
Bibliai történeteim 

2. negyedév 

Tanítói melléklet 

Apró léptek, 14-26. tanulmányok 

A tanulmányok célkitűzései 

14. Isten törődik velünk – Ő mindent meg tud tenni. 

15. Isten törődik velünk – Megtanít szeretni Őt és bízni Benne. 

16. Isten törődik velünk – Válaszol imáinkra. 

17. Isten törődik velünk – Ő bátorságot ad. 

18. Isten törődik velünk – Ő mindig gondoskodik rólunk. 

19. Isten törődik velünk – Ő betölti szükségleteinket. 

20. Isten törődik velünk – Ő szereti a gyerekeket és gondoskodik róluk. 

21. Isten törődik velünk – Ő őrködik felettünk bárhol is vagyunk. 

22. Isten törődik velünk – Ő elküldi az angyalokat, hogy vigyázzanak ránk. 

23. Isten törődik velünk – Ő mindig megbocsát amikor igazán sajnáljuk amit tettünk. 

24. Isten törődik velünk – Ő segít Jézus mellett dönteni. 

26. Isten törődik velünk – Ő megvéd minket Sátántól. 

Kérdések 

(Tammy Burak) 

Ezek az opcionális kisegítő kérdések szórakoztató módon készítik elő a gyerekeknek a bemutatásra 
kerülő bibliai történetet. Különösen hasznos segítségnek bizonyulnak a szombatiskolában, ahol sok 
helyen vegyes, apró léptek/óvodás csoportok működnek. Az idősebb gyerekek szeretik előre kitalálni mi 
fog történni. Használjuk a gyermekszombatiskolai tevékenység elkezdése vagy a tanulmány bemutatása 
előtt.  

14. tanulmány 

Kis méretű, zárt, száraz homokkal megtöltött doboz: 

Van valami a dobozomban, ami a mai leckénkkel kapcsolatos. Kitaláljátok mi lehet? (Add kézről kézre a 
dobozt és engedd, hogy a gyerekek megrázzák, majd vedd le a tetejét és engedd meg, hogy mindenki 
belenézzen.) A legtöbb folyó alján homok található. A mai bibliai történetünk arról szól, hogyan 
mozdította el Isten egy folyó vizét, hogy a nép a száraz homokon mehessen át a túlsó partra. 

15. tanulmány 



Kisméretű bőrönd, egy takaróval letakarva:  

Van valami a takaró alatt, amelynek segítségével könnyebben megjegyezzük a mai bibliai történetünket. 
Megnézzük mi lehet az? (Engedd, hogy mindenki bekukkintson a takaró alá, majd teljesen vedd félre a 
takarót.) Ez egy kis bőrönd. Mikor használnak az emberek bőröndöt? (Adj időt a gyermekeknek a 
válaszadásra.) A bőröndöt arra használjuk, hogy abban vigyük a ruháinkat és más dolgainkat, ha 
elutazunk valahova. A mai bibliai történet két hölgyről szól, Ruthról és Naomiról, akik elutaztak, de nem 
nyaralni mentek. Naomi hazament rég elhagyott otthonába. Kicsit később, a történet idején megtudjuk, 
hogyan is történt az eset. 

16. tanulmány 

Gyertya, és gyufa vagy öngyújtó:  

Van egy kicsi világító eszközöm. Hogy nevezzük? Igen, gyertya. A Biblia leírja milyen volt Isten csodálatos 
sátra, ahol a gyertyatartóban hét kicsi mécses világított. A mai bibliai történetünk egy olyan személyről 
szól, aki különböző munkákat végzett ebben a gyönyörű sátor-gyülekezetben. Segített kifényesíteni a 
gyertyatartót és meggyújtani a hét lámpást. Más munkákat is végzett abban a szép sátor-gyülekezetben. 
Később, a történet idején megtanuljuk, hogy kiről is van szó.  

17. tanulmány 

Kisméretű papír- vagy textil erszény, öt kicsi kővel: 

Van valami ebben a kis erszényben. Szeretnétek kitalálni, hogy mi az? Öt kicsi dolog van benne. Most 
már tudjátok? Körbeadom, hogy próbáljátok meg kitalálni mi lehet benne. Nem szabad bekukucskálni! 
(Mindenik gyerek tapogassa meg, majd próbálja meg kitalálni mi lehet benne. Ha rosszul tippelt, 
engedjétek, hogy egyenként belenézzenek.) A mai bibliai történetünk egyik része öt kicsi kavicsról szól. 
Nemsokára meghallgatjuk a teljes történetet. 

18. tanulmány 

Egy szelet kenyér egy papírzacskóban: 

Szeretnétek látni mi van a zacskómban? A mai bibliai történetünk egyik része arról szól, ami ebben a 
zacskóban van. Megengedem, hogy megszagoljátok, és segítek egy kicsit. (Nyissátok ki a tasakot, de csak  
annyira, hogy beleszagoljanak, de ne lássák mi van benne. Vigyétek körbe a papírzacskót, és minden 
gyerek szagoljon bele, miközben különböző utalásokkal segítitek kitalálni a zacskó tartalmát.) Valami 
ehető. Egy madár vitte Illésnek. Egy hölgy készített ilyet Illésnek. Az aranyszövegünkben is van szó róla. 
(Amikor a gyerekek kitalálták  miről van szó, mutassátok meg nekik a kenyeret.) 

19. tanulmány 

Kis üveg olaj egy tasakban: 

Szeretnétek látni mi van a tasakban? A mai bibliai történetünk egy része erről szól. Főzésre használják. 
Salátákba is tesznek belőle. A történetbeli hölgynek már nem volt sok a kancsójában, de Elizeus 
imádkozott és Jézus nagyon sokat adott. (Lassan vegyétek elő az olajat, miközben további utalásokkal 
segítitek a gyerekeket, ameddig kitalálják.) 

