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Arra hívunk, hogy légy te is aktív részese az imahétnek.  
Alkoss egy csoportot a gyülekezetedben, akikkel együtt  
fogsz utazni és együtt dicséritek Isten nagyságát a napi 
elmélkedésekkel. Válasszatok minden naphoz egy vezetőt,  
aki az aznapi alkalmat koordinálja! Javasoljuk azt is, hogy 
minden résztvevőnek nyomtass egy ilyen füzetet, amibe  
maga is beleírhat, jegyzeteket készíthet.    1 

 
 

 
 
 
  



Áldott Olvasó! 
 
Ismered a történetet az emberről és a pillangóról? Egy ember órákon át figyelte, ahogy 
egy pillangó próbál kibújni a bábjából. A pillangó egy kis lyukat fúrt a bábon a testének, 
de a lyuk túl kicsi volt, hogy kiférjen rajta. Hosszú küzdelem után úgy tűnt, a pillangó 
kifáradt és feladta, teljesen mozdulatlanná vált. Az ember úgy gondolta, segít a 
pillangónak, és egy ollóval felvágta egy részen a bábot, hogy kiszabadulhasson az állat. A 
pillangó teste azonban teljesen ráncos és gyenge, szárnyai pedig gyűröttek voltak. 
 
Az ember tovább várakozott abban reménykedve, hogy a pillangó bármelyik pillanatban 
kitárhatja a szárnyait és elrepülhet. Semmi ilyesmi nem történt, sőt, valójában a kis 
pillangó rövid élete hátralevő részében csak vonaglott aszott kis testével és röpképtelen, 
összezsugorodott szárnyaival. 
 
Az ember abban hibázott, hogy - jószándéktól és segítőkészségtől hajtva - nem értette 
meg, hogy a kis pillangó kezdeti szenvedései, hogy átpréselje magát a bábon fúrt kis 
lyukon, a természetes módja annak, hogy megerősödjön az életre. 
 
Mi magunk is így bátorodunk fel gyakran, hogy Jézus nevében lépünk fel. Ám amikor 
éppen nem Istennel karöltve, a Szentlélekkel eltelve, Jézus nevében tevékenykedünk, a 
törődésünk, jótékonykodásunk csak random jócselekedet. Véletlenszerű. Istennek 
azonban TERVE van mindannyiunkkal. 
 
A 2018-as Világimahét témája az ifjúság jóra való felbátorítása. Igen, mi mind jó célra és 
jó tevékenységre vagyunk tervezve. Embernek teremtve vagyunk itt évszázadok óta 
Jézus eljöveteléig. Azért vagyunk, hogy szolgáljuk Jézust addig, amíg csak lehet. S ezáltal 
világos az Ő királyságának küldetése: szeretve vagyunk azért, hogy jó dolgokat 
tehessünk, amik Isten jóságát tükrözik vissza. 
 
A napi olvasmányok és gondolatok olyan utazásra hívnak mindannyiunkat, melyen arra 
koncentrálunk, hogy kik vagyunk valójában és milyen jóra vagyunk elhívva, hogy 
kifejezzük a célunkat, mely szerint felkészültünk arra, hogy jót vigyünk véghez, és 
vállaljuk a kihívást, mely szerint mindenki számít. Ha így megértjük Isten jóságát, azzal 
formálódik a hozzáállásunk, hogy legyőzhessük a kihívásokat. Azt közvetítve mások 
számára, hogy mit jelent ennek a jóságnak a megélése, Isten az emberek 
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formálódásának követeivé tesz bennünket. S végül, ha tettekre sarkalltunk másokat, 
azzal Őt ünnepeljük. 
 
A Világimahét eredeti szövegét a YMCA Világszövetsége már használta idén korábban is, 
és a YWCA úgy döntött, ebben a kiadványban szeretné hangsúlyozni a témát. Ez azért 
van, mert szervezeteinkben a fő hangsúlyt a fiatalok szerepének erősítésére fektetjük a 
civil kezdeményezésektől a női jogokig.  
 
Arra ösztönözzük az olvasót, hogy a csoportfoglalkozásokat mindig egy-egy, az adott napi 
témával foglalkozó imával kezdjék, melyet egy csoporttag vezet. Ezt követheti egy dal, 
majd a napi szöveg felolvasása. Minden rész után lehetőség van a hallottak 
megbeszélésére, visszacsatolásokra és egy imára. Ezután egy aktivitást igénylő rész 
következik, melyben az adott napi tartalmat lehet feldolgozni. Ezért kérjük, végy részt, 
beszélj, hallgass, imádkozz és cselekedj! 
 
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a 
melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. (Ef. 2, 10) 
 
Legyen ez kihívás mind neked, mind a csoportodnak, hiszen mi mind azért vagyunk, hogy 
a jóra bátorítsuk az ifjúságot!  
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ELSŐ NAP – A JÓRA TEREMTVE 

IMA 
 
Vezető: Nyissunk egy imádsággal, ünnepeljük a napot, amit Isten a jóra teremtett. 
A csoportból valaki vezesse az imádságot a KIÉ-nkért és az ifjúsági missziónkért. 
 
ÉNEK 
 
A vezető válasszon egy dalt, vagy kérjen meg erre valakit a csoportból. Ez lehet egy külön 
csoport erre a célra, vagy egy kiválasztott ember is meghatározhatja adalokat naponként vagy az 
egész hétre. Légy kreatív az áhítatnál, nyugodtan használhatsz YouTube alapot is egy dal 
elénekléséhez. 
 
FELOLVASÁS 
 
A vezető kiválasztja, ki olvassa fel hangosan a mai szakaszt. 
 
Jer. 1,4-10 
Zsolt. 139.1-6, 13-14 
 
Az Imahét első napján felfedezzük önmagunkat és azt, hogy mi módon alkotott minket is jóvá 
Isten. Keresztyén identitásunk lényege, hogy tudjuk, kik vagyunk a Krisztusban, és hogy miként 
lehetünk a Jó szolgálatában.  
 
