istennek tetsző 
módon viszonyuljál. Miért? Mert Is-
ten azt mondja: „Mindenkor örülje-
tek” és „mindenért hálát adjatok”.

Mindig, amikor hajlanál afelé, hogy 
panaszkodj az étel, a házi feladat, a 
ruházat, a munka vagy bármi más 
miatt, állj meg, és nézd meg, hogy 
nem mondhatnál-e ahelyett inkább 
valami jót! Örülj annak, hogy van 
mit enned! Légy hálás azért, hogy jól 
vagy és iskolába járhatsz, elvégezhe-
ted a munkádat, vagy éppen játsz-
hatsz! Kérd Istent, segítsen olyan 
szavakat mondanod, amelyek azt 
fejezik ki, hogy te valóban hiszel az 
Ő jóságában!

Írj le valamit, amiért panaszkodtál, és a végén jó dolog lett belőle!

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Kérlek, segíts abbahagynom a panaszkodást, és segíts hálásnak len-
nem! Jézus nevében. Ámen.

iért panaszkodnak 
az emberek?

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, min-
denért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus 
Krisztus által a ti javatokra” (1Thesszalonika 5,16–18).



Amikor Mózes Isten népét vezette, 
sok okuk volt a hálaadásra. Isten ket-
téválasztotta a Vörös-tengert, hogy 
népe száraz lábbal kelhessen át azon. 
Hála neked, Istenünk! Ezután csodá-
latos eledelt, a mannát küldte elesé-
gül. Hála neked, Istenünk! Mózes a 
botjával megütötte a sziklát, és abból 
víz fakadt, mely elég volt a szomjas 
tömegnek. Hála neked, Istenünk!

Hála neked, Istenünk! Ezt kellett volna 
mondania a népnek. Tudod, mit tet-
tek ehelyett? Panaszkodtak újra meg 
újra! Ezt mondták: – Több vízre van 
szükségünk! Elegünk van már a man-
nából! Másik vezetőt akarunk!

Még Istenre is panaszkodtak, és ez 
bűn. Ezért hát Isten büntetésként 

mérges kígyókat küldött rájuk, 
amelyek megmarták az embe-
reket! Sokan meghaltak. Mózes 
imádkozott, és Isten válaszolt: 
megmutatta, hogy a panasz-
kodás bűnére hogyan kap-
hatnak bocsánatot (4Mózes 
21,5–9).

A Biblia ezt mondja: „Zúgoló-
dás és vonakodás nélkül tegye-
tek mindent” (Filippi 2,14). Figyeld 
meg jól! Azt mondja, mindent. 
Amikor panaszkodsz, elfeledkezel 
Isten ígéretéről, arról, hogy Ő min-
den szükségedet betölti. Isten min-
denek fölött áll, és szeret téged. 
Örülj, adj hálát, és hagyd abba 
a panaszkodást!

Mit gondolsz, miért bűn a panaszkodás?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Segíts hálásnak lennem, és abbahagynom a panaszkodást! Jézus ne-
vében. Ámen.

it gondol Isten 
a panaszkodásról?

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, min-
denért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus 
Krisztus által a ti javatokra” (1Thesszalonika 5,16–18).



– Utálom a ruháimat – kiabálta 
Rita. – Mi bajod velük? – kérdez-
te Teri. – Szerintem mindig jól 
nézel ki. Rita rosszallóan né-
zett barátnőjére. – Mindegyik 
olyan régi! – sopánkodott – 
Soha sincs új ruhám. Mindig a 
nővérem kinőtt ruháit kapom 

meg. Tudom, hogy a szüleink-
nek nincs sok pénzük, de én is új 

ruhákat akarok, mint bárki más!

Amikor valami miatt panaszkodsz, 
mint Rita, úgy viselkedsz, mintha Is-
ten nem tudná, hogy mit cselekszik. 
Téves gondolkodás! Állj meg egy 

percre és gondolkozz el Istenről! 
Emlékezz arra, hogy Isten a sze-
retet, ezért nagyon szeret téged! 
Isten bölcs és tudja, hogy mi vá-

lik a javadra! Ő hatalmas és meg tud 
segíteni!