20. tanulmány 



Egy tégla vagy egy kalapács, és szegek: 

Szerintetek mi van a táskámban? Nézzétek, megmutatom. (Vegyétek elő a szerszámokat.) Mire 
használjuk ezeket? Igen, építkezésre. Mit építhetünk ezek segítségével? A mai bibliai történetünk egy 
házaspárról szól, akik építettek egy vendégszobát Isten segítőjének, Elizeusnak.  

21. tanulmány 

Törölköző: 

Mikor használjuk ezt? Igen, fürdéskor. Emlékeztek egy olyan bibliai történetre amelyben egy ember meg 
kellett mosakodjon egy folyóban? Emlékeztek arra az emberre, aki bemártózott a vízbe és Jézus 
meggyógyította? Hogy hívták? Hányszor mártózott be a vízbe? A mai bibliai történetünk Naámánról szól 
és arról a kis szolgálólányról, aki elmondta neki, hogy Jézus meg tudja gyógyítani. 

22. tanulmány 

Napszemüveg: 

Mire használjuk ezt? Igen. Jobban látunk vele a napsütésben. Másképp látjuk tőle a dolgokat. Ezt Jézus is 
meg tudja tenni. A mai bibliai történetünk arról szól, hogy Jézus megváltoztatta valakinek a látását. 
Elizeus szolgájának szüksége volt arra, hogy megláthassa Jézus angyalseregét, és Jézus megváltoztatta a 
látását, hogy láthassa az angyalokat.  

23. tanulmány 

Játék csónak, mentőmellény, vagy bármilyen más, vízzel kapcsolatos tárgy: 

Szeretnétek megtudni miről szólhat a mai történetünk? Nézzük meg, ki tudjátok találni? Hol használjuk 
ezeket a tárgyakat? (Mutassátok meg a vízi eszközöket.) A mai történetünk egy olyan emberről szól, aki 
bement a vízbe, de nem játszani. Ismertek olyan történetet a Bibliából, amikor valakit bedobtak a vízbe? 

24. tanulmány 

Erős illatú friss gyümölcs, mint például narancs, banán, őszibarack, egy papír zacskóban: 

(Engedjétek, hogy a gyerekek a zacskón keresztül megtapogassák a gyümölcsöt és megszagolják.) 
Szeretnétek kitalálni miről szól a mai bibliai történet? Nézzük meg, ha sikerül kitalálni miről lesz szó. 
Körbeadom a zacskót. Ne nyissátok ki. Óvatosan fogjátok meg, szagoljátok meg, majd adjátok tovább 
valaki másnak. Kitaláljátok mi van benne? (Miután kitalálták, mutassátok meg a gyümölcsöt.) Nézzétek 
ezt a szép gyümölcsöt. Nem tűnik ízletesnek? A mai bibliai történetünk Dánielről és barátairól szól, akik 
egészséges táplálékot választottak. 

25. tanulmány 

Gyufa vagy öngyújtó: 

Mire használjuk ezt? Tüzet gyújtunk vele. (Gyújtsd meg a gyufát vagy az öngyújtót.) Nézzétek a tüzet. 
Nagyon forró. A tűz veszélyes is lehet.  Nagyon kell vigyázzak, hogy meg ne égessen. (Tedd félre 
biztonságos helyre a tűzszerszámot. Ha gyufát használtál dobd bele egy pohár vízbe, ezzel is bizonyítva 



mennyire óvatosan kell bánni a tűzzel.) Ki tudod találni miről szól a mai bibliai történetünk? A mai 
történetünk három bátor emberről szól, akiket bedobtak a tűzbe. Ez Dániel barátainak története.  

26. tanulmány 

Játék oroszlán egy kis takaróba csavarva: 

(Először csak a játék oroszlán farkát mutasd meg, ameddig a gyerekek ki nem találják, hogy egy oroszlánt 
rejtegetsz.) Találjátok ki mi van a takaróban. Szerintetek mi ez? Igazatok van, ez egy oroszlán. Tudtok 
olyan bibliai történeteket, amelyekben oroszlánokról van szó? (Dániel, Sámson, Noé bárkája) A mai 
bibliai történetünkben Dánielt az oroszlánok vermébe dobják.  

A tanítóknak 

A Bibliai történeteim-Apró léptek a legkisebbeknek szóló, egy éves tanulmánysorozat, a teremtéstől az Új 
Földig. A kisgyerekek már kezdik megérteni, hogy létezik jó és rossz, helyes és helytelen, hogy Jézus 
szereti őket és ők is szerethetik Őt, hogy Jézus nagy, hatalmas, és erős, hogy Jézus megvéd minket 
Sátántól, aki megpróbál ártani nekünk, hogy a mi döntésünk bízni Jézusban. 

A bibliai leckék tanítása nem kis feladat. Sok gondolkodás, ima és felkészülés után tudjuk csak 
hatékonyan eljuttatni a tanítást egy kisgyermek értelméhez. A történetek teszik le azt az alapot amelyre 
jövőbeli bibliaértését építi. Egyes gyerekek számára a szombatiskola az egyedüli hely ahol érintkeznek a 
Bibliával és hallanak Isten szeretetéről. Sokak számára lehet ez az egyetlen lehetőség, hogy megértsék a 
hetednapi adventista hitelveket. 

Bíztassátok a szülőket, hogy naponta töltsenek legkevesebb 3-5 percet a közös lecketanulással. A 
kicsinyek soha nem fáradnak bele ugyanannak a történetnek a folytonos ismétlésébe. Hatékonyságod 
tükrözi amit te magad megértettél és megtapasztaltál. Egyedül a Szentlélek alakíthatja az Élet 
Könyvében található történetet az Élet Kenyerévé. Ez nem puszta szórakozás.  

Imádkozzatok a történet elkezdése előtt, közben és utána. Isten felhasznál téged. Soha ne csüggedj. 
Sátán minden tőle telhetőt megtesz, hogy hatástalanná tegye a történeteket, de ne feledd, hogy Isten 
végtelenül erősebb Sátánnál és Ő megáld téged.  

