
 AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ HÉT 
 

1. HÉT  
Tényleg Krisztushoz tartozom? 

 
Pál a Filippi 1,6-ban kifejezi meggyőződését, hogy Isten befejezi a „jó munkát”, 
amit elkezdett a filippiekben. Ennek a hétnek az anyaga azt segít megérteni, 
hogyan lehetünk biztosak üdvösségünkben. 
 
Vasárnap 
Olvassuk el azt az igeszakaszt, amiről ma az igehirdetés szólt az istentiszteleten. 
 
A többi hat napon… 
 
1. Nap 
Olvassuk el a Filippi 1,1-11-et, és gondolkozzunk el újra válaszainkon, amiket a 
Munkafüzet 5-8. oldalán található kérdésekre adtunk. 

Tanuljuk meg kívülről a hét emlékeztető igeversét: 
„Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó 
munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára.” Filippi 1,6 

Köszönjük meg Istennek, hogy el fogja végezni azt a „jó munkát”, amit elkezdett 
bennünk. 
 
 
2. Nap 
Olvassuk el az Efezus 2,8-10-et! 

Pál ezt a levelet az efezusi gyülekezetnek írta (lásd a Munkafüzet 4. oldalán 
található térképet). Ezek a versek világosan leírják nekünk az üdvösség útját. 
 
1. A 8. vers alapján hogyan lehet üdvösségünk? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Mi meg tudjuk menteni magunkat? Miért vagy miért nem? (Lásd 8. és 9. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



3. Mi az, ami Pál szerint nem menthet meg minket? (Lásd 9. v.)  
(Megjegyzés: Azért említi ezeket, mert könnyű beléjük vetni a bizalmunkat, ahelyett, hogy 
Istenben bíznánk.) 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Fontosak a jó cselekedetek? (Lásd 10. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Mit tanulhatunk meg Istenről a 10. versben? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Köszönjük meg Istennek a kegyelem ajándékát. Kérjük, hogy formálja úgy 
szívünket, hogy a bizalmunk Benne, és ne a saját cselekedeteinkben legyen. 
 
 
3. Nap 
Olvassuk el az 1János 1,5-10-et! 

A levél írója János, Jézus tanítványa, akinek az elhívásáról a Márk 1,19-20-ban 
olvashatunk. Ő írta János evangéliumát és a Jelenések könyvét is. Ezt a levelet 
Kr.u. 90 körül írta. 

 

1. Mit jelent „világosságban járni”? (Lásd 6-7. v.) 

(Segítség: A világosságban járáshoz szükségünk van Jézus megtisztító vérére, így nem 
jelentheti azt, hogy tökéletesnek kell lenni.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Mit jelent „sötétségben járni”? (Lásd 5-6. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



3.  Miért nem mondhatjuk, hogy „nincsen bűnünk”? (Lásd 8. és 10. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4.  Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy ha megvalljuk bűneinket, 
bűnbocsánatot nyerünk? (Lásd 9. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Egy pár percben adjunk hálát Istennek hitünk bizonyosságáért, ami azon alapul, 
amit Jézus tett értünk. Kérjük Isten bocsánatát bűneinkre azzal a 
bizonyossággal, hogy MINDEGYIKTŐL meg fog teljesen tisztítani. 

 

 
4. Nap 
Olvassuk el a János 6,35-40-et! 

Ez a rész János evangéliumában abból a beszélgetésből való, amit Jézus 
folytatott a tömeggel 5000 ember megvendégelése után. A tömeg olyan csodás 
jelet követelt tőle, mint amilyet Mózes tett, amikor mannát adott Izráel népének a 
pusztában.  

Jézus emlékezteti őket, hogy mennyei Atyja az, aki táplálékot adott a népnek. 
Amúgy pedig az igazi „kenyér” az, aki a mennyből száll le, és életet az a 
világnak. 

Az 39. és 40. versekben a „feltámasszam az utolsó napon” azt jelenti, hogy 
Jézus feltámaszt minket, amikor visszatér az utolsó ítéletkor. 

 

1. Milyen éhségről, illetve szomjúságról beszél Jézus a 35. versben? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



2. Nézzük meg az ígéretet a 37. versben. Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy 
ránk is vonatkozik? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Isten terve velünk egyértelmű a 39-40. versek alapján. Mi a része Istennek 
ebben a tervben? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Mi a mi részünk? (Lásd 40. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Köszönjük meg Istennek, hogy erősen tart és sosem ejt ki kezéből bennünket. 
Imádkozzunk azért, hogy Krisztust éhezzük és szomjazzuk mindenek felett. 