Adj hálát Istennek mindazokért a ha-
talmas dolgokért, amelyeket Ő elvég-
zett az életedben! A Biblia azt mond-
ja: „adjatok hálát az Istennek, az Atyá-
nak mindenkor mindenért” (Efezus 
5,20). Panaszkodás helyett énekel-
hetsz neki egy éneket. Elmondhatod 
az 1Thesszalonika 5,16–18-at egyes 
szám első személyben, így: Minden-
kor örülök, szüntelenül imádkozom, 
mindenért hálát adok, mert ez az Is-
ten akarata Jézus Krisztus által az én 
javamra. Tedd ezt, amikor panasz-
kodni szeretnél a ruháid, a családod, 
az időjárás, az iskola vagy bármi más 
miatt! Hálás úgy lehetsz, ha eldön-
töd, hogy az leszel.

Hogyan tudsz emlékezni arra, hogy panaszkodás helyett sokkal 
jobb a hálaadás? 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Segíts panaszkodás helyett hálásnak lennem a mai napon is! Jézus 
nevében. Ámen.

ogyan lehetek hálás?

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, min-
denért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus 
Krisztus által a ti javatokra” (1Thesszalonika 5,16–18).



Reni ahhoz az asztalhoz ment ebé-
delni, ahol Kriszti ült. Épp hogy el-
foglalta a helyét, suttogni kezdett: 
– Hallottad, hogy Marcsi nagyon 
rossz jegyet kapott a matek dolgo-
zatára? – Tényleg? – suttogott vissza 
Kriszti. – Azt hittem, hogy okos. – De 
nagyon lusta! Nézd csak! Itt jön! A 
haja csupa kóc – mondta Reni. – És 
az a szörnyű rózsaszín pulcsi van raj-
ta! – tette hozzá Kriszti.

Vajon egy ilyen beszélgetés tetszik 
Istennek? Vajon az, amit Reni és 
Kriszti mond, építi, megerősíti Mar-
csit? Nem! Az Efezus 4,29 ezt nevezi 
„bomlasztó beszédnek”. Ez a pletyka.

Soha ne hagyja el pletyka a szá-
dat! A pletyka rosszindulatú, és 
gyakran hazug dolgokat mond 
másokról. A pletyka bűn. Má-
sok pletykálkodásának is vé-
get vethetsz. Például, ha Reni 
neked beszélt volna Marcsi 
rosszul sikerült matematika 
dolgozatáról, a következőt 
mondhattad volna neki: – Mi-
ben segíthetünk neki a következő 
dolgozatnál? – Ha valaki rosszindu-
latúan beszél másról, ezt mondha-
tod: – Nem helyes, hogy így beszélsz! 
Ezután válts témát! Tegyél meg min-
dent a pletyka megállításáért!

Szerinted Isten miért nevezi bűnnek a pletykálkodást?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Kérlek, segíts abban, hogy ne pletykáljak másokról! Segíts mindig 
olyan szavakat használnom, melyek másokat építenek! Jézus nevében. Ámen.

i a pletyka?

„Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, 
hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges épí-
tésre” (Efezus 4,29).



Dávid és Tibi nagyon jó barátok vol-
tak, egészen tavaly nyárig. Dávid 

bekerült a focicsapatba, Tibi vi-
szont nem. Mivel megsértődött, 

megharagudott és féltékeny lett, 
olyan dolgokat is mondott má-
soknak, amiket nem lett volna 
szabad.

Tibi ezt mondta Dömének: 
– Dávid csak azért került be a 

focicsapatba, mert az apukája és 
az edző barátok. Sárinak ezt mond-

ta: – Dávid tönkre fogja tenni a csa-
patot. Túl kövér ahhoz, hogy gyorsan 
fusson. Mindaz, amit Tibi híresztelt 
róla, Dávid fülébe jutott. Dávid és Tibi 

nem barátkoztak többé. A Biblia a  
Példabeszédek 16. rész 28. versé-
ben azt mondja, hogy „a rágal-
mazó szétválasztja a barátokat is.”

A pletykás emberek elárulják a titkai- 
dat. Tibi elmondta Dávidnak, hogy 
még sírt is, amikor nem került be a 
csapatba, annyira rosszul esett neki 
a dolog. Dávidnak el kellett volna ezt 
mondania másoknak? Nem! A Példa-
beszédek 11. rész 13. verse ezt mond-
ja: „A rágalmazó titkokat tár fel, de a 
hűséges lélek leplezi a dolgot.”

