
 



#1 Nap: A nagy szökés 

Napi ige: Jónás 1,1-3a 

Csoportkérdések 
Üljetek le egy körben, és egy rövid bemutatkozás után mélyedjetek el a kérdésekben. 

Csak bátran. 

1. Ha egyszer el kellene menekülnöd valamiért, hová mennél a 

legszívesebben? Miért? 

 

2. Volt-e már valaha, hogy megszöktél otthonról, vagy lógtál az 

iskolából? Milyen messzire sikerült eljutnod? 

 

3. Szerinted mik lehetnek azok a tipikus helyzetek vagy kihívások, 

ami elől a kortársaid még jellemzően elmenekülnek (ahelyett, 

hogy szembenéznének vele)? Szerinted mi lehet ennek az oka? 

 

4. Emlékszel olyan esetre, amikor ahelyett, hogy a helyes irány 

mellett döntöttél volna, Jónáshoz hasonlóan te is az ellenkezőjét 

választottad? Végül hogyan ért véget számodra ez a történet? 

 

5. Volt-e már olyan, amikor annak ellenére engedelmeskedtél 

Istennek, hogy tudtad, ez most nehéz lesz? Mi történt? 

 

6. Mi az a konkrét dolog, amiben mostanában menekülőre fogod a 

figurát, pedig legbelül tudod vagy érzed, hogy Isten (vagy a 

lelkiismereted) arra hív, fordulj meg és haladj a helyes irányba? 

Szerinted mire van szükséged Istentől, hogy ezt meg is tud tenni 

(akár már ezen a héten)? 

 

 

 

 



Egyéni elcsendesedéshez 
Olvasd el a következő igeszakaszokat az alábbi sorrend szerint 

 1János 1,12 

 Zsidók 4,16 

 2Korintus 12,9-10 

 Efézus 2,8-10 

 1Korintus 15,10 

 Róma 6,11-14 

 János 1,16-17 

 

 

 

 

 

Útmutató az egyéni elcsendesedéshez: 

KÉRD meg Istent arra, hogy szólítson meg az Igéjén keresztül. Isten 

sokféleképpen szólhat hozzánk, de ennek egyik legbiztosabb módja a 

Szentírás.  

OLVASD el a mai igeszakaszokat lassan és figyelmesen, akár le is 

jegyezheted azokat a szavakat vagy kifejezéseket, amik valamiért 

megragadták a figyelmedet. 

REFLEKTÁLJ azokra a részekre vagy gondolatokra, amik megszólítottak 

téged. Hogyan és miben lehetnek érvényesek rád a fentebbi 

igeszakaszok? 

MONDD el Istennek, hogy mit gondolsz arról, amit olvastál. A hit 

nemcsak tudás vagy bizalom, hanem egy kapcsolat, amiben párbeszédbe 

kerülhetünk Istennel. 



#2 Nap: Kísértés és irányvesztettség 

Napi ige: Jónás 1,3-4 

Csoportkérdések 
Üljetek le egy körben, és egy rövid hogy-vagy után mélyedjetek el a kérdésekben. Csak 

bátran. 

1. Volt-e már olyan, amit azért sikerült elérned az életben, mert 

tudatosan nemet mondtál a kísértésre? Milyen érzés volt? 

 

2. Sorolj fel néhány dolgot, ami a mai fiatalokat könnyebben (vagy 

nehezebben) kísérti meg, mint a korábbi generációt. Szerinted mi 

lehet ennek az oka? 

 

3. Ha Istenre gondolsz és arra az irányra, amit kijelölt neked, milyen 

kísértések jutnak az eszedbe, amik letéríthetnének a helyes 

útról? 

 

4. Szerinted mivel tudod megerősíteni magadat annak érdekében, 

hogy a kísértések idején megmaradj, és ne téveszd szem elől a 

célt? 

 

5. Hogyan tud ebben téged támogatni a családod, a baráti köröd, a 

leendő osztályközösséged, vagy a gyülekezeted (ha jársz)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Egyéni elcsendesedéshez 
Olvasd el a következő igeszakaszokat az alábbi sorrend szerint 

 Titusz 2,11-14 

 Róma 5,6-20 

 Zsoltárok 131 

 Efézus 2,4-7 

 Róma 5,20-21 

 Efézus 1,3-6 

 2Korintus 8,7-9 

 

 

 

 

 

Útmutató az egyéni elcsendesedéshez: 

KÉRD meg Istent arra, hogy szólítson meg az Igéjén keresztül. Isten 

sokféleképpen szólhat hozzánk, de ennek egyik legbiztosabb módja a 

Szentírás.  

OLVASD el a mai igeszakaszokat lassan és figyelmesen, akár le is 

jegyezheted azokat a szavakat vagy kifejezéseket, amik valamiért 

megragadták a figyelmedet. 

REFLEKTÁLJ azokra a részekre vagy gondolatokra, amik megszólítottak 

téged. Hogyan és miben lehetnek érvényesek rád a fentebbi 

igeszakaszok? 