 

 
5. Nap 
Olvassuk el a héten eddig átvett igeszakaszokat. Válasszunk ki egy verset, ami 
különösen is nagy segítséget jelentett. Írjuk le ide, és tanuljuk meg kívülről. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. Nap 

 
Olvassuk el a Filippi 1,12-26-ot felkészülésül a következő hétre! 



AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ HÉT 
 

 2. HÉT 
Mi az életem célja? 

 
 
A Filippi 1,19-ben Pál elmondja, hogy a filippi gyülekezet imádsága és „Jézus 
Krisztus Lelke” segítették őt. Ennek a hétnek az anyaga segít jobban 
megismernünk a Szentlelket, és hogy mit tesz. 
 
Vasárnap 
Olvassuk el azt az igeszakaszt, amiről ma az igehirdetés szólt az istentiszteleten. 
 
 
A többi hat napon… 
 
1. Nap 
Olvassuk el újra a Filippi 1,12-26-ot, és gondolkozzunk el a válaszainkon, 
amiket a Munkafüzet 9-12. oldalán található kérdésekre adtunk. 

Tanuljuk meg kívülről a hét emlékeztető igeversét: 
 „Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.”  Filippi 1,21 

 
Imádkozzunk, hogy amikor kimondjuk ezeket a szavakat, komolyan is tudjuk 
venni őket. 
 

 

2. Nap 
Olvassuk el az Efezus 1,13-14-et! 

1. Mikor kapjuk meg a Szentlelket? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Miért kapjuk a Szentlelket? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



3. A Szentlélek a jele annak, hogy Istenhez tartozunk. Bíztatás ez számunkra? 
Miért vagy miért nem? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Köszönjük meg Istennek, hogy a Szentlélek által bizonyossá tesz minket arról, 
hogy Hozzá tartozunk. 

 

 

3. Nap 
Olvassuk el a Galata 5,16-26-ot! 

Ebben a levélben Pál a Galácia területén lévő gyülekezeteknek ír (ld. a felső 
térképet a Munkafüzet 4. oldalán). E versek központi témája a konfliktus a 
Szentlélek és a bűnös természet között, ami minden keresztyén ember életének 
része. 

1. Mit jelent „a Lélek szerint élni”? (Lásd 16-17. v.) 
(Segítség: A vágyaink vezetnek egyik vagy másik irányba) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Miért rossz teljesíteni a „test kívánságát”, ha a Szentlélek bennünk él? (Lásd 
19-21. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. A 19-21. versek ismeretében van-e olyan dolog, amivel fel kellene hagynunk, 
vagy amiért bocsánatot kellene kérnünk? (Vegyük észre, hogy vannak olyan 
bűnök, amik nyilvánvalóak, de olyanok is, amik inkább hozzáállásbeli dolgok, 
és ezeket természetüknél fogva könnyebb elrejteni.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Hogyan változtat meg minket a Szentlélek? (Lásd 22-26. v.) 



________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Pál arra hív fel minket, hogy a „Lélek által éljünk” (25. v.). Hogyan tehetjük 
ezt meg az olvasottak szerint? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Noha nagyon fontos, hogy meglássuk életünk azon területeit, ahol változásra 
van szükség, de ugyanennyire fontos, hogy ne húzzon le minket a bűntudat. Ne 
feledjük, hogy Isten azért fogad el bennünket, amit Jézus tett, és nem azért, amit 
mi teszünk. 

Tanuljuk meg a Lélek kilencféle gyümölcsét a 22-23 versekből. Melyikkel 
küszködünk a legtöbbet? Kérjük Isten Lelkének a segítségét ebben. 
 

 

4. Nap 
Olvassuk el a Róma 8,26-27-et! 

Pál ezt a levelét a Rómában élő keresztyéneknek írta. Ez a rész egy kicsit még 
többet mond el nekünk a Szentlélek munkájáról, amit a hívő ember életében 
végez. 

1. Hogyan segít a Szentlélek imádkozni minket? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Hogyan lehet ez valakinek vigasztalássá egy nehéz helyzetben? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Miért fontos a Szentlélek által imádkozni? (Lásd 27. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



Köszönjük meg Istennek, hogy a Szentlélek segít nekünk erőtlenségeinkben, és 
hogy ilyen hatalmas Istenhez imádkozhatunk. 

 

 

5. Nap 
Olvassuk el a héten eddig átvett igeszakaszokat. Válasszunk ki egy verset, ami 
különösen is nagy segítséget jelentett. Írjuk le ide, és tanuljuk meg kívülről. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

6. Nap 
Olvassuk el a Filippi 1,27-2,11-et felkészülésül a következő hétre! 



AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ HÉT 
 

3. HÉT 
     Együtt Krisztusért? 

 
 

Pál a Filippi 1,27-ben elmondja, hogy az evangéliumhoz méltóan viselkedjünk, 
illetve annak küzdjünk annak üzenetéért. Ennek a hétnek az anyaga ezt segít 
jobban megérteni. 
 