Bizonyos szombatok sikeresebbek lesznek, mások kevésbbé. Dicsőítsd Istent a sikerekért és elemezd a 
kudarcokat. Tedd fel magadnak a kérdést: Valóban felkészültem? A segítőim készenlétben álltak, 
figyeltek, válaszoltak, megoldották a váratlan helyzeteket?  

A történet előkészítése 

A központozás és a hangsúly egyszerűen csak segítik a tanárt, nem a nyelvtani szabályokat követik! A 
tanítói melléklet leckéi a történet elmesélése céljából kerültek ide.  

1. Olvasd el többször a történetet a mellékletből és legalább egyszer a tanulmányból is. 
2. Ne próbáld meg kívülről megtanulni! 
3. Érezd a történetet, találd meg a hangulatát, valamint fedezd fel mi a tanulsága.  
4. Az aláhúzott és a dőlt betűs szavak jelölik, hogy mit kell nyomatékosítani, tagolni vagy 

hangsúlyozni. A vesszőket gyakran a szünetek megjelölésére használtuk.  
5. Figyelj nagyon a történet kezdetére és végére. Ezek a legfontosabb részek. 



6. Körvonalazd elmédben a történetet. Mi történik először, mi következik, stb. Fogalmazd meg 
magadban hogy fogsz áttérni egyik részről a másikra. Csak akkor nézzél bele a szövegbe, ha 
„elvesztél”.  

7. Legyen átnézve és előkészítve minden szemléltető anyag: képeskönyv, flanelográf (a felrakás 
sorrendjében előkészítve), egyéb szükséges kiegészítők. 

8. Gyakorold hangosan a történetet. Ez valóban nagy segítséget jelent a memorizálásnál és 
észreveszed a „gyenge” pontokat.  

A történet elmondása 

Helyezz nagy, kör alakú filcdarabokat a földre, amelyre a gyerekek leülhessenek. Minden gyerek 
nagyon szereti a saját „pontját”.  

Megjegyzés: A kép-vonatkozások az 1. évnegyed My Bible Pictures (képes kiegészítő füzet) kötetére 
utalnak. 

1. Légy lelkes és „élő”! 
2. Csendben várd meg ameddig mindenki rád figyel, gyerekek és szülők egyaránt. 
3. Azonnal kezdj bele a történetbe. A hangos suttogással elkezdett mesélés gyakran csodákra képes. 
4. Ne beszélj gyorsan. Beszélj lassan és halkan. 
5. Használj egyszerű szavakat, rövid mondatokat.  
6. Az izgatott várakozás keltése és a nyomatékosítás szünetekkel érhető el.  
7. Hangsúlyozd az aláhúzott és a dőlt betűs szavakat.  
8. Légy része a történetnek. Éld át! Arckifejezéseddel és mozdulataiddal is tükrözd a történet 

hangulatát.  
9. Minden gyerekkel létesíts szemkontaktust.  
10. Amikor kérdést teszel fel, ne válaszolj rá, mielőtt nem adtál alkalmat és lehetőséget a 

gyerekeknek a válaszadásra.  
11. Tartsd úgy a képeket, hogy minden gyerek láthassa. Biztosíts elegendő időt, hogy alaposan 

szemügyre vegyék. 
12. Ne használj sok flanel szereplőt. A zsúfolt flanelográf összezavarja a gyerekeket és elvonja 

figyelmüket a történetről. 
13. Gyakran úgy nyerheted vissza a gyerek figyelmét, ha nevén szólítod, majd felteszel neki egy 

egyszerű kérdést. 

Megjegyzés: A flanelográf használatával kapcsolatban hasznos segítség Betty Lukens Through the 
Bible in Felt (Bibliai flanelográf) című tanítói kézikönyve. A kiegészítők megrendelhetők a 
bettylukens.com honlapon vagy a 1-800-541-9279 telefonszámon. 

Az ezzel kapcsolatos hasznos tanácsok online is hozzáférhetőek. (a ford. megjegyz.) 

14. Jézus segít a népén 

(Józs 1,3,5:13-6:20) 

Ének: Szombatiskolánk minket, mindig jóra tanít... (Csicseregnek a madárkák énekeskönyv) 

Ima: Köszönjük, Jézus, a bibliai történeteket. Segíts, hogy jól megtanuljuk ezeket. Ámen. 



1. Kép: Láttatok valaha katonát, vagy egy katonát ábrázoló képet? A jó katonák bátrak. Józsué 
bátor katona volt (mutassatok rá), és barátja, Káleb is bátor katona volt. Egy nap Jézus azt 
mondta : „Józsué, elérkezett az ideje, hogy a népem beköltözzön új hazájába. Eljött az ideje 
ellenségeik elűzésének!” 
Szerintem Káleb ezt mondta: „Józsué, ne félj az ellenségtől! Jézus segíteni fog nekünk!” 
Józsué ránézett a széles medrű Jordán folyó túlsó partján álló nagy városra. Jerikónak hívták. 
(Ismételjétel el a város nevét: Jerikó) (1) Felnézett Jerikó magas, erős falaira. Arra gondolt, hogy 
gonosz, rossz emberek laknak a falak mögött, és erős katonák védik a várost. Ezután Józsué 
ránézett a Jordán folyóra. Hogyan is kelhetne valaki át rajta? (2) Voltak csónakjaik amivel 
átkelhettek? Nem, nem volt egyetlen csónakjuk sem. Félt Józsué? Nem. Tudta, hogy Jézus segít 
nekik. És Jézus valóban segített! 

2. Kép: amikor eljött az ideje, hogy mindenki átkeljen a folyón, Jézus így szólt: „Józsué, a papok 
(mutass rá) menjenek elsőnek. Ők viszik vállukon a Frigyládát.” Mi volt a Frigyládában? A 
Tízparancsolat, Isten különleges Boldogság-Szabályai voltak a ládában! A papok 
engedelmeskedtek. Egy-kettő, egy-kettő, meneteltek egészen a széles, mély folyópartig. Amikor 
odaértek megálltak? Nem! Egyenesen bementek a vízbe. Mi történt amikor bementek a vízbe? 