Isten hallja azt is, amikor pletykál-
kodsz. Tudja, mennyi fájdalmat oko-
zol ezzel. Egy nap meg fogja tőled kér-
dezni, hogy miért mondtad ezeket. 
A Máté 12,36-ban Isten ezt mondja: 
„De mondom nektek, hogy minden ha-
szontalan szóról, amelyet kimondanak 
az emberek, számot fognak adni.” Em-
lékezz erre, és ne pletykálkodj! 

Hogyan rombolhatja szét a pletyka a barátságaidat?
 

 
 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Segíts, hogy jól meggondoljam, mit beszélek! És segíts emlékeznem 
arra, hogy te mindig figyelsz és hallasz engem! Jézus nevében. Ámen.

it tesz a pletyka?

„Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, 
hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges épí-
tésre” (Efezus 4,29).



Ismered a neved jelentését? Az egyik 
bibliai szereplő nevének nagyon kü-
lönleges a jelentése. Ezt az embert 
Barnabásnak hívták, ami azt jelenti: a 
vigasztalás fia. Hát nem csodálatos? 
A Biblia elmondja, hogy Barnabás 
azt tette, amit a neve jelent: úgy épí-
tett másokat, hogy bátorította őket.

Barnabással először az Újszövetség-
ben találkozunk közvetlen az után, 
hogy Saul (akit később Pálnak ne-
veznek) megtért és keresztyén lett. 
Az emberek féltek Saultól. Az Apos-
tolok cselekedetei 9,26–27-ben ol-
vasunk Barnabásról, aki keresztyé-
nekhez vitte Sault. Elmondta nekik, 
hogy most már Saul is keresztyén és 
ezért nem kell tőle félniük. Barnabás 
bátorította Pált utazásaik során. Bá-

torította az embereket arra, hogy 
hallgassák Isten Igéjét, higgyenek 
benne és éljenek az Úrért.

Szeretnél Barnabásra hasonlí-
tani? Bátoríts másokat! Mond-
hatsz ilyeneket: Jó munkát 
végeztél! Köszönöm, hogy ilyen 
keményen dolgozol! Szeretek 
veled egy csapatban lenni! Isten 
szeret téged, és én is szeretlek! 
Örülök, hogy ismerhetlek! Igazi 
barát vagy!

Barnabásnak a benne élő Úr Jézus 
Krisztus segített abban, hogy máso-
kat építeni tudjon. Neked is tud se-
gíteni!

Hogyan építhetsz ma valakit a beszédeddel?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts , hogy tudjak bátorítani másokat! Jézus nevében. Ámen.

ogyan építhetem 
a másikat?

„Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, 
hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges épí-
tésre” (Efezus 4,29).



Viharos felhők gyűlnek az égen. Egy-
re sötétebb lesz. Nagyon fúj a szél. 

Kinézel az ablakon és felkiáltasz 
– Te jó Isten! Ebből óriási vihar 
lesz!

Amikor ilyet vagy ehhez ha-
sonlót mondasz, nem gon-
dolsz az élő igaz Istenre. Nem 
ahhoz beszélsz, akinek hatal-

ma van viharokat teremteni és 
azokat megállítani. Hiába mon-

dod ki Isten nevét.

Tegyük fel, hogy nézed a tévét. 
A filmben éppen családi veszekedés 
folyik, hirtelen valaki mérgesen, egy 
káromkodásban kimondja Isten ne-

vét. A szavakat nem szeretettel és 
nem tisztelettel mondta az illető. 
Nem arra használta, hogy Isten 

csodálatos személyére hívja föl a 
nézők figyelmét. Ez a személy hiába 
mondta ki az Úr nevét. Isten nevét 
viccmesélés közben vagy gúnyolód-
va is ki lehet ejteni, de az is helytelen!

Amikor hiába mondod ki az Úr nevét, 
akkor úgy mondod ki az Isten, Jézus, 
Krisztus szavakat, mintha azok üres, 
sőt haragos, szidalmazó szavak len-
nének. Pedig Isten a legnagyobb jót 
tette veled. Elküldte érted az Úr Jé-
zust, a Fiú Istent. Jézus értünk szen-
vedett. Meghalt, de feltámadt, és ma 
is él. Isten hall minden szót, amelyet 
kiejtesz. A törvényben szigorúan 
megtiltotta, hogy az Ő nevét hiába 
kiejtsd. Ha te már hozzá tartozol, fi-
gyelj a szavaidra. Ha ilyen hiábavaló 
beszédet hallasz, imádkozz azokért, 
akik így használják Isten nevét.