Vasárnap 
Olvassuk el azt az igeszakaszt, amiről ma az igehirdetés szólt az istentiszteleten. 
 

A többi hat napon… 
 

 

1. Nap 
Olvassuk el újra a Filippi 1,27-2,11-et, és gondolkozzunk el a válaszainkon, 
amiket a Munkafüzet 13-16. oldalán található kérdésekre adtunk. 

Tanuljuk meg kívülről a hét emlékeztető igeversét: 
„Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt.”  

Filippi 2,5 

Imádkozzunk erőért és bölcsességért, hogy bárhol is legyünk, „az az indulat 
legyen bennünk, amely Krisztus Jézusban is megvolt”. 
 

 

2. Nap 
Olvassuk el a János 3,16-21-et! 

1. A 16-18. versek nagyszerű összefoglalóját adják az evangéliumnak. Mi az 
evangélium üzenete e versek alapján? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Hogyan írja le a 18-19. vers azokat az embereket, akik nem hisznek Jézusban? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



3. Jézus „világosságként” utal magára a 19. versben. Mi történik azokkal, akik 
gyűlölik a világosságot? (Lásd 20. v.) 
________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________ 
 
4. Hogyan kellene erre reagálnunk? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Imádkozzunk azokért az ismerőseinkért, akik a „sötétséget” szeretik, hogy hitre 
jussanak Jézusban. 
 

 

3. Nap 
Olvassuk el a Kolossé 3,12-17-et! 

Pál ezt a levelet a Kolosséban lévő gyülekezetnek írta. Ahogy a filippiek, ők is 
újonnan megtért hívők voltak. 
 

1. Mit mond a 12-14. vers, hogyan kellene viszonyulnunk egymáshoz? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Mit tehetünk azért, hogy ne felejtsünk el hálát adni Istennek? (Lásd 15-17. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Miért fontos időt tölteni azzal, hogy elgondolkodunk Isten Igéjén? (16. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Szánjunk most időt a hálaadásra. Imádkozzunk azért, hogy az Ő Igéje „lakjon 
bennünk gazdagon”. 
 

 

 



4. Nap 
Olvassuk el az 1Péter 2,9-12-t! 

Ezt a levelet Péter írta, aki egyike volt Jézus 12 tanítványának. Olyan 
keresztyéneknek írta, akiket hitük miatt üldöztek. 
 
1. Hogyan jellemzi Péter a hívőket a 9. és 10. versekben? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Hogyan kellene ezek alapján a keresztyéneknek élniük? (Lásd 9. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Miért hívja Péter a keresztyéneket „jövevényeknek és idegeneknek” a 11. 
versben? (Lásd Filippi 3,20) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Hogyan kellene viselkednünk a 11. és 12. vers alapján? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Milyen hatással lesz a viselkedésünk azokra, akik nem ismerik még Jézust? 
(Lásd 12. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Imádkozzunk, hogy életünk erőtejes bizonyságtétel legyen körülöttünk azok 
számára, akik nem ismerik Jézust. 
 

 

 

 



5. Nap 
Olvassuk el a héten eddig átvett igeszakaszokat. Válasszunk ki egy verset, ami 
különösen is nagy segítséget jelentett. Írjuk le ide, és tanuljuk meg kívülről. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Nap 
Olvassuk el a Filippi 2,5-18-at felkészülésül a következő hétre! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ HÉT 
 

4. HÉT 
Hogyan éljek Krisztusért? 

 
A Filippi 2,5-11 csodálatos bemutatása Jézus alázatának és önzetlenségének. Ez 
a hét Jézusra, és az Ő bűnből minket megszabadító munkájára fókuszál. 
 
 

Vasárnap 
Olvassuk el azt az igeszakaszt, amiről ma az igehirdetés szólt az istentiszteleten. 
 
A többi hat napon… 
 
 
 
1. Nap 
Olvassuk el újra a Filippi 2,5-18-at, és gondolkozzunk el a válaszainkon, amiket 
a Munkafüzet 17-20 oldalán található kérdésekre adtunk. 

Tanuljuk meg kívülről a hét emlékeztető igeversét: 
„…ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek.” Filippi 
2,15b-16a 

Kérjük Istent, hogy segítsen csillagként ragyognunk a családunkban, barátaink 
és ismerőseink körében. 
 
 
 
2. Nap 
Olvassuk el az Ézsaiás 53,1-6-ot! 

Ezek a versek leírják a szenvedését Isten „szolgájának”. Noha 700 évvel Jézus 
születése előtt íródtak, feltűnő, mennyire pontosan leírják, ami Jézussal később 
történt. 
 