3. Kép: A víz megállt. A víztömeg magas fallá tornyosult fel és mindenki száraz lábbal mehetett át a 
folyómedren. Segített nekik Jézus? Igen, Jézus segített nekik. Ezután Jézus így szólt: „Hat napon 
keresztül (mutassátok fel hat ujjatok) minden reggel a papok és a katonák meneteljenek a falak 
mentén, kerüljék meg Jerikó városát egyszer, (3) és közben hangosan kürtöljenek.” És ők ezt 
tették. Benn a városban, a jerikói katonák figyeltek. A város lakói is figyeltek és hallgatták 
(Tegyétek a fületekhez a kezetek, mintha hallgatóznátok.). Hallották a katonák mentelését. Trap! 
Trap! Trap! Megállás nélkül meneteltek. Hallották a kürtök hangját. Megijedtek: „Miért 
menetelnek és fújják a kürtöt?” – tűnődtek. Egy nap, két nap... (Számoljatok el ujjaitokon hatig.) 
meneteltek és fújták a kürtöt. Elérkezett a hetedik nap! Aznap Józsué azt mondta: „Ma hétszer 
kerüljétek meg a várost!” - és ők megtették. Egyszer. (Számoljatok ujjatokon.) Történt valami? 
Nem. Kétszer. Történt valami? Nem. Három, négy, öt, hat alkalommal! A városban az emberek 
és a katonák várakoztak. Mi fog történni? Jézus azt mondta, hogy hétszer kerüljék meg, utána 
álljanak meg. Mindenki nagyon csendben volt. Mindenki figyelt. (Suttogjatok.) „Amikor jelt 
adok”, - mondta Józsué – „mindenki kiáltson! HANGOSAN!” Miután hetedik alkalommal is 
megkerülték a várost, a papok és a katonák megálltak. Mindenki csendben volt. Majd Józsué 
megadta a jelt. Mit tett mindenki? Igen, mindenki kiálltott! 

4. Kép: Mi történt Jerikó falaival? (4) Az angyalok ledöntötték azokat a nagy, erős falakat! 
(Tapsoljatok.) Betartotta Jézus az ígéretét? Igen! Jézus betartotta az ígéretét! Az ellenség pedig 
megtanulta mennyire erős Ő.  

Aranyszöveg: „Veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.” Józs 1:9 

Ének: Engem szeret Jézusom (Csicseregnek a madárkák énekeskönyv) 

Ima: Köszönjük, Jézus, hogy Te erős vagy, szeretsz minket és segítesz nekünk. Ámen. 

Megjegyzések: 1. Üres dobozokból építsetek egy kis „falat.” A fal már a történet elkezdése előtt 
legyen a helyén.  

  2. Mutassatok a gyerekeknek egy játék csónakot. Opcionális tevékenység: Töltsetek meg 
egy tálat vízzel, majd engedjétek, hogy a gyerekek a kezükkel próbálják kettéválasztani a vizet.  



  3. Mutassatok a gyerekeknek egy játék kürtöt. Ha lehetséges, hívjatok valakit, aki 
megmutasson és megfújjon egy valódi kürtöt (vagy trombitát).  

  4. Döntsétek le a „falat.” 

Flanelográf javaslat: két férfi (Józsué és Káleb), papok, frigyláda, katona (katonák), város. 
Használjátok a folyó alapot.  

15. Ruth 
(Ruth könyve) 
Ének: Szombatiskolánk minket mindig jóra tanít... (Csicseregnek a madárkák énekeskönyv) 
Ima: Drága Jézus, kérünk, segíts olyan kedvesnek és segítőkésznek lennünk, mint a lány a mai 
történetünkből. Ámen. 
(1) Naomi és férje, két fiúkkal együtt a távoli Betlehemben éltek nagyon sok évvel ezelőtt. 

Miután már nagyon sokáig nem esett az eső, a növények nem nőttek a kertben. Mind így 
nézett ki. (Mutassatok elhervadt, elfonnyadt vagy egészen kiszáradt növéneyket.) 
Nemsokára fogyni kezdett az élelem. Alig maradt egy kevés, majdnem teljesen elfogyott. 
Éhség volt. Moáb földje nem messze volt Naomi és családja lakhelyétől. A moábiták 
bálványokat imádtak, de ott nem volt éhség, elegendő élelmet lehetett kapni az országban. 
„Inkább költözzünk Moáb földjére” – mondta az anya és az apa. „Amikor Jézus esőt küld és 
újra beérik a termés, visszatérünk otthonunkba, Betlehembe.” Így elköltöztek Moáb 
országába.  

(2) Amikor Naomi fiai felnőttek, moábita lányokat vettek feleségül. (3) Az egyik lányt Ruthnak, a 
másikat Orpának hívták. (A gyerekek ismételjék el a neveket.) Ruth és Orpa kedves lányok 
voltak, de ne feledjétek, ők bálványokat imádtak! Egy nap a fiúk apja súlyosan 
megbetegedett és meghalt. Mennyire szomorúak voltak. (Vegyétek le a tábláról az apa 
figurát.) Egy idő múlva Naomi fiai, Ruth és Orpa férjei is meghaltak! (Vegyétek le az ő 
képeiket is.)  
1. kép: Mennyire szomorú volt Naomi, Ruth és Orpa! 

Amikor Naomi meghallotta, hogy újra van táplálék szülőhazájában, milyen elhatározásra 
jutott? Ruth és Orpa szerették Naomit. Mit akartak tenni? 