Miért rossz Isten nevét hiába kimondani?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! A te neved csodálatos! Segíts tisztelnem a nevedet! Soha nem akarom 
hiába kimondani! Jézus nevében. Ámen.

it jelent Isten nevét 
hiába kimondani?

„Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak nevét, mert 
nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába 
mondja ki a nevét!” (2Mózes 20,7).



A Bibliának sok mondanivalója van 
a beszédről. Olvasd el figyelmesen 
a következő igeverseket, de ne csak 
egyszer, hanem többször is!

„A bántó beszéd haragot támaszt” 
(Példabeszédek 15,1).

„Van, akinek a fecsegése olyan, mint 
a tőrdöfés, a bölcsek nyelve pedig gyó-
gyít” (Példabeszédek 12,18).

„Ugyanabból a szájból jön ki az áldás 
és az átok… Nem kellene ennek így 
lennie” (Jakab 3,10).

„Aki vigyáz a szájára, megtartja éle-
tét, aki feltátja száját, arra romlás vár” 
(Példabeszédek 13,3).

„Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de 
nem fékezi meg a nyelvét, hanem még 
önmagát is becsapja, annak a kegyes-
sége hiábavaló” (Jakab 1,26).

A szavaknak hatalmuk van. A szád 
dicsérheti Istent, de bántóan is ki-
ejtheti az Ő nevét. Amit mondasz, 
azzal segíthetsz, de meg is sért-
hetsz embereket. A szavaiddal 
segíthetsz valakinek abban, 
hogy megismerje az Úr Jézust. 
Az emberek figyelnek arra, 
amit mondasz. Amikor ke-
resztyénként hiába mondod ki 
Isten nevét, az emberek meg-
jegyzik azt. Talán sokan nem fog-
nak hinni neked, amikor azt pró-
bálod majd elmondani nekik, hogy 
az Úr Jézus az ő Megváltójuk is akar 
lenni. Ne feledd: az emberek jobban 
emlékeznek az általad kimondott 
rossz dolgokra, mint a jókra. Figyelj 
hát oda a szavaidra!

Miért fontosak a szavaid ?
 
 
 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Segíts emlékeznem arra, hogy szavaimmal megbánthatok, vagy ép-
pen segíthetek embereket! Segíts csak olyan szavakat kimondanom, amelyek 
kedvesek előtted! Jézus nevében. Ámen.

ért kell vigyáznom 
a szavaimra?

„Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak nevét, mert 
nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába 
mondja ki a nevét!” (2Mózes 20,7).



Magdi nagyon szeret sokat beszélni! 
Beszél arról, hogy mit csinált teg-

nap, és arról is, hogy holnap mit 
fog csinálni. Beszél emberekről 

és helyekről, a sportról, a házi 
feladatról, a számítógépéről, 
a tévéműsorról, a gyülekezet-
ről, a nyaralásról, beszél azokról 
a dolgokról amelyeket szeret, 
és azokról is, amelyeket nem.

Vajon azoknak az embereknek, 
akik sokat beszélnek, „bölcs” aj-

kuk van-e? A Példabeszédek 10,19 
ezt mondja: „ az eszes ember vigyáz a 
beszédre.” Beszédünkre vigyázni azt 
jelenti: csendben lenni. Miért mond-
ja Isten, hogy vigyázz a beszédedre? 

Azért, mert minden alkalommal, 
amikor beszélsz, mondhatsz vala-
mi fölöslegeset, valami hazugsá-
got vagy durvaságot. Ha sokat 

beszélsz, megtörténhet, hogy egy 
idő után az emberek nem fognak rád 
figyelni. A Biblia azt mondja: „Mert 
ahogyan a sok munka álommal jár, 
úgy a sok beszéd ostoba fecsegéssel” 
(Prédikátor 5,2).