VEZÉRFONÁL AZ ELMÉLYÜLÉSHEZ 
 

- Ki vagyok én? 
- Miért vagyok itt? 
- Mi az életem értelme? 

A világ zavaró, igazságtalan és néha ellenséges lehet, különösen a fiatalok számára. De Istennek minden 
teremtményre, minden fiatalra szüksége van. Olvasmányaink ma azokra a hihetetlen értékekre mutatnak 
rá, amiket Isten helyez az emberekbe és hogy Jézuson keresztül mindannyiunk életével terve van és jókat 
akar velünk véghezvinni. Azért jöttünk létre Krisztusban, hogy segítsük a világ átalakulását azáltal, hogy 
visszatükrözzük Isten jóindulatát. 
 
Az igerészek emlékeztetnek arra, hogy Isten, aki alkotott minket, bennsőségesen ismer – már születésünk 
előttől! Gondolj bele: Ő személyesen ismer! Terve és célja van az életednek Jézusban, hogy jót tégy. Ilyen 
teremtményként a személyiségünknek döntő szerepe van. Istenadta értelmet jelent az életünkben, 
amire alapozhatjuk a célunkat. Az identitással integritást, erkölcsöt és bölcsességet fejleszhetünk. Ezekre 
az eszközökre lesz szükségünk, amikor a nekünk rendelt jókat cselekesszük. Ezek az eszközök, amivel a 
KIÉ-ben is dolgozunk. 
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Mai inspiráló alkotás 
“A fészek”, Indonézia. Egy vízalatti szobor Jason 
deCaires Taylortól. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



A mai inspiráló alkotás egy víz alatti "A fészek" című 
szobor Indonéziából, Jason deCaires Taylortól. Az alkotás 
48 életnagyságú alakból áll a tengerfenéken egy körben, 

az élet körforgását szimbolizálva. 
Idővel A fészek új élet létrejöttét segíti, hiszen alapjául 
szolgál egy új korallrétegnek, és ezáltal járul hozzá az 

ökoszisztéma sokszínűségéhez. A világ korallállománya 
40%-ban elpusztult az emberek miatt, A fészek ezért 

emlékeztető is arra, hogy az emberi behatásunk 
minősége, hogy jó-e vagy rossz, a mi döntésünk 

eredménye. 

BESZÉLGETÉS 
Beszélgessetek a fenti műalkotásról: 

- Miről szól? 
- Mit sugall neked? 
- Mi lehet a kapocs az alkotás és a mai téma között? 

Identitásunk kapcsolódik az isteni célhoz, de mindig van választásunk is. Jézusban keresztyén 
identitásunk van és a jótettekre vagyunk teremtve. 
 
CSEND 

- Mi az én identitásom Krisztusban? 
- Mik azok a jó dolgok, amiket a szívemen viselek és meg is tehetek? 
- Mi az én KIÉ-m identitása?Milyen pozitív hatásai vannak a KIÉ-mnek a körülöttünk lévő világra?  

 
IMA 
Teremtő Istenünk, köszönünk mindent, amit alkottál. 
Mindannyiunkat ismertél már születésünk előtt. 
Tökéletessé alkottál a Te céljaidra. 
 

Segíts, hogy jobban megismerhessünk Téged 
és hogy megyértsük, milyen jóra hívtál el minket. 
 

Hogy mind együtt mondhassuk: Jóra teremttettünk. 
 

Segíts, drága Istenünk, Teremtőnk.  
Erre kérünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Amen. 
 

CSELEKEDJ! 
Beszélgess el ma valakivel arról, hogy mit jelent “jóra teremtettnek” lenni. 
Jegyezd fel a nap folyamán történő interakcióidat a témában! 
 

ÁLDÁS 
Az Úr, aki a világot teljes harmóniában teremtette, árasszon el benneteket áldásával. Legyen rajtad a 
fény áldása – fény kívül és belül. Ragyogjon rád az áldott napfény, mint egy hatalmas tábortűz, hogy 
idegenek és ismerősök is megmelegedhessenek nálad. És világítson a fény belőled is, mint egy ablakba 
tett gyertya, ami a vándort beinvitálja a viharban. Legyen rajtad az eső áldása, hulljon a lelkedre és 
mossa tisztára, és hagyjon maga után tavat, amelyben az ég kékje és a csillagok tükröződnek. Legyen 
veled a föld áldása, puhán, a lábad alatt, ahogy az úton haladsz, puhán alattad is, ha lefekszel rá fáradtan 
a nap végén, és legyen könnyű, puha takaród, amikor végül alatta fekszel majd. Legyen olyan könnyű a 
föld, hogy a lelked hamar szárnyalhasson Istenhez. Áldjon meg az Isten. Amen   
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MÁSODIK NAP – KÉPESSÉ TÉVE A JÓRA 

IMA 
Vezető: Kezdjük imádsággal a mai alkalmat, amikor azt ünnepeljük, hogy az Úr képessé tett 
minket a jóra! 
 
Imádság a KIÉ-ért és a fiatalok javáért végzett missziónkért – az egyik résztvevő vezetésével. 
 
ÉNEK 
Egy kiválasztott dal eléneklése. 
 
FELOLVASÁS 
 
A vezető felkéri a felolvasókat 
Ef. 2.4-10 
1 Tim. 4. 4-5, 7-12 
Tegnapi témánk az volt, hogy jóra lettünk teremtve és hogy az igazi identitásunk Krisztusban, 
Megváltónkban van. Erre építve mondhatjuk, hogy Isten képessé is tett minket a jóra – képesek 
vagyunk arra, hogy végigvigyük a küdetésünket. A Szentlélek tesz minket képessé arra, hogy 
felismerjük küldetésünket, és hogy megtegyük a „második mérföldet”. 
 