2. kép:  Amikor Naomi hazaindult, Ruth és Orpa is vele tartottak, de Naomi nemsokára így 
szólt: „Vissza kellene forduljatok, és térjetek vissza családotokhoz, barátaitokhoz és 
menjetek újra férjhez.” Mindannyian sírtak. Végül melyik lány fordult vissza? Ki maradt 
Naomival? „Nem hagylak el! Veled maradok!” – mondta Ruth. Mit mondott még 
Naominak? (Mondjátok el az aranyszöveget.) 
Naomi örült, hogy Ruth vele akart maradni. Mit tettek éppen az emberek Betlehemben 
amikor ők odaértek? Örültek, hogy viszontlátták Naomit? Igen? „Visszajött Naomi! 
Visszajött Naomi!” – mondták. 
Ruth azonnal csatlakozni akart a mezőn arató munkásokhoz. „Rendben van Ruth, Isten 
áldjon meg téged” – mondta Naomi. (4) Ruth kora reggeltől alkonyatig dolgozott, 
szedegette a kalászokat, amelyek az aratók után maradtak a földön és a mező szélén. Kié 
volt a szántóföld, amelyen Ruth dolgozott? Amikor Boáz elment, hogy megnézze, hogy 
halad a munka, meglátta Ruthot. „Ki ez az idegen lány?” – kérdezte a munkásoktól. 
„Ruthnak hívják” – válaszolták a munkások Boáznak. „Olyan, mintha a Naomi lánya 



lenne.” Boáz elégedett volt, hogy Ruth segített Naominak. „Biztonságban leszel, ha itt 
maradsz és együtt dolgozol a többi lánnyal” – mondta Boáz Ruthnak. „Kérlek, ebédelj 
velük, és pihenj meg velük az árnyékban amikor forrón kezd sütni a nap. Ha 
megszomjazol, igyál nyugodtan a frissítő vízből.” 

3. kép: Naomi nagyon hálás volt a gabonáért amit Ruth vitt haza, és apró, kerek zsemléket 
sütött belőle kettőjüknek. A kedves Boáz örvendett neki, hogy Ruth segít Naominak, és 
megszerette Ruthot. 

4. kép: Végül Boáz feleségül vette Ruthot és született egy kisfiúk. Milyen boldog 
nagymama volt Naomi. Sokat segített Ruthnak a kisbaba ellátásában, és nagyon örült 
ennek. Ruth pedig boldog volt, hogy elhagyta a bálványokat, megtanulta szeretni Jézust, 
bízni Benne és engedelmeskedni Neki.  
Mi is örülünk annak, hogy megtanultuk szeretni Jézust, bízni Benne és engedelmeskedni 
Neki? Igen, nagyon. 
Aranyszöveg: „Néped az én népem, és Istened az én Istenem.” Ruth 1:16 
Ének: Engem szeret Jézusom... (Csicseregnek a madárkák énekeskönyv) 
Ima: Drága Jézus, kérünk, áldj meg bennünket, segíts, hogy Ruthoz hasonlóan 
segítőkészek, kedvesek és szeretetreméltóak legyünk. Ámen.  
Megjegyzés: A flanelográf felállítása (1-3): 
1. Naomi, Naomi férje, két fiú. 
2. Cseréljétek ki a fiúkat felnőtt ember figurákra. 
3. Tegyetek melléjük egy-egy női figurát.  
4. Tegyetek fel néhány hosszú száraz füvet vagy gabonakalászt, hogy a gyerekek 

felszedegessék és kévékve rakják. 

További javasolt flanelográf jelenet:  

- kisbaba 
16. Anna megválaszolt imája 

(1Sámuel 1, 3:1-10) 

Ének: Szombatiskolánk minket mindig jóra tanít... (Csicseregnek a madárkák énekeskönyv) 

Ima: Drága Jézus, köszönjük a szombatiskolát, a bibliai történeteket és az aranyszövegeket. Ámen.  

Anna nagyon sok idővel ezelőtt élt, és egy nagyon kedves hölgy volt. Szép otthona volt és kedves 
férje. Egy valami azonban hiányzott neki, pedig mennyire vágyott rá. Szerintetek mit szeretett volna 
a legjobban? (1) Egy kisbabára vágyott. Sokszor imádkozott ezért Jézushoz, de nem teljesült a vágya. 
Egy alkalommal Anna és a férje egy különleges összejövetelen vettek részt. Az ő gyülekezetük nem 
olyan volt, mint a mi imaházunk. Egy gyönyörű sátor volt, a Szent Sátor. Benne őrizték az arany 
Frigyládát, amelyben ott volt a Tízparancsolat, Isten Boldogság-Szabályai. A pap egy nagyon idős férfi 
volt, Éli. Éli a Szent Sátor bejáratánál ült és figyelte az embereket, akik imádkozni jöttek. Anna is 
eljött imádkozni. Szerintetek mit kért Jézustól? Igen, egy kisfiút kért Tőle. Anna sírt imádkozás 
közben. (Csukjátok be a szemetek és kezetekkel takarjátok el arcotokat.) „Kérlek, Jézus, ha 
megajándékozol egy kisfiúval, én mindent megtanítok neki Rólad. Megígérem, hogy Neked ajánlom. 
Legyen a Te segítőd egész életében.” Éli is imádkozott Annáért. Anna ezután nagyon boldognak 
érezte magát. Válaszolt Jézus Anna és Éli imájára? Igen, válaszolt. 



1. kép: Boldognak néz ki Anna? (Mutassátok meg újra a játék kisbabát.) Ő nagyon boldog. Hogy 
nevezte el a kisbabát? Igen, Sámuelnek. (A gyerekek ismételjék el a kisbaba nevét.) Anna pedig 
betartotta ígéretét! Megtanította Sámuelt Jézus szeretetére, tiszteletére és a Neki való 
engedelmességre.  

2. kép: Amikor elérkezett az ideje, hogy Sámuel Jézus segítőjévé váljon, (2) Anna varrt neki egy 
különleges kabátkát, amit a templomban viselhetett, majd egy nap elvitte őt a Szent Sátorhoz. 
Sámuel már türelmetlenül várta, hogy elkezdhessen segíteni Jézus munkájában és Éli nagyon 
boldog volt, amikor megérkezett hozzá. Élinek voltak saját fiai is? Igen, Élinek is volt két fia. Jó 
fiúk voltak? Nem, Éli nem tanította meg őket az emgedelmességre. Nem büntette meg őket, 
amikor nem fogadtak szót (szomorúan ingassátok a fejetek), tehát Jézusnak sem tanultak meg 
engedelmeskedni. Ez nagyon elszomorította Élit. Jézust is elszomorította.  