MONDD el Istennek, hogy mit gondolsz arról, amit olvastál. A hit 

nemcsak tudás vagy bizalom, hanem egy kapcsolat, amiben párbeszédbe 

kerülhetünk Istennel. 



#3 Nap: Szárazon megúszni?  

Napi ige: Jónás 1,4-16 és 2,1 

Csoportkérdések 
Üljetek le egy körben, és egy rövid hogy-vagy után mélyedjetek el a kérdésekben. Csak 

bátran. 

1. Ha körbe utazhatnád a világot, tengeren vagy szárazföldön 

tennéd? Miért? 

 

2. Emlékszel a legutóbbi eseményre, amikor – képletesen szólva – 

kitört a vihar és már-már összecsaptak a hullámok a fejed felett? 

Mi volt az első reakciód? 

 

3. Szerinted mi lehet az oka annak, hogy ha valami rossz történik az 

életben, akkor általában másokat vagy Istent hibáztatjuk a 

történtekért? 

 

4. Volt-e már olyan, hogy egy-egy rossz döntésednek jó 

következménye lett? Szerinted ez a véletlen, vagy esetleg Isten 

műve volt? 

 

5. Hogyan jutottál el erre a meggyőződésedre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Egyéni elcsendesedéshez 
Olvasd el a következő igeszakaszokat az alábbi sorrend szerint 

 Jakab 2,14-26 

 Zsidók 2,9-11 

 1Péter 1,13-16 

 Kolossé 1,3-6 

 Róma 3,22-24 

 Zsoltárok 139,1-12 

 Zsoltárok 139,13-24 

 

 

 

 

 

Útmutató az egyéni elcsendesedéshez: 

KÉRD meg Istent arra, hogy szólítson meg az Igéjén keresztül. Isten 

sokféleképpen szólhat hozzánk, de ennek egyik legbiztosabb módja a 

Szentírás.  

OLVASD el a mai igeszakaszokat lassan és figyelmesen, akár le is 

jegyezheted azokat a szavakat vagy kifejezéseket, amik valamiért 

megragadták a figyelmedet. 

REFLEKTÁLJ azokra a részekre vagy gondolatokra, amik megszólítottak 

téged. Hogyan és miben lehetnek érvényesek rád a fentebbi 

igeszakaszok? 

MONDD el Istennek, hogy mit gondolsz arról, amit olvastál. A hit 

nemcsak tudás vagy bizalom, hanem egy kapcsolat, amiben párbeszédbe 

kerülhetünk Istennel. 



#4 Nap: Az újrakezdések Istene 

Napi ige: Jónás 2,11 és 3,1-5 

Csoportkérdések 
Üljetek le egy körben, és egy rövid hogy-vagy után mélyedjetek el a kérdésekben. Csak 

bátran. 

1. Menjünk körbe, és mondjon mindenki egy dolgot, ami Jónás 

könyve kapcsán újdonság volt a számára. Ugyanaz a dolog nem 

hangozhat el kétszer. 

 

2. Ki volt az, akitől már kaptál második esélyt az életben? Hogyan 

éltél vele? 

 

3. Szerinted mit tanulhatunk Istenről a mai igeszakasz alapján? 

 

4. Van-e olyan dolog, amiben jó lenne, ha kaphatnál még egy esélyt 

Istentől? 

 

5. Szerinted hány dobásunk van Istennél, mielőtt végleg 

elkockázzuk a kegyelmét? 

 

6. Ha arra indít a Lélek, kerekítsétek le az elmúlt 4 napot egy 

imádsággal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Egyéni elcsendesedéshez 
Olvasd el a következő igeszakaszokat az alábbi sorrend szerint 

 Efézus 6,10-20 

 Zsoltárok 106,19-23 

 1Timóteus 2,1-7 

 Máté 5,43-48 

 Kolossé 3,1-17 

 Kolossé 4,2-6 

 1Péter 3,8 

 

 

 

 

 

Útmutató az egyéni elcsendesedéshez: 

KÉRD meg Istent arra, hogy szólítson meg az Igéjén keresztül. Isten 

sokféleképpen szólhat hozzánk, de ennek egyik legbiztosabb módja a 

Szentírás.  

OLVASD el a mai igeszakaszokat lassan és figyelmesen, akár le is 

jegyezheted azokat a szavakat vagy kifejezéseket, amik valamiért 

megragadták a figyelmedet. 

REFLEKTÁLJ azokra a részekre vagy gondolatokra, amik megszólítottak 

téged. Hogyan és miben lehetnek érvényesek rád a fentebbi 

igeszakaszok? 

MONDD el Istennek, hogy mit gondolsz arról, amit olvastál. A hit 

nemcsak tudás vagy bizalom, hanem egy kapcsolat, amiben párbeszédbe 

kerülhetünk Istennel. 



Jegyzetek 
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