VEZÉRFONÁL AZ ELMÉLYÜLÉSHEZ 
 
• Ismered a Krisztusban való küldetésedet? 
• Miben érzed azt, hogy „képessé vagy téve” a jóra? 
• Mindez mit jelent számodra? 
 
Az egyik felolvasott igeszakaszban Pál apostol arra bátorítja Timóteust, hogy legyen példa, 
legyen olyan vezető mások számára, akit ők követhetnek, és hogy  a fiatalsága ne legyen 
akadály. 
 
Pál azt tanácsolja, hogy légy felkészült, légy képes arra, hogy másokat szolgálj. 
 
Ha összehangoljuk szolgálatunkat, és engedjük, hogy Isten használja a képességeinket és 
tudásunkat, akkor – ahogy Pál mondja – bármit megtehetünk a bennünk lakozó Krisztus által. Ez 
még fontosabb a fiatalok számára. Fiatalok, találjátok meg küldetéseteket, legyetek alkalmasak 
arra, hogy Isten használjon benneteket és menjetek előre, hogy mások követni tudjanak 
benneteket. Vezessétek előre, a jövőbe a KIÉ-t az innovációtokkal. Tegyétek ezt úgy, ahogy 
gondoljátok, ahogyan érzitek, ahogy viselkedtek – de tegyétek ezt legfőképpen hittel és 
tisztaságban. 
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Mai inspiráló alkotás 
Lux Mundi – A Világ világossága, alkotója 

Tom Tsuchiya 

 

 
 
 

 
 
 
 

  



Az USA-ban, a 75-ös út mellett magasodik ez a közel 16 
méteres alkotás. A Krisztus-alak evangélium által 

inspirált, befogadó, invitáló gesztusa miatt az “Ölelj 
meg, Jézus” becenevet kapta. De akik csak futtában 

látják, gyakran nincsenek tudatában annak az alapos és 
tudatos előkészítési munkának, ami lehetővé tette ennek 
az ikonikus szobornak a felállítását. A belsejére fordított 
figyelem, a tűzálló anyag kiválasztása és a villámhárító 

rendszer alkalmazása mind együtt szükséges ahhoz, 
hogy megvédje ezt a szobrot az olyan, a 2010-eshez 

hasonló viharok idején történtektől, amely  
elődjének pusztulását okozta. 

BESZÉLGETÉS 
Beszélgessetek a KIE-csoportban a képről: 

• Mit jelképez a szobor? 
• Mit jelent a szobor a számodra? 
• Hogyan kapcsolódik a nap témájához és az igeszakaszokhoz? 

Milyen “belső szerkezetre” van nekünk szükségünk? Magunkba kell néznünk, és meg kell vizsgálnunk, 
hogy folyamatosan fejlesztjük és fentartjuk-e az egészséges lelket, szellemet és testet. Ez 
elengedhetetlen küldetésünk betöltéséhez, hogy megéljük Isten tervét: “képessé téve a jóra”. 
És meg kell néznünk a KIE-csoportunkat is…  milyen struktúrák vannak ott, amik képessé tesznek minket 
a jóra? Tehetnénk többet is? 
 
CSEND 
• Mennyire van összhangban az életcélom Isten céljával? 
• Milyen módon teszem magam képessé a jóra? 
• Milyen módon teszi a KIE magát képessé a jóra? 
• Milyen KIE-kezdeményezések vannak,  
amik képessé tesznek mások befogadására? 
 
IMÁDSÁG 
Istenünk,  
te vagy az, aki képessé teszel  
minket a jóra és felkészítesz minket. 
Ha az eső esik, vagy a nap süt –  
Te készítesz fel minket. 
Ha a vihar tombol körülöttünk – Te készítesz fel minket. 
Add, hogy megállásunk és kiállásunk Téged dicsőítsen.  
Ahogyan élünk, ahogyan szeretünk, ahogyan beszélünk - gondolatainkban és hitünkben. 
Hogy táplájuk a hitet a körülöttünk lévőkben. 
Erőddel tégy minket képessé a jóra. Segíts minket, Teremtő Istenünk. 
Ezt kérjük az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen 
 
CSELEKEDJ! 
Beszéljétek meg, milyen konkrét tettel tudjátok kifejezni azt, amire a beszélgetésben jutottatok. 
Írjátok le mindazzal együtt, ami a megvalósításhoz szükséges. 
 
ÁLDÁS 
Isten képessé tett  minket a jóra. 
Azzal, hogy elküld minket a világba, hogy tegyünk tanítvánnyá minden népet, képessé tesz minket a “jó 
cselekvésére”, ahogyan Ő tette.  
Így hát legyen mindig védelem a szél és tető a fejed felett az eső ellen. 
Legyen mit innod a tűz mellett, és nevetés üdítsen fel téged és a körülötted lévő szeretteidet. 
Így áldjon meg az Úr, vegyen körül kegyelmével és szeretetével. Amen 
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HARMADIK NAP – ELHIVATÁS A JÓRA 

IMA 
 
Vezető: Kezdjük imádsággal a mai alkalmat, amikor azt ünnepeljük, hogy az Úr képessé tett 
minket a jóra! 
Imádság a KIÉ-ért és a fiatalok javáért végzett missziónkért – az egyik résztvevő vezetésével. 
 
ÉNEK 
 
A kiválasztott énekeket énekeljük.  
 
FELOLVASÁS 
 
A vezető kiválasztja az olvasmányokat felolvasásra a csoport tagjai által. 
Mt. 25,31-39 
Mt. 25,40-46 
 
Az előző napok üzenetei elhívtak téged, hogy identitást és célt találj, ami képessé tesz a jó érdekében 
munkálkodni. 
  