3. kép: Sámuel utánozta Éli nagy fiainak viselkedését? Nem! Ő megtanult engedelmeskedni Jézusnak, 
és nem utánozta Éli rossz fiait. Továbbra is Éli segítője volt. (3) (Megbízásokat teljesített, csomagokat 
cipelt, tisztított, takarított, rendet rakott.) Éli már nem látott jól. Szerinted örült, hogy ott volt vele 
Sámuel?  

4. kép: Egy este, amikor Sámuel lefeküdt, mit hallott? „Sámuel! Sámuel!” Mit tett azonnal Sámuel? 
Kiugrott az ágyból és sietett Élihez. „Itt vagyok, Éli, hallottam, hogy szólítottál.” Éli nagyon 
meglepődött. „Nem hívtalak Sámuel, visszamehetsz az ágyba.” Sámuel szót fogadott. Kis idő múlva 
azonban újra hallotta... (Kétszer ismételjétek.) Folyton odaszaladt Élihez! Éli kezdett egyre biztosabb 
lenni benne, hogy Sámuelt Jézus szólította. „Ha újra hallod a neved, mond...” (A gyerekek ismételjék 
az aranyszöveget.) Gondoljatok bele! Jézus Maga  beszélt Sámuellel! Milyen csodálatos. Akarsz te is 
Jézus segítője lenni? Emeld fel a kezed, ha igen. Kérjük Jézust, hogy segítsen, ahogy Sámuelnek is 
segített.  
Aranyszöveg: „Szólj Uram, mert hallja a te szolgád.” 1Sám 3:9 
Ének: Engem szeret Jézusom... (Csicseregnek a madárkák énekeskönyv) 
Ima: Drága Jézus, segíts szót fogadni anyának és apának, hogy megtanuljunk Neked is 
engedelmeskedni, és a Te segítőid lehessünk. Ámen. 
Megjegyzés: 
(1) Mutassatok egy játék kisbabát, majd rejtsétek el szem elől. 
(2) Mutassatok egy kisméretű gyerekruhácskát, kabátkát. 
(3) Mutassatok egy portörlőt vagy seprűt. 

Flanelográf javaslatok: nő, férfi, főpap, 2 pap, kisbaba, álló/térdelő kisfiú, ágy. Használjátok a példa 
jelenetet.  

17. Egy bátor kisfiú 
(1Sámuel 17:1-49) 
Ének: Szombatiskolánk minket mindig jóra tanít... (Csicseregnek a madárkák énekeskönyv) 
Ima: Drága Jézus, köszönjük a bibliai történeteket. Kérünk, segíts figyelmesen hallgatni. 
Szeretünk Jézus. Ámen.  
1. Kép: Ki tudja a fiú nevét? 

15. tanulmány, 4. kép: Tudjátok ki volt Dávid nagytatája? Megmutatom. Amikor Ruth kisbabája 
felnőtt, ő lett Dávid nagytatája.  Mit tesz Dávid ezen a képen? Hárfán játszik és énekel, ahogy mi 
is tesszük a szombatiskolában. (1) Milyen állatokra vigyáz Dávid? Dávid pásztorfiú volt! 
Gondosan őrizte a juhokat és a bárányokat. (2) Időnként éhes vadállatok, oroszlánok vagy 



medvék ólálkodtak a nyáj körül, hogy egy bárányt elkaphassanak.  Dávidnak nem volt puskája, 
hogy lelőhesse őket. Mivel védekezhetett Dávid? Nem volt egyebe, csak egy parittyája. (3) 
Óvatosan betett egy kavicsot a parittyába, majd körbelengette a feje körül és nagy lendülettel 
elhajította. A kavics pedig nagy sebességgel repült a levegőben! Ez olyan erősen kapta el a 
vadállatot,  hogy el is pusztulhatott, így a juh megmenekült. Egy alkalommal Dávid egy dühös 
oroszlántól szabadította meg a nyájat, egy másik alkalommal pedig egy nagy, erős medvétől. 
Szerinted ki segített Dávidnak? Igen, Jézus! 

Dávidnak volt hat nagyobb fiútestvére. (Mutassátok fel hat ujjatok.) Közülük hárman harcoltak 
az ellenséggel, aki bántani akarta Jézus népét.  

2. kép: Egy nap, Dávidot megkérte az apukája, hogy vigyen élelmet a testvéreinek és nézze 
meg, hogy vannak, mit csinálnak. Dávid örömmel engedelmeskedett édesapjának. Amikor 
elérkezett a bátyjaihoz, egyszer csak hirtelen mindenki megijedt és futásnak eredt. Miért? 

3. kép: Ó! Nem csoda, hogy megijedtek. Ki volt ez az ember? Igen, az óriás Góliát! Csúnya 
szavakat kiáltozott és Jézust gúnyolta! Provokálta a katonákat, hogy valamelyikük álljon ki 
ellene. „Gyerünk!” – kiabálta. „Harcolj velem! Ha én győzök, mindannyian a szolgáink 
lesztek. Ha ti nyertek, mi leszünk a ti szolgáitok!” A katonák azonban féltek megküzdeni az 
óriás Góliáttal. Ki volt az, aki nem félt tőle? Dávid! Dávid egyáltalán nem rettegett. 
Emlékezett rá, hogy Jézus mindig segített nekik megvédeni a nyájat a vadállatoktól. 
Dávidnak nem volt kardja. (Mutassatok rá.) Dávidnak nem volt páncélja, sem sisakja. Milyen 
fegyvere volt? 