1. Nézzük meg a 2. és 3. verset! Milyen hasonlóságokat fedezünk fel a „szolga” 
és Jézus Krisztus között? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



2. Mit ért el a szolga szenvedése? (Lásd 4-5. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Miért szükséges ez a szenvedés? (Lásd 6. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Adjunk hálát Istennek azért a csodáért, amit az evangélium (örömhír) jelent, és 
Jézus hatalmas alázatáért, hogy vállalta a szenvedést a kereszten értünk. 
 
 
 
3. Nap 
Olvassuk el a Lukács 15,11-32-t! 

Ezt a szakaszt gyakran nevezik a „tékozló fiú” példázatának. Ez csodálatos képe 
Isten együttérző szeretetének, amit a történetben az apa jelenít meg. 
 
1. Mit tudunk meg a fiatalabb fiúról a 11-17. versekből? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Milyen változásokat látunk benne a 17-19. versekben? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Mi lep meg leginkább abban, ahogy a 20-24. versek leírják az apát? 
(Megjegyzés: Ne felejtsük el, hogy az apa a történetben Istent képviseli.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 



4. Milyen az apjával/Istennel való kapcsolata az idősebb fiúnak? Ez miért baj? 
(Lásd 25-31. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
5. Hasonlítunk valamelyik fiúra? Melyikre? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Hogyan válik láthatóvá az apa/Isten nagylelkűsége mindkét fia felé? (Lásd 22. 
28. és 31. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Köszönjük meg Isten hatalmas atyai szeretetét irántunk. 
 
 
4. Nap 
Olvassuk el a Kolossé 1,15-23-at! 

Már vettünk egy szakaszt ebből a levélből, amit Pál a Kolosséban élő 
keresztyéneknek írt. A fenti versek segítenek megérteni, kicsoda Jézus. 
 
1. Pál úgy nevezi Jézust, hogy „a láthatatlan Isten képe” (15. vers). Mit ért ez 
alatt? (Lásd 19. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 
2. Pál úgy is hívja Jézust, hogy „az elsőszülött minden teremtmény előtt” (15. 
v.). Mit ért ez alatt a 16-18. versek alapján? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



3. Isten a Vele való közösségre teremtett minket, de a bűneink miatt ez a 
kapcsolat megromlott, és gyógyulásra/helyreállításra van szüksége. Hogyan 
történhet ez meg? (Lásd 20. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Mit jelent megbékélni Istennel? (Lásd 21-22. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Olvassuk el a 23. verset! Hogyan válaszoljunk arra, amit Jézus tett értünk? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Gondolkozzunk el azon, ahogyan ez az igeszakasz leírja Jézust, és adjunk hálát 
azért, hogy milyen hatalmas Szabadító Ő. Imádkozzunk, hogy „megmaradjunk a 
hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium 
reménységétől”. 
 
 
5. Nap 
Olvassuk el a héten eddig átvett igeszakaszokat. Válasszunk ki egy verset, ami 
különösen nagy segítséget jelentett. Írjuk le ide, és tanuljuk meg kívülről. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. Nap 
Olvassuk el a Filippi 3,1-9-et felkészülésül a következő hétre! 
 
 



AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ HÉT 
 

5. HÉT 
Lehetek-e elég jó Istennek? 

 
 
A Filippi 3,9-ben Pál arról a megigazulásról beszél, ami Isten ajándéka, és ami 
hit által lehet a miénk. Ennek a hétnek az anyaga ezt segít jobban megérteni. 
 
Vasárnap 
Olvassuk el azt az igeszakaszt, amiről ma az igehirdetés szólt az istentiszteleten. 
 
A többi hat napon… 
 
 
1. Nap 
Olvassuk el újra a Filippi 3,1-9-et, és gondolkozzunk el a válaszainkon, amiket a 
Munkafüzet 21-24. oldalán található kérdésekre adtunk. 

Tanuljuk meg kívülről a hét emlékezető igeversét: 
„…nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit 
által Istentől van igazságom a hit alapján.” Filippi 3,9b 

Köszönjük meg, hogy „Istentől van igazságunk, a hit alapján”. 
 
 
2. Nap 
Olvassuk el az Efezus 2,1-10-et! 

Talán emlékszünk rá, hogy az 1. héten foglalkoztunk már ennek a szakasznak 
egy részével. Ezek a versek az üdvösség áttekintését adják.  
 