VEZÉRFONÁL AZ ELMÉLYÜLÉSHEZ 
 
Mik az én felelősségeim a jó iránti munkásságban? 
Milyen kihívások elé állít ez engem? 
Valóban úgy érzem, hogy számítok?  Én is érdemes vagyok a jóra? 
 
A KIÉ-t egy régmúlt időben alapították azzal a céllal, hogy elérje azokat a fiatalokat, akik kihívások előtt 
állnak, hogy átkarolják őket, és egész egyszerűen átadják az erőteljes üzenetet: TE számítasz. Egymást 
követő generációkon át és különféle kontextusban, de a KIE folytatta ezt a munkát.  
 
Valóban kihívás kifejezni a mai változatos és polarizált világunkban a keresztény hitünket. Még inkább, ha 
a vallási radikalizációra tekintünk. Mi legyen a válaszunk? Mit tehet a KIE? Jézus arra tanította a 
tanítványait, hogy minden mellőzött ember ugyanúgy számít. Ez a mi kihívásunk ma is: annak biztosítása, 
hogy mindenki, akivel foglalkozunk, úgy érezze, hogy ők is számítanak. Van valami lenyűgöző abban, 
hogy elmondjuk valakinek, aki a saját kihívásaival küzd: Látlak, és számítasz! Isten számodra is jó dolgokat 
tartogat! 
 
Jézus példabeszédének mai olvasmánya arról szólt, hogy a jámbor hívőket fel kell rázni, hogy az őket 
körülvevő emberiség szükségleteivel foglalkozzanak. Ez nem az önelégültség üzenete volt, hanem egy 
alapvető üzenet, amely felrázta az aktuális uralkodó erőket; akik a szegényekre és a gyengélkedőkre 
tekintve Isten áldásának hiányát, nem pedig az együttérző cselekvés lehetőségét látták. Ez az elhívás és 
kihívás nem kevésbé erőteljes ma – mint a KIE küldöttei, érezzünk most magunkénak ezt a kihívást. 
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Mai inspiráló alkotás 

Hajléktalan Jézus, Dublin, Írország. Timothy Schmulz 

 
 
 
 

  



A mai inspiráló műalkotás Timothy Schmulzé, 
Irországból, Dublinból. 

Egy hajléktalan ember inspirálta eredetileg, és a 
Hajléktalan Jézus a világ számos temploma előtt 

volt kiállítva, hogy személyessé tegye az olvasottak 
üzenetét. 

 Olyan, mintha Jézus maga lenne a hajléktalan, 
idegen, éhes, egyedülálló. 

BESZÉLGETÉS 
 
Beszélgessetek a képről: 
Miről szól a kép? 
Mit sugall neked? 
Hogy kapcsolódik a mai nap témájához és olvasmányához? 
 
Ahogy még egyszer Jézus szavaira tekintünk, a kihívás egyben elhívás is, a jótékony cél érdekében. Ez egy 
kihívás, hogy változtassunk a szívünkön. A spiritualitásunk és életstílusunk kihívása, hogy teljesen 
átalakuljunk és folyamatosan csakis a jóra törekedjünk.  
 
CSEND 
Hogy tudok én együttérző életet élni, amit Jézus kér a követőitől? 
Hogy tudok a kihívásnak megfelelni,  
hogy azt mutassam az emberek felé, számítanak? 
Hogyan ösztökéli magát a KIE a jóra? 
Mit tesz a KIE, hogy megmutassa  
elsősorban a fiataloknak: számítanak? 
 
IMA 
 
Kérünk Istenünk, óvd meg életünket a  
figyelem-elterelésektől és a kényelemtől, ahol  
nem halljuk a hangodat. 
Mutasd meg minden ember drága értékét,  
akivel csak találkozunk.  
Töltsd meg szívünket együttérzéssel, hogy  
a jóra lehessünk elhívva, és készen állva a cselekvésre.  
Segits drága Istenünk, Teremtőnk. 
Kérünk Téged az Atyának, Fiúnak, és Szentléleknek nevében, Amen.  
 
CSELEKEDJ! 
Menj ma ki a házadból, és mondd meg valakinek: te számítasz! Utána magyarázd meg nekik miért is 
számítanak, mindazon kihívások ellenére, amik előtt állnak. Jegyezd le a tapasztalataidat. Írd le azt is, te 
magad miért számítasz.  
 
ÁLDÁS 
Küldetésre vagyunk elhívva. Isten áldjon meg, és őrizzen meg a könnyű válaszoktól, féligazságoktól, 
felületes kapcsolatoktól, hogy a szíved mélyéről, őszintén élhess.  
Isten áldjon meg az igazságtalansággal, az elnyomás és az emberek kizsákmányolásával e szembeni 
haraggal, hogy a jó ügyért, a szabadság és békéért munkálkodhass.  
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NEGYEDIK NAP – GYŐZNI A JÓÉRT 

IMA 
 
Vezető: Kezdjük imádsággal a mai alkalmat, amikor azt ünnepeljük, hogy az Úr győztessé tett 
minket a jó eléréséért! 
Imádság a KIÉ-ért és a fiatalok javáért végzett missziónkért – az egyik résztvevő vezetésével. 
 
ÉNEK 
 
A kiválasztott énekeket énekeljük.  
 
FELOLVASÁS 
 
A vezető kiválasztja az olvasmányokat felolvasásra a csoport tagjai által. 
Dániel 3, 13-20 
Lukács 4, 1-12 
 
Tegnap arra reflektáltunk, hogy milyen kihívással szemben állni a jóért. Így ma az egyetlen lehetőség, 
hogy győzedelmeskedjünk, ha Isten országát akarjuk jól szolgálni. 
  
VEZÉRFONÁL AZ ELMÉLYÜLÉSHEZ 
 

- Hogyan állunk ki a jóért? 
- Milyen tulajdonságra van szükségünk ahhoz, hogy győzzünk? 
- Hogyan hagyjuk, hogy Isten vezessen a győzelemben? 