Eszter királyné beszélni akart a ki-
rállyal. Volt egy terve, hogy hogyan 
mentse meg Isten népét a haláltól 
(Eszter 4–5). Gondolkoznia és imád-
koznia kellett azért, hogy a megfele-
lő szavakat használja. Neki bölcs ajka 
volt. Hogyan lehet neked is ilyen? 
A Biblia azt mondja: „Uram, tégy zárat 
a számra” (Zsoltárok 141,3).

Figyelj tehát arra, hogy mennyit be-
szélsz és mit mondasz! Imádkozz 
többet! Hallgass többet! Beszélj ke-
vesebbet! Használj olyan szavakat, 
amelyek segítenek az embereknek! 
Isten nevét helyesen használd!

Miként segíthet a beszéd helyetti hallgatás abban, hogy bölcs aj-
kad legyen?  

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Segíts, hogy tudjam, mikor szóljak, mikor hallgassak! Amikor beszél-
nem kell, szeretnék bölcsen megszólalni! Jézus nevében. Ámen.

ogyan lehet bölcs ajkam?

„Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak nevét, mert 
nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába 
mondja ki a nevét!” (2Mózes 20,7).



Naomi, férjével és két fiával elhagy-
ta betlehemi otthonukat, és Móáb 
földjére utazott. Az idő alatt, míg 
ott éltek, Naomi férje meghalt. Fiai 
megházasodtak, feleségként Ruthot 
és Orpát választották. Egy idő múlva 
Naomi fiai is meghaltak. Nagyon szo-
morú idők voltak ezek.

Naomi úgy döntött, hogy visszatér 
Betlehembe. Ruth és Orpá elindultak 
vele. De Naomi arra kérte a két asz-
szonyt, hogy térjenek vissza ottho-
naikba (Ruth 1,6–14).

Orpá hazament, de Ruth ezt mondta 
Naominak: „ahová te mégy, odame-
gyek, ahol te megszállsz, ott szállok 
meg. Néped az én népem, és Istened 
az én Istenem” (Ruth 1,16).

A lojalitás azt jelenti, hogy hűséges 
vagy azokhoz, akiket szeretsz. Ha 
keresztyén vagy, elsősorban Is-
tenhez légy hű, de fontos, hogy 
lojális legyél a családtagjaid-
hoz és a barátaidhoz is.

Ha hű vagy valakihez, akkor 
kiállsz mellette, amikor mások 
rosszindulatúak vele. Jó dolgo-
kat mondasz róla, segítesz neki, 
amikor bajban van. Ezt tette Ruth 
is. Megbízható hűségéért gazdag 
áldást kapott. Követed-e Ruth cso-
dálatos példáját?

Hogyan mutathatod meg hűségedet egy barátod iránt ezen a héten?

  

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Kérlek, segíts, hogy hű lehessek a családomhoz, a barátaimhoz, de 
legfőképpen hozzád! Jézus nevében. Ámen.

it jelent hűnek, 
lojálisnak lenni?

„A megbízható ember bőven kap áldást” 
(Példabeszédek 28,20).



János hívő keresztyén, aki hű akart 
lenni Istenhez. Az iskolában Máté 

a padtársa. Máté ceruzával meg-
bökte, gúnyosan rámosolygott 
és odasúgta neki: – Ne húzd fel 
magad, János! Ha keresztyén 
vagy, akkor megbocsátasz ne-
kem! – Majd ismét megbökte 
és nevetett.

Mit tennél, ha valaki Mátéhoz 
hasonlóan téged is piszkálna 

azért, mert keresztyén vagy? A sa-
ját erődnél többre van szükséged 

ahhoz, hogy hű maradj Istenhez. Is-
ten Igéje így biztat: „Járuljunk tehát 
bizalommal a kegyelem trónusához, 

hogy irgalmat nyerjünk, és kegyel-
met találjunk, amikor segítségre 

van szükségünk” (Zsidók 4,16).

Ha szeretnél egyre hűségesebb len-
ni Istenhez, segít, ha rendszeresen 
olvasod a Bibliát, imádkozol és talál-
kozol más keresztyénekkel. A keresz-
tyén barátok segítik egymást abban, 
hogy Istenért éljenek. Az Isten iránti 
hűséged igazi próbája az iránta való 
engedelmességed.