1. Milyenek voltunk, mielőtt Jézus követői lettünk? (Lásd 1-3. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
2. Miért nem hagyta ezt annyiban Isten? (Lásd 4. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



3. Nézzük meg az 1. kérdésre adott válaszunkat. Mivel érdemeltük ki Isten 
szeretetét? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Mit ért Pál tehát az alatt, hogy „kegyelemből van üdvösségetek” (5. v.)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Miért fontos azt megérteni, hogy hit által (8. v.) és nem cselekedetekből – 
tehát az által, amit teszünk – van üdvösségünk (9. v.)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Imádkozzunk, hogy világosan megértsük, mit jelent Isten kegyelme. Kérjük Őt, 
hogy segítsen hálánkat kifejezni ezért azzal, hogy úgy élünk, ahogy Neki kedves.  
 
 

3. Nap 
Olvassuk el a Róma 3,20-26-ot! 

Ez az Újszövetség egyik legcsodálatosabb része, amely elmondja, mit tett értünk 
Isten Krisztus halála által.  
 
1. Mit tesz a „törvény” a 20. vers szerint? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
2. A fenti vers szerint mi nem származik a törvény megtartásából? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



3. A „megigazulás” szó azt jelenti, hogy valaki felett kimondják a felmentő 
ítéletet: „nem bűnös”. Hogyan békülhetünk hát meg Istennel mi, akik bűnösek 
vagyunk? (Lásd 22-24. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Mivel Isten igazságos, meg kell büntetnie a bűnt. Jézus az életét adta, hogy 
megfizessen a bűneinkért. Hogyan mutatja ez meg Isten igazságát? (Lásd 25-
26. v.) 

Köszönjük meg Istennek igazságosságát, amit Jézus halála is tanúsít.  
 

 

4. Nap 
Olvassuk el a Róma 5,6-11-et! 

Ebben a részben Pál leírja azt az örömet és békességet, ami a megigazulásból 
fakad. 
 
1. Mi olyan csodálatos a 6. és 7. versekben? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Hogyan lehetünk biztosak Isten szeretetében a 8. vers alapján? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
3. Mit ért el számunkra Jézus halála a 9. és a 10. vers szerint? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Miért dicsérjük Istent (11. v.)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



Köszönjük meg Istennek, hogy megbékélhettünk Vele, Jézus halálának 
köszönhetően. 
 
 

5. Nap 
Olvassuk el a héten eddig átvett igeszakaszokat. Válasszunk ki egy verset, ami 
különösen nagy segítséget jelentett. Írjuk le ide, és tanuljuk meg kívülről! 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. Nap 
Olvassuk el a Filippi 3,10-4,1-et felkészülésül a következő hétre! 
 



AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ HÉT 
6. HÉT 

Hogyan ismerhetem meg jobban Krisztust? 
 

A Filippi 3,12-14-ben Pál kijelenti szándékát, hogy „nekifeszülve” futja meg  
keresztyén életét. Ennek a hétnek az anyaga abban akar segítni, mi hogyan 
tudunk „nekifeszülni”. 
 
Vasárnap 
Olvassuk el azt az igeszakaszt, amiről ma az igehirdetés szólt az istentiszteleten. 
 
A többi hat napon… 
 
1. Nap 
Olvassuk el újra a Filippi 3,10-4,1-et, és gondolkozzunk el a válaszainkon, 
amiket a Munkafüzet 25-28. oldalán található kérdésekre adtunk. 
 
Tanuljuk meg kívülről a hét emlékezető igeversét: 
„…hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben 
való részesedést.” Filippi 3,10 

Kérjük Isten segítségét, hogy mi is „nekifeszülve” tudjuk élni keresztyén 
életünket, és egyre jobban megismerjük Krisztust. 
 
2. Nap 
Olvassuk el a Máté 6,19-24-et! 

Ezek a versek a „Hegyi beszéd” néven ismert tanításban hangzottak el. Jézus 
egy hegyoldalon volt a tanítványaival, amikor ezt a tanítást mondta. 
 
1. Jézus azt tanítja nekünk, hogy „mennyei kincseket” gyűjtsünk a földiek 
helyett. Miért? (Lásd 19-20. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Mit ért Jézus az alatt, hogy „Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is” (21. 
v.)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



3. Mire fordítjuk az időnk és energiánk legnagyobb részét? Mit jelez ez arról, 
hol van a szívünk?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Jézus azt mondja a 24. versben, hogy „senki sem szolgálhat két úrnak”. Mik 
azok a dolgok az életünkben, amik megnehezítik, hogy Jézusnak szolgáljunk? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Mit kellene ezekkel kapcsolatban tennünk? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Kérjük Istent, hogy segítsen olyan kincseket választanunk, ami az örökkévalóság 
szempontjából is maradandók. 
 
3. Nap 
Olvassuk el a Máté 6,25-34-et! 

Ez a szakasz az előző napi folytatása. 
 