 
Keresztényként, amikor próbára vagyunk téve, Isten erejével vagyunk felvértezve. Viszont mindenképp 
hozzá kell tegyük a saját részünket is. Fel kell állnunk és ki kell állnunk dolgokért. Dióhéjban: meg kell, 
hogy legyen bennünk a győzelem attitűdje, de annak tudatában, hogy Isten is ott áll az oldalunkon és Ő 
segít minket. Ez éppoly fontos a KIÉ-ben is, hiszen mindig tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen 
szerepet kell játszanunk a győzelem eléréséhez magunkban és közösségként egyaránt. 
 
Az igerész egy olyan ószövetségi történetet mesél el nekünk, ahol három fiatal állt ki magabiztosan az 
igazságért,  a jó ügyért. Az ő attitűdjük az volt, hogy Istenre támaszkodtak és Benne bíztak akkor is, ha 
nehézségekkel szembesültek, s ezáltal győztek a jóért. Lukácsnál pedig azt olvassuk, hogy Jézus győzött 
az ördögi kísértés felett, aki el próbálta téríteni a küldetésétől. Jézus viszont szilárdan állt a 
meggyőződésében és bízott az Atyában. 
  

13 



Mai inspiráló alkotás 

Krisztus a mélyben, Granada, Karibi-szigetek 

 
 
 

 
 
 
 
  



A mai inspiráló műalkotás a Krisztus a mélyben 
Troy Lewistől, Granada partjai mellől. A Bianca C 

nevű hajó elsüllyedésének évfordulójára szánt 
alkotás egyben jól jelképezi azt az önfeláldozást és 

segítőkészséget, amelyet a granadaiak 
tanúsítottak, akik több mint 600 utast és a 

személyzetet mentették meg a biztos haláltól. 

A zsoltáros emlékeztet minket (Zsolt. 139, 7-12), 
hogy Isten velünk van akkor is, amikor az életünk 
éppen mennyei, de akkor is, amikor úgy érezzük, 

hogy a poklok poklán vagyunk. 

BESZÉLGETÉS 
  
-Mit jelent a kép? 

-Mit mondd Neked? 

-Mi a kapcsolat a mai ige és a kép között? 

Az írás központjában Jézus áll, aki kínzásokat szenvedett és meghalt... de győzött a halál felett és új életre 
kelt, legyőzve a bűnöket, a gonszt és a halált. Jézussal, te is e történet részese vagy. Az Ő ereje, mindig 
veled van.  

 

CSEND 

-Hogyan győzhetek a kihívásokban Isten nevében? 
-Hogy éltem meg Isten győzedelmes, segítő jelenlétét a nehéz időkben? 
-Hogyan győzedelmeskedik a KIE a kihívásokon? 
-Mit tesz a KIE azokért akik, nem tudnak ezeken győztessé válni? 

IMA 

Győzelmes Istenünk. Az élet legmélyebb pillanataiban legyél  

velünk, hogy ne féljünk a gonosztól.  

Légy a vezetőnk, légy a fény az utunkon. 

Amikor igazságtalanság, rabság, kihasználás  

vesz minket körül, segíts rajtunk.  

Együtt, egymással győzedelmeskedünk a jóért. 

Segíts rajtunk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen. 
 
CSELEKEDJ! 

Segíts valakin, akinek szüksége van rá! 

Írd le, milyen kihívások elé állít az Úr és hogyan győzöd le őket! 

ÁLDÁS 

Az Isten keze óvjon a botlástól, Jézus lábnyoma adjon bizonyosságot Őt követni, a Lélek tüze tartson 
téged melegen és óvjon, amikor a mai nap is Istennel tartasz. És most, áldjon meg téged az Isten. Amen 
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ÖTÖDIK NAP – JOBBÁ TETT! 

IMA 
 
Vezető: Kezdjük imával a mai alkalmat, amikor azt ünnepeljük, hogy az Úr jobbá tett minket! 
Imádság a KIÉ-ért és a fiatalok javáért végzett missziónkért – az egyik résztvevő vezetésével. 
 
ÉNEK 
 
A kiválasztott énekeket énekeljük.  
 
FELOLVASÁS 
 
A vezető előre kiosztja a szakaszokat a csoport tagjainak. 
 
Lukács 4, 14-21 
János 10, 10-16 
 
Most, hogy már meg tudunk birkózni a kihívásokkal eljött az ideje annak, hogy megváltozzunk és 
folyamatosan változzunk a jóért. Eljött az ideje annak, hogy mi legyünk a változás! Az átalakulás egy 
végleges dolog, és ha ez bekövetkezett akkor nincs visszaút. Azért változunk, hogy mi legyünk a változás, 
amit a közösségeinkben és a világunkban látni szeretnénk. 
 
VEZÉRFONÁL AZ ELMÉLYÜLÉSHEZ 
 

• Miben járul hozzá a hitem az én változásomhoz? 
• Hogy hozhatok változást? 
• Mit jelent számomra a keresztény átalakulás? 

 
Keresztény életünkben a hit az, aminek alapján cselekszünk. Ami összehozza a KIE csoportokat, az a 
változásra való vágyódás – hogy változhassunk és változtathassunk. 
 
Jézus az evangéliumban egy olyan világról beszélt, ahol az elnyomottak újra szabaddá lesznek, ahol jó 
hírek várnak a szegényekre és az emberek teljességében élhetik az életüket. Nekünk mi a szerepünk 
ebben? Ez egy aktív folyamat, ami részünkről rendületlen munkát követel. És radikális változást abban, 
ahogy a munkánkra és a világunkra tekintünk. 
 
