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Virágvasárnap
Igevers: Jn 12,13b Hozsánna! 
Áldott, aki az Úr nevében jön, az 
Izráel királya!
Ajánlott igerész: Jézus bevonul 
Jeruzsálembe Jn 12,12-15

Virágvasárnap
Zöld, barna színű sáladra, ruhádra

térdelve magasztald, dicsérd
Jézust jóságáért, alázatáért,
szeretetéért, mert Ő az igazi

király.

Virágvasárnap
Kényelemről

 Reggel korábban kelek fel, este
hamarabb készülök a

lefekvéshez/később alszom el, hogy
legyen időm Istennel beszélgetni.

Hétfő
Igevers: Jn 12,25 Aki szereti az 
életét, elveszti; aki pedig gyűlöli 
az életét e világon, örök életre 
őrzi meg azt.
Ajánlott igerész: A földbe esett 
búzaszem Jn 12,2o-26

Hétfő
Gondolkodj el, 

melyek azok a dolgok az
életedben, amelyekről

legnehezebb lenne lemondani
(édesség, telefon,

mese-/filmsorozat, foci, barátság,
stb)? Írd össze!

Hétfő
Lemondok

a listámból egyről a mai napra.

Kedd
Igevers: Jn15,13 Nincs senkiben 
nagyobb szeretet annál, mintha 
valaki életét adja barátaiért.
Ajánlott igerész: Jézusi szeretet    
Jn 15,12-17

Kedd
Mutasd ki törődésedet,

gondoskodásodat  egy családtag
felé.

Kedd
Egy számomra kedves időtöltésről;
helyette bátorító üzenetet/levelet

írok/ rajzolok egy személynek.

Szerda
Igevers: Jn 16,22 Így most titeket 
is szomorúság fog el, de ismét 
meglátlak majd titeket, és örülni 
fog a szívetek, és örömötöket 
senki sem veheti el tőletek.
Ajánlott igerész: Jézus közeli 
visszatérését ígéri Jn 16,16-23

Szerda
Nyitott szemmel járok, 

és ha látok egy gyereket vagy
felnőttet szomorkodni,

vigasztalom, felvidítom. 

Szerda
Pontatlanságról;
időben érkezem,

 ha valahova mennem kell



Csütörtök
Igevers: Jn 13,15 Mert példát 
adtam nektek, hogy amint én 
tettem veletek, ti is úgy 
tegyetek.
Ajánlott igerész: Jézus megmossa 
tanítványai lábát.  Jn 13,1-11

Csütörtök
Foglalkozok egy idős,

beteg vagy szükségben levő
személlyel.

Csütörtök
Haragról;

 ha valaki  megbántott, 
elengedem, megbocsájtok neki.

Nagypéntek
Igevers: Jn 19,3o Miután Jézus 
elfogadta az ecetet, ezt 
mondta: “Elvégeztetett!”. És 
fejét lehajtva, kilehelte lelkét.
Ajánlott igerész: Jézus útja a 
keresztig Jn 19,1-3o

Nagypéntek
Ha teheted,

menj istentiszteletre,
vagy otthon csendesedj el,
gondold végig Jézus életét.

Nagypéntek
Édességről; 

ma csak savanyú, sós 
ételeket fogyasztok.

Szombat
Igevers: Jn 2o,19 ... 
összegyűltek a tanítványok, 
bár a zsidóktól való félelem 
miatt az ajtók zárva voltak...
Ajánlott igerész: A tanítványok 
Jézus halála után Jn 2o,19

Szombat
Tölts időt

Jézus mai tanítványaival

Szombat
Félelemről;

 gondolkodj el, 
milyen dolgoktól félsz, és kérd

Istent, vegye el a szívedből azokat.

Húsvét vasárnapja
Igevers: Jn 2o,26 Bár az ajtók 
zárva voltak, bement Jézus, 
megállt középen, és ezt 
mondta: Békesség néktek!
Ajánlott igerész: Jézus újra a 
tanítványok közt Jn 2o,24-29

Húsvét vasárnapja
Magasztald Istent, mert betartja

ígéreteit, és győzött a halál felett!
Ha választhatsz, öltözz világos

színekbe.

Húsvét vasárnapja
Szomorúságról;
 nem engedem,

 hogy örömömet valami vagy valaki
elvegye.
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