1. Mit tudunk meg Isten irántunk való szeretetéről a 26. és 30. vers alapján? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. A 32. vers szerint miért nem kell aggódnunk az étel, ital vagy ruházat miatt? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Mit kell tennünk e helyett a 33. vers alapján? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



4. Milyen gyakorlati lépéseket tehetünk ennek érdekében? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Imádkozzunk azért, hogy tudjunk bízni Istenben, és mindenben merjünk Rá 
támaszkodni. 
 
4. Nap 
Olvassuk el a Máté 7,24-29-et! 

Jézus a Hegyi beszédet egy példázattal zárta le tanítványainak – egy olyan 
történettel, aminek mélyebb üzenete van. 
 
1. Ebben a történetben két ember szerepel. Hogyan jellemzi őket? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Van, ami azonos és van, ami különbözik velük kapcsolatban. Mik ezek? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. A két házat különböző alapokra építették. Mi a különbség a kettő között? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. A példázatban két következményről olvashatunk. Mik ezek? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Elég csupán figyelni Jézus szavaira? Miért vagy miért nem? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



Imádkozzunk az életünk olyan területeiért, ahol a gyakorlatba kellene 

átültetnünk azt, amiről Jézus itt tanít. 

 
5. Nap 
Olvassuk el a héten eddig átvett igeszakaszokat. Válasszunk ki egy verset, ami 
különösen is nagy segítséget jelentett. Írjuk le ide, és tanuljuk meg kívülről. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. Nap 
Olvassuk el a Filippi 4,2-9-et felkészülésül a következő hétre! 



AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ HÉT 
 

7. HÉT 
Hogyan lehet örömöm Krisztusban? 

 
Ezen a héten az imádságról tudhatunk meg többet. 
 

Vasárnap 
Olvassuk el azt az igeszakaszt, amiről ma az igehirdetés szólt az istentiszteleten. 
 
 
A többi hat napon… 
 
1. Nap 
Olvassuk el a Filippi 4,2-9-et, és gondolkozzunk el a válaszainkon, amiket 
Munkafüzet 29-32. oldalán található kérdéseire adtunk. 
 

Tanuljuk meg kívülről a hét emlékeztető igeversét: 
„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor 
hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.”  Filippi 4,6 

Emlékezzünk erre az igeversre, és imádkozzunk azokért a dolgokért, amik miatt 
aggódunk. 
 
2. Nap 
Olvassuk el a Máté 6,5-13-at! 

Máté, a 12 tanítvány egyike a szerzője ennek az evangéliumnak. Ebben a 
szakaszban Jézus a tanítványait tanítja az imádkozásról. 
 
1. Mit mond Jézus az 5-8. versekben, hogyan imádkozzunk? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Mit mond Jézus ebben a szakaszban, mit ne tegyünk? Miért? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



3. Mi az első dolog, amire Jézus azt mondja tanítványainak, hogy imádkozzanak 
érte? (Lásd 9-10 v.)  

(Segítség: „Szenteltessék meg” annyit jelent, hogy „legyen különlegesen megbecsült”, vagy 
„legyen tisztelve”) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Miért kell először ezekért a dolgokért imádkoznunk? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Menjünk végig az imádságon versről-versre. Mit tanít nekünk Jézus az 
imádságról az egyes sorokban? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Használjuk Jézus imádságát mintának a saját imádságainkhoz. 

 
3. Nap 
Olvassuk el a Kolossé 1,3-14-et! 

Már korábban vettünk részeket Pálnak a Kolosséban élő keresztyénekhez írt 
leveléből. Ebben a szakaszban az apostol imádkozik értük. 
 
1. Miért ad Pál hálát a kolosséi keresztyénekkel kapcsolatban? (Lásd 3-4. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Honnan ered a kolosséiak hite és szeretete? (Lásd 5. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



3. Mi a legfontosabb dolog, amiért Pál velük kapcsolatban imádkozik? (Lásd 9. 
v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Miért imádkozik ezért? (Lásd 10-12. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Használjuk ezeket a verseket mintául, aminek alapján imádkozhatunk a 
csoportunk többi tagjáért. 

 
4. Nap 
Olvassuk el a Kolossé 4,2-6-ot! 

Itt Pál elmondja a Kolosséban élő hívőknek, milyen témákban szeretné, ha 
imádkoznának érte. 
 