Mikor Jézus felállt és elmondta az első igeszakaszban hallottakat, tudta, hogy mit csinál. A szavak, 
melyeket először Ézsaiás próféta szájából hangzottak el hétszáz évvel Jézus előtt, voltak a szavak, amik a 
régóta várt zsidó Messiás eljövetelét vetítették előre. Legjobb esetben is egy vitatott kijelentés! Ez 
jellemezte Jézus küldetését. Az örömhír és az Atyával való szövetség hirdetése, a betegek gyógyítása, 
segítő kéz nyújtása a szegényeknek és a számkivetetteknek, megváltoztatva azok életét, akik követik Őt. 
Azért, hogy ők lehessenek a változás, és változást hozzanak mások életébe is. 
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Mai inspiráló alkotás 
Afrikai reneszánsz szobor, Dakar, Szenegál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A mai nap inspirációs 
művészeti alkotása az Afrikai 

Reneszánsz Emlékmű. Egy 164 
láb magas bronz szobor 

Dakarban, Szenegálban. A 
tervezője Pierre Goudiaby volt. 

 

. 

BESZÉLGETÉS 

Beszélgessetek csoportként a képről: 
• Mit ábrázol a kép? 
• Mit vált ki belőled? 
• Mi a kapcsolat a kép és a mai nap témája között? 

 
 
Egy férfi, egy nő és egy gyermek egy vulkánból bukkannak elő, ezzel a XXI. század Afrikáját szimbolizálva – egy más, 
átalakult Afrikát ami büszkén és készen áll – készen ara, hogy a kezébe vegye a saját sorsát. Az ábrázolás túlmutat 
magán, változást jelezve minden afrikainak. Jézus változásra hív minden férfit, nőt, fiatalt és gyermeket. Jézuson 
keresztül mi is jóvá tudunk lenni. Ahhoz, hogy jobbá tegyük a világot először nekünk kell jobbá lennünk és az 
egyetlen mód arra, hogy jobbak legyünk az, ha jobbá tesszük a világot. Krisztust követve mi is jobbá lehetünk és az a 
változás lehetünk, ami alakítja a világunkat. Tegyünk hát azért, hogy a KIE egy olyan biztos pont legyen, ahol fiatalok 
együtt lehetnek jobbak és együtt elhozhatják azt a változást, amire a világnak oly nagy szüksége van. 
 
CSEND 

• Hogyan változtatott meg engem a hitem? 
• Hogyan használom az Istentől kapott képességeimet, tehetségemet arra, hogy pozitív változást hozzak a 

világba, és mások javát szolgáljam? 
• Hogy lehet a KIE egy biztonságos tér a fiatalok változásának? 
• Mit tesz az én KIÉM hogy jóra sarkallja a fiatalokat? 

 
IMA 
 
Teremtő Istenünk, köszönjük, hogy segíted a  
pozitív változást az életünkben. 
Te megbocsátod a bűneinket és békéddel töltesz el minket. 
Te formálod az életünket… Kívül és belül. 
Megmutatod nekünk, hogyan lehetünk az igazság, 
a szabadság, és a gyógyulás hordozói. 
Jóvá változni. 
Teljességében élni az életünket. 
Segíts minket, Teremtő Atyánk. 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. 
 
CSELEKEDJ! 
 
Oszd meg valakivel hogyan járultál hozzá mások életének változásához a hiteden keresztül. Írj arról, hogyan 
áldoztad az idődet, használtad a tehetségedet és az Isten adta kincsedet hogy segíts másoknak változni és ez milyen 
érzéseket vált ki belőled – áldott vagyok, hogy áldás lehetek. 
 
ÁLDÁS 
 
Azért, mert jobbá lettél; Ne csak gondold azt, hogy az életed értékes; tedd értékessé. 
Ne csupán teljesnek lásd az életed; tedd teljessé. Nem tudva, hogy hol is kellene kezdenünk: magunk vagy a világ 
jobbá tételével végül egyiket sem tesszük. 
Valójában csak úgy fejlődhet a világunk, ha mi magunk is fejlődünk és csak akkor lehetünk jobbak, ha a világot is 
jobbá tesszük. Krisztus segítségével legyetek jobbá és változtassátok meg a világot. 
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, aki Atya, Fiú, Szentlélek. Amen. 
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HATODIK NAP – FELHATALMAZVA A JÓRA! 

IMA 
 
Vezető: Kezdjük imádsággal a mai alkalmat, amikor azt ünnepeljük, hogy az Úr felhatalmazott a jóra! 
Imádság a KIÉ-ért és a fiatalok javáért végzett missziónkért – az egyik résztvevő vezetésével 
 
ÉNEK 
 
Egy kiválasztott dal eléneklése 
 
FELOLVASÁS 
 
A vezető felkéri a felolvasókat 
János ev. 17: 20b-21 
János ev. 17: 22-23 
 
Most, hogy Isten átalakított, és alkalmassá tett a jóra, és megértettük, hogy mi vagyunk a változás, ami 
másokat megváltoztat, itt az ideje hogy felhatalmazást nyerjünk a jóra. Mindabban, amik vagyunk, amit 
mondunk és teszünk, a küldetésünket (a víziónkat, látásunkat) kell közvetítetünk, azáltal, hogy Jézus 
Krisztus képére formálva élünk. Ahhoz, hogy ténylegesen felhatalmazottak legyünk, igénybe kell vennünk 
a Jézus Krisztusban kapott jogainkat, és az Ő erejében és erejével, tekintélyével  kell elindulnunk. 
 
VEZÉRFONÁL AZ ELMÉLYÜLÉSHEZ 
 
• Mit jelent számomra a felhatalmazás? 
• Valóban fel vagyok hatalmazva a jóra? 
• Hogyan közvetítjük a látást (víziót)? 
 