Ha főleg olyan gyermekekkel barát-
kozol, akiket nem érdekel Isten, ne-
héz lesz hűnek maradnod Őhozzá. 
János ezért nem választotta Mátét 
közeli barátjának, de azért időnként 
együtt játszanak és egy padban ül-
nek. A hívő barátaival viszont sokat 
imádkozik Mátéért és igyekszik be-
szélni neki Jézusról. Ez kedves Isten 
előtt. Légy hű Istenhez és engedel-
meskedj neki teljes szívedből!

Hogyan mutathatod meg Istennek iránta való hűségedet?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Köszönöm, hogy szeretsz! Bár nehéz, mégis hű akarok lenni hozzád! 
Add, hogy egyre hűségesebben tudjalak szolgálni! Jézus nevében. Ámen.

ogyan lehetek hű 
Istenhez?

„A megbízható ember bőven kap áldást” 
(Példabeszédek 28,20).



Mit mondasz magadnak akkor, ami-
kor tudod, hogy meg kellene tenned 
valamit, de nincs kedved hozzá: Túl 
fáradt vagyok!… Valami mást akarok 
csinálni!… Vagy: Ezt fogom tenni, ez a 
helyes… Isten segít majd megtennem!

Amikor ez utóbbihoz hasonló mon-
datokat mondasz magadnak, ak-
kor tanulsz meg hűségesnek lenni. 
A hűség azt jelenti, hogy igaz ma-
radsz Istenhez a gondolataiddal, 
a szavaiddal és a cselekedeteiddel. 
Mit mond a Példabeszédek 28,20? 
Ha hű vagy Istenhez, akkor áldás és 
öröm tölti be az életedet!

Ha azt mondod, hogy keresztyén 
vagy, viszont nem vagy hűséges, ak-
kor az emberek nem fognak meg-
bízni benned. Nem akarnak olyanok 

lenni, mint te. Nem akarják meg-
hallgatni azokat a fontos dolgokat, 
amelyeket Istenről kellene mon-
danod nekik. 

Ha hűséges vagy, akkor az 
emberek láthatják, hogy Isten 
változást hozott az életedbe. 
A pénzedet bölcsen haszná-
lod föl. Az idődből jut arra is, 
hogy az embereknek segíts. 
Tanulmányozod a Bibliát és gyü-
lekezetbe jársz. Talentumaidat (jó 
képességeidet) Isten szolgálatára 
használod.

Nagy öröm van abban, ha az Isten-
nek való engedelmességet válasz-
tod. Ha kéred Istent, hogy segítsen 
hűségesnek lenned, bőven kapsz 
áldást. Isten mondja ezt!

Miért nehéz néha hűségesnek lenni?

 

 

 

Imádkozhatsz így is:

Istenem! Segíts hűségesen, a te ügyedre használni a pénzemet, az időmet és 
a talentumaimat! Olyan valaki akarok lenni, akire mások támaszkodhatnak! 
Jézus nevében. Ámen.

iért fontos 
hűségesnek lenni?

„A megbízható ember bőven kap áldást” 
(Példabeszédek 28,20).



Z ENGEDELMESSÉGET VÁLASZTOM
Keresd meg a hamis állítást, és húzd át az előtte álló betűt! A megmaradt 
betűket rendezd sorba, és írd be a hiányzó betűk helyére!

Ha engedelmeskedem Istennek, …

R örömöm lesz. H mindig jó dolgok fognak történni.
E Isten megjutalmaz. SZ boldogabb lesz az életem.
T jobban megismerem Istent.

Az Istennek való engedelmesség azt mutatja, hogy én _ _ E _ _ _ E M Őt.

Amikor nehéz Istennek engedelmeskedni, akkor  
 

Gondold át még egyszer!

1. Miért engedelmeskedj Istennek?  
 

2. Mit látnak mások, ha engedelmeskedsz Istennek?  
 

3. Miért dolgozz keményen és odafigyelve?  
 

4. Hol kaphatsz segítséget a helyes döntésekhez?  
 

5. Mit tehetsz panaszkodás helyett?  
 

6. Mit teszel, ha hűséges vagy valakihez?  
 

Amennyiben szükséges, a válaszokat megtalálod a füzetben. A zárójelbe tett számok az elmélke-
dés számát jelölik. 1. (242) 2. (246) 3. (251) 4. (254) 5. (259) 6. (268)