1. Mit tanulhatunk a 2. versből, hogyan kellene imádkozunk? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Pál azért van börtönben, mert a Jézusról szóló örömhírt továbbadta az 
embereknek (lásd a 3. vers végét). Ennek fényében miért meglepő a 3. versben 
olvasható kérése? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Hogyan segíthet a 3. és 4. vers abban, hogy imádkozzunk azokért, akik 
szeretnének a barátaiknak Jézusról beszélni? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



4. Milyen tanácsot ad Pál azzal kapcsolatban, ahogy a nem-hívőkhöz 
viszonyuljunk? (Lásd 5-6. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Kérjük Istent, hogy segítsen nekünk és a csoport többi tagjának is abban, hogy 
az Úr Jézusról szóló örömhírt megosszuk másokkal. 

 
5. Nap 
Olvassuk el a héten eddig átvett igeszakaszokat. Válasszunk ki egy verset, ami 
különösen is nagy segítséget jelentett. Írjuk le ide, és tanuljuk meg kívülről. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. Nap 
 

Olvassuk el a Filippi 4,10-23-at felkészülésül a következő hétre!



AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ HÉT 
 

8. HÉT 
Hogyan lehetek elégedett Krisztusban? 

 
 
Pál levelének végére érve a megelégedettségről ír. Ennek a hétnek az anyaga 
gyakorlati segítséget nyújtanak abban, hogyan lehetünk megelégedettek mi is. 
 
 

Vasárnap 
Olvassuk el azt az igeszakaszt, amiről ma az igehirdetés szólt az istentiszteleten. 
 
 
A többi hat napon… 
 
1. Nap 
Olvassuk el a Filippi 4,10-23-at, és gondolkozzunk el a válaszainkon, amiket a 
Munkafüzet 33-36. oldalán található kérdésekre adtunk. 
 
Tanuljuk meg kívülről a hét emlékeztető igeversét: 
 „…megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van.” Filippi 4,11b 

Imádkozzunk, hogy mi is tudjunk megelégedettek lenni azzal, amink van. 
 
 
2. Nap 
Olvassuk el a Zsidókhoz írt levél 4,14-16-ot! 

Ez a rövid szakasz nagy bátorításul lehet a számunkra. 
 
1. Miért „ragaszkodjunk” hitünkhöz (14. v.)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
2. Hogy látjuk, személy szerint milyen gyengeségekkel és kísértésekkel 
küszködünk jelenleg (15. v.)? 
________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 



 
3. Jézus pontosan tudja, milyen, amikor kísértések érnek. Ő azonban sosem 
követett el bűnt. Mit kell tennünk, ha erőtlenségekkel vagy kísértésekkel 
küszködünk? (Lásd 15-16. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Mi lesz Isten válasza, ha így teszünk? (Lásd 16. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Építsük be a kérdésekre adott válaszainkat az imádságunkba. 
 
 

3. Nap 
Olvassuk el az 1Timóteus 1,12-17-et! 

Pál két levelet is írt Timóteus nevű fiatal munkatársának. Itt Pál a saját 
méltatlanságáról beszél, mivel korábban üldözte a keresztyéneket. 
 
1. Miért ad hálát Pál Jézusnak a 12. versben? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Mit kapott Pál Jézustól a 14. vers szerint? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Miért olyan fontos a 15. versben lévő „igaz beszéd” Pálnak és nekünk is? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 



4. Hogyan példázza Pál élete Isten türelmességét? (Lásd 13. és 16. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Hogyan bizonyítja Isten türelmét a mi életünk azok előtt, akik még nem 
hívők? (Lásd 16. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. A 12. versben Pál azt írja, hogy Jézustól kapott erőt. Milyen módon kaptunk 
mi is erőt Jézustól? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Imádkozzunk, hogy ott, ahol élünk és dolgozunk, meglássák rajtunk, hogy 
keresztyének vagyunk. Kérjük Isten erejét és segítségét ehhez. 
 
 

4. Nap 
Olvassuk el az Efezus 3,14-21-et! 

Az imádság az Efezusiakhoz írt levélben épp középen van. Itt Pál azért 
imádkozik, hogy „megerősödjenek”. 
 
1. Mi az első dolog, amiért Pál imádkozik értük? (Lásd 16-17a v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Az efezusiak már keresztyének, így Krisztus már bennük él. Mit ért akkor Pál 
azon, amikor azért imádkozik, hogy Krisztus „lakjon” a szívükben? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



3. Mi a második dolog, amiért Pál imádkozik? (Lásd 17b-19. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Olvassuk el a 19. verset. Hogyan lehet ez a szeretet egyszerre 
„megismerhető” és „minden ismeretet meghaladó”? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Mi az Pál imádságának a végén, ami minket is imádságra ösztönözhet? (Lásd 
20. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Imádkozzunk ezeknek a verseknek a segítségével önmagunkért és csoportunk 
többi tagjáért is, hogy növekedjünk Jézus szeretetének megismerésében. 
 