Egyedül is élhetsz átalakított és a jóra irányuló életet. De másokkal együtt, ez egy olyan szervezet 
katalizátora lehet, mint a KIE. Mai igeszakaszunk János evangéliumából Jézus imádságát hozza elénk, 
amikor megfeszítése előtt néhány órával a tanítványaiért imádkozott. De ez az imádság nem csak azokról 
szól, akik Őt személyesen ismerték; hanem azokról is, akik a jövőben fogják Őt követni – vagyis rólad és 
rólam! 
 
Ahogy az Írásban van: „hogy egyek legyenek!”. Sok a különség, a megosztottság az egyes KIE- 
mozgalmakban, de a világ egynek lát bennünket – mert mindannyian a mozgalmunk közös identitását 
hordozzuk. Sokféleségünkben és számosságunkban – egyedülállóak vagyunk. Ez az alapja annak, hogy fel 
vagyunk hatalmazva a jóra. 
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Mai inspiráló alkotás 

Szabadság-szobor, 
Philadelphia, USA. Alkotója 
Zenos Frudakis 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  



A mai inspiráló műalkotás, a Szabadság-szobor az USA-
beli Philadelphia városában áll, és Zenos Frudakis 

alkotása. Szinte teljesen visszaadja azt a folyamatot, 
ahogyan Isten felhatalmazó munkája történik az 
életünkben. Fokozatosan alakít át és tesz minket 

alkalmassá, hogy az Ő erejével felhatalmazott életet 
éljünk. A műalkotás megmutatja, hogy miuzán 

megtörtént a felhatalmazás, ki kell lépnünk, és másokat 
is erre a felhatalmazott életre kell segítenünk. Érezzük a 
felhatalmazást és a szabadságot, hogy továbbadjuk az 

Úrtól kapott látást és terjesszük a Jó hírt.. 

BESZÉLGETÉS 
Beszélgessetek a KIE-csoportban a képről: 

• Mit jelképez a szobor? 
• Mit jelent a szobor a számodra? 
• Hogyan kapcsolódik a nap témájához és az igeszakaszokhoz? 

 
Szükséges, hogy érezzük magunkban az erőt, a magabizotsságot, hogy mások felé tudjunk nyitni és 
odalépni hozzájuk, hogy meg tudjuk osztani velük, hogyan éltük meg ezt a „felhatalmazási folyamatot”, 
és ezáltal ők is indíttatást kapjanak arra, hogy elinduljanak a saját útjukon, Isten dicsőségében. 
 
CSEND 

• Hogyan tudom közvetíteni a Jézustól kapott látást (vízió)? 
• Hogyan használom a jóra kapott felhatalmazásomat? 
• Hogyan lehet a KIE olyan hely, ahol a fiatalok megélhetik ezt a felhatalmazást? 
• Mit tesz a helyi KIE-csoportom ennek érdekében? 

 
IMA 
Istenünk, az Úr Jézus kétezer évvel ezelőtt  
azért könyörgött, hogy a tanítványai egyek legyenek.  
Szeretünk Téged teljes szívünkből,  
teljes elménkből és teljes lelkünkből  
– és szeretjük a közöttünk lévőket, felebarátainkat. 
Add, hogy Szentlelked bennünk lakozzék,  
hogy úgy éljünk, ahogyan Te eltervezted. 
Hogy szabadok legyünk a jóra, hogy végezzük,  
amit ránk bízol, és hirdessük a Te evangéliumodat szerte a világban.  
Erősíts meg minket az előttünk lévő útra, hogy mindenki, aki minket lát, Téged lásson, és rajtunk 
keresztül Téged ismerjen meg. 
Erre segíts minket, Teremtő Istenünk! 
Ezt kérjük az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen 
 
CSELEKEDJ! 
Beszélj valakinek a KIE-n kívül arról, hogy mit jelent  KIE „youth empowerment” (a fiatalok 
felhatalmazása) látása és hogy te / a te csoportod hogyan járul hozzá ehhez. 
 
ÁLDÁS 
Isten  uralkodjon a szívünkben, ma és mindörökké, hogy szeressük Istent, és türelemmel várjuk Krisztust. 
Áldjon meg és töltsön be minket erejével az Úr, hogy Jézus tanítványaiként Isten szeretetét közvetítsük  
mindenki felé, akivel találkozunk. Tegyen minket késszé, hogy megosszuk, mit is jelent feltalmazottnak 
lenni, hogy mások is kedvet kapjanak elindulni ezen az úton, az Isten dicsőségére. 
Így áldjon meg az Úr, vegyen körül kegyelmével és szeretetével. Amen 

21 



HETEDIK NAP – ÜNNEPELJÜNK, JÓT TETT!  

IMA 
Vezető: imádkozzunk kezdésként, áldjuk Istent és ünnepeljük a Jót. 
Imádság a KIÉ-ért és a fiatalok javáért végzett missziónkért – az egyik résztvevő vezetésével 
 
ÉNEK 
A választott ének eléneklése 
 
ÁHÍTAT 
Vezető: ezen a különleges alkalmon mindannyian el vagyunk hívva egy közös áhítatra. Álljunk fel. 
 
Kérlek, mondjátok a vastaggal szedetteket a megfelelő helyen. 
 
Vezető: Jézus kegyelme, az Atya szeretete és a Szent Lélek közössége legyen mindnyájatokkal. 
Mind: És a te lelkeddel. 
 
Vezető: A mi segítségünk az Úr neve. 
Mind: Aki alkotta az eget és a földet. 
 
Vezető: Jöjjetek, hajtsuk meg magunkat előtte és imádjuk Őt, térdeljünk le Istenünk, Teremtőnk előtt. 
Mind: Mert az Úr a mi Istenünk, a pásztorunk, mi vagyunk a nyáj, akiket óv. 
 
Vezető: Örvendj egész föld az Istennek, áldjátok Őt boldogan és énekeljetek dícséreteket! 
Mind: Mert az Úr csodás dolgokat tett, Isten szeretete megmarad minden nemzedéknek. 
 