4. kép: Pásztorbotja volt, tarisznyája, parittyája, és még mi? Sok, sok bizalma Jézusban. 
(Ismételjétek el az aranyszöveget.) Az óriás Góliát nagyon mérges volt. Hogyan merték 
megengedeni, hogy egy olyan kisfiú, mint Dávid kiálljon ellene! Hátratolta a sisakját és 
Dávidhoz lépett. (4) Dávid gyorsan betett egy kavicsot a parittyájába, és Góliát felé futott. 
Majd megpörgette feje fölött a parittyát és kirepítette a kavicsot. Srrrr – süvített a kavics a 
levegőben. Eltalálta az óriás Góliátot? Igen! Pontosan fejen találta. És az óriás Góliát a földre 
esett. 
Figyeljetek! A Bibliában azt ovassuk, hogy van valaki, aki nagyobb és erősebb Góliátnál! Ő 
megpróbálja megfogni a kisfiúkat és kislányokat, az anyukákat és apukákat, mindenkit akit 
csak elkap. Ki ő? Igen, ő Sátán! (1Pt 5:8) Félnünk kell Sátántól? Nem. Jézus vigyáz ránk, 
ahogy Dávidra is vigyázott.  
Aranyszöveg: „Én pedig a Seregek Urának, Izráel seregei Istenének nevében megyek 
ellened.” 1Sám 17:45 
Ének: Engem szeret Jézusom... (Csicseregnek a madárkák énekeskönyv) 
Ima: Drága Jézus, Köszönjük Dávid és Góliát történetét. Segíts, hogy Dávidhoz hasonlóan 
bátrak legyünk és segíts folyamatosan Benned bízni. Ámen. 
Megjegyzések:  
1. Mutassatok egy játék bárányt. 
2. Mutassatok egy játék medvét vagy oroszlánt.  
3. Mutassatok egy kis követ, kavicsot. (Ne szemléltessétek és ne mutassátok be a parittya 

használatát, nehogy valaki utánozza!) 

Flanelográf javaslatok: fiú (Dávid), juh, oroszlán/medve, férfi (Dávid apja), tömeg, Góliát, 
Jézus, Sátán.  



18. Jézus gondoskodik Illésről 
(1Kir 17:1-16, 18) 
Ének: Szombatiskolánk minket mindig jóra tanít... (Csicseregnek a madárkák énekeskönyv) 
Ima: Köszönöm, Jézus, a szombatiskolát és a bibliai történeteket. Ámen. 
Jézusnak szüksége volt egy nagyon bátor emberre. Ő egy Illés nevű embert választott ki 
segítőjének. (Ismételjétek el néhányszor Illés nevét.) Jézus népe nem engedelmeskedett Neki. 
(Szomorúan ingassátok a fejetek.) Mivel ők Sátánnak engedelmeskedtek, Jézus nem tudta úgy 
megáldani őket, ahogy szerette volna. (1) Ki küldi az esőt? Ki küldi a napsütést? Ki küldi mindazt a 
sok jót, amelyek minket boldoggá tesznek?  

A király azonban rossz dolgokat tett, és a nép is rossz dolgokat tett. Jézus így szólt Illéshez: „Mondd meg 
a királynak, hogy három egész évig nem fog esni az eső!” Milyen hosszú idő. Nőhetnek a növények eső 
nélkül? Nem. A növényeknek szükségük van vízre. Nemsokára nem lesz több élelem.  

1. kép: Illés bátran elment a királyhoz és így szólt hozzá: „Nagyon sokáig nem lesz eső!” Ezután 
megfordult és elsietett. A király meglepődött és dühös lett! „Ki ez az ember?” – kiáltotta. 
„Hozzátok elém!” Isten azonban megmondta Illésnek hová rejtőzzön, hogy ne találja meg a 
király. Hol volt Illés? Egy patak mellett. De mi van az étellel? Hol talál magának táplálékot?  

2. Kép: Hogyan segített Jézus Illésnek a táplálkozásban? (2) Illés biztosan nagyon meglepődött 
amikor felkelt a nap. Nagy, fekete madarak, hollók szálltak a közelébe, és reggelit hoztak neki, 
amely már fogyasztásra készen állt. Este a hollók újra eljöttek. Minden nap. Illésnek volt étele és 
vize. Te köszönetet mondasz Jézusnak mielőtt elkezdesz enni? Igen. Szerinted Illésnek minden 
alkalommal eszébe jutott, hogy: „Köszönöm, Jézus”, mielőtt nekilátott az evésnek? A nap 
minden nap forrón sütött. Néha esett az eső is? Nem, nem esett az eső. (3) A fák és a bokrok 
levelei lassan megbarnultak, elszáradtak és lehulltak. Nemsokára a patak egyre kisebb lett, 
ameddig teljesen kiszáradt. Jézus elfeledkezett Illésről? Nem. „Menj el egy másik országba, nem 
messze innen” – mondta neki Jézus. „Ott, egy özvegy asszony ad neked ételt, és lakhatsz nála.” 
Így Illés a tűző napon, a hosszú, poros úton elment, ahova Jézus mondta.  

3. Kép: Amikor meglátta az özvegyasszonyt és a  fiát rőzsét szedegetni, megszólította: „Kérlek, adj 
egy kis vizet és egy kevés kenyeret” – kérte illedelmesen. Volt az özvegyasszonynak étele? Nem. 
Mit mondott Illésnek? (Ismételjétek el a párbeszédet: 1Kir 17:12-14.) A szegény özvegy bízott 
Jézusban és önzetlen volt. Megengedte, hogy Illés a szárazság egész ideje alatt a házában lakjon. 
Betartotta Jézus az ígéretét, és táplálta őket minden nap? Igen! (4) Minden nap pontosan annyi 
liszt és olaj volt, amennyivel ételt készíthettek, hogy soha ne maradjanak éhesek. A három év 
leteltével Jézus arra kérte Illést, hogy menjen el a királyhoz, és mondja meg neki, hogy gyűjtse 
össze a népet egy helyre. Választaniuk kell, hogy Jézusnak, vagy Sátánnak engedelmeskednek. 
Szerinted kit választottak? Jézust! Ő pedig azonnal esőt küldött.  

4. Kép: A fákra és a bokrokra visszanőttek a szép, zöld levelek, a fű is kizöldült, csodálatos virágok 
nyíltak, a kertekben újra termett étel. Az emberek boldogok voltak. Te is boldog vagy, hogy 
bízhatunk Jézus gondviselésében?  