 

5. Nap 
Olvassuk el a héten eddig átvett igeszakaszokat. Válasszunk ki egy verset, ami 
különösen is nagy segítséget jelentett. Írjuk le ide, és tanuljuk meg kívülről. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. Nap 
Most, hogy befejeztük A tanítványság kérdéseit, szánjunk arra egy kis időt, hogy 
leírjuk, amit megtanultunk. Imádkozzunk azért, hogy tudjuk a gyakorlatba is 
átültetni ezeket. 



AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ HÉT 
 

RÁADÁS 
 
Van egy ráadás fejezet a Munkafüzet 37-38. oldalán, ami a Filippi 2,19-30-ra 
épül. Ha felhasználjuk ezt az anyagot egyik alkalmunkon, vegyük hozzá az 
alábbi kiegészítő olvasmányokat azon a héten. 
 
Timóteus és Epafroditosz egyaránt jó példái a krisztusi szolgálatnak. Az e heti 
tanulmányok segítenek jobban megérteni, mit is jelent Jézust és másokat 
szolgálni. 
 
Vasárnap 
Olvassuk el azt az igeszakaszt, amiről ma az igehirdetés szólt az istentiszteleten. 
 
 
A többi hat napon… 
 
 
1. Nap 
Olvassuk el újra a Filippi 2,19-30-at, és gondolkozzunk el a válaszainkon, 
amiket a Munkafüzet 37-38. oldalán található kérdésekre adtunk. 
 
Olvassuk el a korában megtanult emlékeztető igeverseket. Ha van köztük olyan, 
amire nem nagyon emlékszünk, töltsünk most egy kis időt azzal, hogy próbáljuk 
őket újra megtanulni.  
 
Imádkozzunk azért, hogy amit megtanultunk, azt ne felejtsük el, és a megértett 
igazságok segítsenek Krisztus útján járni. 
 
 
2. Nap 
Olvassuk el a Márk 8,34-38-at! 

Ebben a szakaszban Jézus elmagyarázza, mibe kerül Őt követni. 
 
1. Mi Jézus követésének az ára e versek alapján? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



2. Hogyan válaszolnánk Jézus kérdéseire a 36-37. versekben? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Miért nem szabad szégyellnünk Jézust? (Lásd 38. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Imádkozzunk azért, hogy Jézus fontosabb legyen számunkra még az életünknél 
is. 
 
 
3. Nap 
Olvassuk el az 1János 4,7-12-t! 

Már olvastuk János e levelének egy részét az 1. héten. Itt leírja Isten és a mi 
szeretetünket. 
 
1. Mit tanulunk meg a szeretetről a 7-8. versek alapján? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Hogyan mutatta meg Isten a szeretetét a bűnös embereknek? (Lásd 9-10. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Mivel Isten szeret minket, mit kellene tennünk? (11. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Mi történik, ha szeretjük egymást? (12. v.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



5. Hogyan mutathatjuk meg szeretetünket más keresztyének iránt ezen a héten?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Köszönjük meg Istennek, hogy hatalmas szeretetéből elküldte Fiát, hogy 
meghaljon értünk. Imádkozzunk azért, hogy mi is tudjuk szeretni keresztyén 
testvéreinket. 
 
 
4. Nap 
Olvassuk el a Róma 12,1-8-at! 

Ezt a levelet a Rómában élő keresztyéneknek írta Pál. A „tehát” szó a 12,1-ben 
visszautal az előző 11 fejezetre, ami az evangélium kifejtése. A 12. részben Pál 
részletezi, milyen gyakorlati hatással kell lennie az evangéliumnak életünkre.  
 
1. Mit tanít az 1. vers az istentiszteletről? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. A 2. vers jelzi, hogy a gondolkodásmódunknak teljesen meg kell változnia. 
Mi lesz ennek a következménye? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Hogyan kellene viszonyulnunk az Isten által kapott ajándékainkhoz/ 
képességeinkhez? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. A 3-8. versek arról szólnak, hogyan használjuk ajándékainkat a 
gyülekezetben. Mi hogyan használjuk őket? (Megjegyzés: A Pál által adott lista a 6-8. 
versekben nem tartalmaz minden ajándékot) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



Imádkozzunk e versek alapján Isten segítségéért, hogy „ne igazodjunk a 
világhoz”. Imádkozz, hogy felismerjük, mik az ajándékaink, és hogy hogyan 
használhatjuk őket alázattal a gyülekezet épülésére. 
 
 
5. Nap 
Olvassuk el a héten eddig átvett igeszakaszokat. Válasszunk ki egy verset, ami 
különösen is nagy segítséget jelentett. Írjuk le ide, és tanuljuk meg kívülről. 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. Nap 
Olvassuk el felkészülésül a következő hét igeszakaszát! 
 
 
 