FELOLVASÁS 
Jer. 29, 11-13 
Zsolt. 16, 5-11 
 
Az elmúlt héten a személyiségünkre összpontosítottunk, valamint, hogy jóra teremttettünk, a célunkra, 
és hogy képesek vagyunk a jóra, hogy elhivtaásunk van a jóra és hogy mindenki számít, a hozzáállásunkra 
is figyeltünk, hogy győzhetünk a kihívások felett, és hogy át lettünk változtatva, hogy jót tegyünk, hogy 
mi magunk legyünk a változás és fel lettünk hatalmazva, hogy jót tegyünk. Ideje, hogy ünnepeljük ezt a 
Jót. Ideje, hogy ünnepeljünk és cselekvést váltsunk ki. 
 
 A biblia úgy írja le a Szent Lelket, mint egy energia, egy erő, ami keresztények özött lakik és abban segít, 
hogy beteljesíthessük a Krisztus misszióját, Isten országának kiterjesztését. Így közvetítjük a legjobban: 
hogy ünnepeljük a Jót, amit Isten létrehozott. Mindezt úgy, hogy egy önálló, átformált életet élünk, és 
örömteli szeretettel a szívünkben teszünk jót. 
 
Ünnepélyesen tesszük mindezt – mind egyénileg, mind KIE-tagként – hiszen a Szent Lélek tüzének 
erejével lángolunk, és ez felszabadító, életigenlő, megváltoztatja a játékszabályokat és elhozza a 
szabadságot. 
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Mai inspiráló alkotás 
Az elmúlt hat nap alkotásait összeállítva megalkottuk a Keresztet. Bár a kereszt Jézus 
számára kínzóeszköz volt, de Ő azért lett elküldve, hogy a mi bűneinkért haljon meg, 
hogy hívőként tisztára legyünk mosdatva és örök életünk legyen. Így hát a 
keresztényeknek a kereszt a szabadság, megszabadítás jelképe. 

  

 
 

 
 

  



BESZÉLGETÉS 
Beszélgessetek a csoportodban a képről: 

- Mit sugall a kereszt képe neked? 
- Hogyan kapcsolódik a héten hallottakhoz? 
- Hogyan szabadít fel téged a kereszt szimbóluma? 

 
BIZONYSÁGTÉTEL 
Gondolj azokra az időkre, amikor a KIE igazán beteljesítette Isten missziói parancsát... ünneplésre méltó 
idők. Gondolj két bizonyságtételre, Isten dicsőséges munkájára a KIÉ-ben. 
 
CSEND 

- Hogyan ünneplem Jézust az én életemben? 
- Vajon örömmel teliek a bizonyságtételeim, amiket másokkal osztok meg? 
- Hogyan ünnepli a KIE Isten munkáját az egyesületben? 
- Mit tesz azért a KIE, hogy másokkal is megismertesse Jézust? 

 
IMA 
Istenünk, áldjuk hatalmas neved. Azt ünnepeljük, hogy fel vagyunk hatalmazva a jótettekre. 
Add meg nekünk a kellő bölcsességet, hogy jól irányíthassuk az egyesületet a Te Lelked által megreősítve, 
hitben és céllal, magunkban és másokkal együtt is. 
Erősíts meg Istenem, hogy Lelked által megoszthassam másokkal is a királyságodat. 
Erősítsd meg a KIÉ-inket, hogy meghatározóak lehessünk a föld jobbá tételében.  
Segíts nekünk, teremtő Istenünk. 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kérünk erre, Amen. 
 
CSELEKEDJ 
Ünnepeld meg hited kreatív módon – hadd lássák mások is, hogy Isten Lelke él benned és mozgat! 
Jegyezd fel, hogy ünnepeltél és hogy ez milyen élmény volt neked. 
 
ÁLDÁS 
Vezető: Fogd meg a melletted lévő kezét az egység jeléül. 
Mind: Megújultunk az Istennel való találkozástól és szolgálni szeretnénk Őt. Azok a dolgok, amelyek 
korábban uralták az életünket, már a múltéi. 
 
Vezető: fordulj a melletted lévőhöz és kérdezd meg tőle: hogy erősít meg téged Isten? 
(válaszokat kivárni) 
Mind: Isten hatalmas erejével zárjuk az imahetet, úgy, hogy Isten világában élünk az Ő akarata szerint, 
Őt szeretjük és szolgáljuk teljes szívből, észből és erőből, és így teljesítjük a legnagyobb parancsolatát. 
 
Vezető: Szeresd az Uradat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből és teljes erődből, ez az első és 
nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: szeresd felebarátodat, mint magadat. 
Mind: Áldjon meg téged az Úr. Amen 
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Köszönetnyilvánítás 
 

Köszönet Istennek, hogy az országába hív és a világában tart. Köszönet a Lélekért, aki eltölt minket, 
amikor Veled vagyunk. Köszönjük Jézus minden másnál emberibb áldozatát és kézzel fogható 

szeretetét. 
 

Köszönet a KIÉ-seknek: azért, mert vagytok  Köszönet azért, hogy sok más mellett erre is van időtök, 
hogy szem előtt tartjátok a lehetőségeinket és segítetek, amikor csak tudtok. Köszönet minden 

önkéntesnek az idejéért! 
 

Köszönet mindenkinek, aki részt vett az imahéten és ezzel csatlakozott a Föld sokmilliós közösségéhez, 
akik ezen a héten ugyanezen szövegek fölött mélyítették el hitüket. 

 
Köszönet a magyar verzió létrejöttéért a színes csapatnak! Magassy Évának, Szabó Laurának, Hallgató 

Tamásnak, Tóth Simonnak. Köszönet a grafikai konyhakészség megteremtéséért Szikora Misinek! 
 

Áldást, békességet mindenkinek. 
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