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1-2. évfolyam 

 

A szövetség megújítása a törvénykönyv alapján (2 Krónikák 34,29-33) 

29 A király ekkor összegyűjtette Júda és Jeruzsálem véneit. 30 Azután fölment a király az Úr házába 

meg minden júdai férfi és Jeruzsálem lakói, a papok és a léviták meg az egész nép apraja-nagyja. És 

felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az Úr házában találtak. 31 

Majd odaállt a király a helyére, és szövetséget kötött az Úr színe előtt, hogy az Urat követik, 

parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívükből és teljes lelkükből megtartják, és teljesítik 

a szövetség igéit, amelyek meg vannak írva abban a könyvben. 32 Elfogadtatta ezt mindazokkal, akik 

Jeruzsálemből és Benjáminból ott voltak. És Jeruzsálem lakói az Istennek, őseik Istenének a 

szövetsége szerint jártak el. 33 Jósiás pedig eltávolított minden utálatos bálványt Izráel fiainak 

valamennyi tartományából, és minden Izráelben található embert Istenüknek, az Úrnak a szolgálatára 

kötelezett. Nem is tértek el az ő egész életében őseik Istenétől, az Úrtól. 

Az első gyülekezet (ApCsel 2, 37-42) 

37 Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi 

apostoltól: Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? 38 Péter így válaszolt: Térjetek meg, és 

keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a 

Szentlélek ajándékát. 39 Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol 

vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. 40 Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és 

így kérlelte őket: Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől!  41 Akik pedig hallgattak a 

szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. 42 Ők 

pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az 

imádkozásban. 
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3-4. évfolyam 

 

A törvénykönyv felolvasása (Nehémiás 8, 1-3; 5-6; 8) 

1 Akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a Vízi-kapu előtti téren, és azt mondták Ezsdrásnak, 

az írástudónak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az Úr adott Izráelnek.  2 A hetedik 

hónap első napján tehát odavitte Ezsdrás pap a törvényt a gyülekezet elé, amely olyan férfiakból és 

nőkből állt, akik mindnyájan meg tudták érteni a hallottakat. 3 Fölolvasta azt a Vízi-kapu előtti téren 

virradattól délig, azok előtt a férfiak és nők előtt, akik meg tudták azt érteni. Az egész nép 

figyelemmel hallgatta a törvénykönyvet.  5 Ezsdrás az egész nép szeme láttára nyitotta föl a könyvet, 

mert az egész népnél magasabban volt. Amikor fölnyitotta, fölállt az egész nép. 6 És amikor Ezsdrás 

áldotta az Urat, a nagy Istent, az egész nép fölemelt kezekkel mondta rá: Ámen! Ámen! Azután 

meghajoltak, és arccal a földre borultak az Úr előtt 8 Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten 

törvényét, és úgy magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat. 

Pál beszéde Agrippa előtt (ApCsel 26, 24-29) 

24 Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Fesztusz hangosan így kiáltott: Bolond vagy te, Pál! A sok 

tudomány őrültségbe visz. 25 Pál azonban így válaszolt: Nem vagyok bolond, nagyra becsült Fesztusz, 

hanem igaz és józan beszédet szólok.  26 Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem 

hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek. 

27 Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. 28 Agrippa így szólt Pálhoz: Majdnem 

ráveszel engem is, hogy keresztyénné legyek! 29 Pál pedig így válaszolt: Kérem az Istentől, hogy 

előbb vagy utóbb nemcsak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen 

én is vagyok e bilincsek nélkül.  
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5-6. évfolyam 

 

Jósiás páskaünnepe (2 Királyok 23, 21-25) 

21 Majd ezt parancsolta a király az egész népnek: Tartsatok páskát Isteneteknek, az Úrnak úgy, ahogy 

az le van írva a szövetségnek ebben a könyvében! 22 Bizony nem tartottak ehhez hasonló páskát a 

bírák, Izráel bíráinak ideje óta, sem Izráel, sem Júda királyainak az idejében, 23 csak Jósiás király 

tizennyolcadik évében tartottak ilyen páskát az Úrnak Jeruzsálemben. 24 Jósiás király megtisztította 

Júda országát és Jeruzsálemet a halottidézőktől és jövendőmondóktól, a házibálványoktól és egyéb 

bálványszobroktól is, mindazoktól a förtelmes bálványoktól, amelyek ott láthatók voltak. Így szerzett 

érvényt a törvény rendelkezéseinek, amelyek le vannak írva abban a könyvben, amelyet Hilkijjá pap 

talált az Úr házában. 25 Nem volt hozzá hasonló király őelőtte, aki teljes szívéből, teljes lelkéből és 

teljes erejéből megtért volna az Úrhoz, mindenben megfelelve Mózes törvényének, és utána sem 

támadt hozzá hasonló. 

Jézus a keresztfán (Lukács 23, 32-34; 39-43)  

32 Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. 33 Amikor arra a helyre 

értek, amelyet Koponya-helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket: az 

egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. 34 Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg 

nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. 39 A 

megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg 

magadat és minket is! 40 De a másik megrótta, ezt mondva neki: Nem féled az Istent? Hiszen te is 

ugyanazon ítélet alatt vagy! 41 Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi 

rosszat sem követett el. 42 Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te 

királyságodba! 43 Jézus így felelt neki: Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban.  
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7-8. évfolyam 

 

Lerakják a templom alapkövét (Ezsdrás 3, 10-13) 

10 Az építők tehát lerakták az Úr templomának az alapját, és odaállították a papokat szolgálati 

öltözetben harsonákkal meg a lévitákat, Ászáf fiait cintányérokkal, hogy dicsérjék az Urat Izráel 

királyának, Dávidnak az előírása szerint.  11 Ezek énekeltek, dicsérve és magasztalva az Urat, mert jó, 

mert örökké tart szeretete Izráel iránt. Az egész nép pedig nagy örömujjongásban tört ki, dicsérve az 

Urat azért, hogy lerakhatták az Úr házának az alapját. 12 Sokan az idősebb papok, léviták és családfők 

közül, akik még látták az első templomot, hangosan sírtak, amint a szemük láttára rakták le ennek a 

templomnak az alapját, sokan pedig hangosan ujjongtak és örvendeztek, 13 úgyhogy a nép közül 

senki sem tudta megkülönböztetni az örömujjongás hangját a sírás hangjától, mert a nép igen 

hangosan ujjongott, és messzire hallatszott a hangja. 

 

Filippi börtönőr (ApCsel 16, 25-33) 

25. Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták 

őket. 26 Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen 

kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek. 27 Amikor a börtönőr felriadt álmából, és 

meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt 

hitte, hogy megszöktek a foglyok. 28 Pál azonban hangosan rákiáltott: Ne tégy kárt magadban, mert 

valamennyien itt vagyunk! 29 Ekkor az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász 

elé; 30 majd kivezette őket, és ezt kérdezte: Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig 

így válaszoltak: 31 Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. 32 Ekkor 

hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házában voltak. 33 Ő pedig magához fogadta 

őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész 

háza népével együtt. 

 

 

 

 

 