Aranyszöveg: „Kenyerét megkapja, vize el nem fogy.” Ézsa 33:16 

Ének: Engem szeret Jézusom... (Csicseregnek a madárkák énekeskönyv) 

Ima: Drága Jézus, szeretnénk, Illéshez hasonlóan megtanulni, hogyan szeressünk Téged, és, hogyan 
engedelmeskedjünk Neked. Köszönjük, Jézus. Ámen. 



Megjegyzések:  

1. Mutassatok képet esőről és napsütésről. 
2. A gyerekek nyújtsák ki kezüket. Tegyetek apró, kerek kenyérdarabkákat (barna kartonból 

kivágva) a kezükbe.  
3. Mutassatok elszáradt füvet, leveleket, virágokat. 
4. Mutassatok egy kis üveg olajat és egy kis tálka lisztet. 

Flanelográf javaslatok: férfi, király, fekete madár, kenyér, ház, asszony, fiú. 

19. Az özvegy és az olaj 
(2Kir 4:1-7) 
Ének: Szombatiskolánk minket mindig jóra tanít... (Csicseregnek a madárkák énekeskönyv) 
Ima: Köszönjük, Jézus, a csodálatos, igaz bibliai történeteket. Ámen. 
18. tanulmány, 2. kép: Emlékeztek a múlt heti történetünkre erről az emberről? Hogy hívták? 
Igen, Illés. Mi vitt Illésnek enni? (A gyerekek válaszoljanak.) Illés Jézus segítője volt. Az e heti 
történetünkben egy másik emberről tanulunk, akit Elizeusnak hívtak. (A gyerekek ismételjék el a 
nevét.) Elizeus is Jézus segítője volt. Az özvegyasszony fiainak volt apukája, aki pénzt keressen és 
gondoskodjon róluk? Nem. Amikor egy apuka meghal, a felesége özvegy lesz. A mai 
történetünkben szereplő fiúk apukája meghalt, ezért anyukájuk özvegy volt. Nagyon aggódott. (1) 
Az apukának szüksége volt pénzre, ezért kölcsönkért egy másik férfitól, de meghalt mielőtt még 
visszafizethette volna. Egy nap, a férfi akinek az apuka pénzzel tartozott, elment az özvegyhez és 
azt mondta: „Szeretném visszakapni a pénzem!” (2) A szegény özvegy így válaszolt: „Nagyon 
sajnálom, de a férjem meghalt és nekem nincs pénzem, nem tudom visszaadni a tartozást.”  
Erre az ember vajon ezt válaszolta: „Nagyon sajnálom, hogy meghalt a férjed. Ne aggódj a pénz 
miatt, nem kell visszaadnod”? Nem, nem ezt mondta, hanem: „Ha nem fizeted vissza a tartozást, 
elveszem a két fiadat, és az enyémek lesznek. Ők lesznek az én szolgáim.”  
1. Kép: Ó, szerintetek mit érzett ez a szegény özvegyasszony ezen szavak hallatán? Nagyon 

szomorú volt, és nagyon félt. Kivel beszélt? Igen, Elizeussal.  
2. Kép: Elmondta Elizeusnak a történteket. Elizeus együttérzett az asszonnyal és sajnálta őt. 

Jézus azonban megmutatta Elizeusnak, hogyan segítsen rajta. „Van valamid, amit eladhatsz, 
hogy pénzt szerezz belőle?”- kérdezte kedvesen. Volt az asszonynak valamije amit eladhatott 
volna? Nem. (3) Csak egy kevés olaja volt. „Rendben van!” – mondta Elizeus. Mit mondott 
még neki? (Engedjétek, hogy a gyerekek elmondják amit tudnak.) Szerintetek a fiúk örömmel 
segítettek anyukájuknak? Igen! Ők engedelmes gyerekek voltak és nem akartak annak a 
férfinek a szolgái lenni. Siettek edényeket kölcsönkérni a szomszédoktól.  

3. Kép: A kedves, segítőkész szomszédok örömmel segítettek, és sok edényt adtak kölcsön. A 
fiúk óvatosan hazacipelték ezeket. Mindenféle színű és formájú volt közöttük. (Mutassatok a 
képeken levő edényekre.) Miután az utolsót is hazavitték, bezárták az ajtót, ahogyan Elizeus 
mondta nekik. Ezután figyelték, ahogy anyukájuk elkezdi tölteni az olajat az ő kicsi üvegükből.  

4. Kép:  Az olaj megtöltött egy edényt. Két edényt. Három edényt! És így tovább, folyt az ő kis 
üvegecskéjükből, ameddig minden egyes kölcsönkért edény megtelt. Milyen csodálatos! 
„Hozzatok még edényeket!” – mondta a fiúk anyukája. De volt honnan hozzanak? Nem. Már 
minden létező üres edényt kölcsönkértek. Az özvegy és fiai siettek Elizeushoz elmondani 
milyen csodát tett értük Jézus. Mit mondott Elizeus, mi legyen a következő teendő? Eladták 
az olajat, és elegendő pénzük lett a tartozás visszafizetésére. (Mutassatok pénzt a 



gyerekeknek.) Most már a két fiúnak nem kellett félnie a rabszolgaságtól. És ez nem minden. 
Még arra is maradt pénzük, hogy a saját szükségleteikre vásároljanak, élelemet, ruhákat és 
hasonlókat. Betartja Jézus az ígéretét, hogy gondoskodni fog rólunk? Ó, igen! 
Aranyszöveg: „Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket.” Fil 4:19 
Ének: Engem szeret Jézusom... (Csicseregnek a madárkák énekeskönyv) 
Ima: Drága Jézus, köszönjük, hogy segítettél a szegény özvegyasszonyon és két fián. 
Köszönjük, hogy rólunk is gondot viselsz. Ámen.  
Megjegyzések:  
1. Tegyetek pénzérméket egy kis tárcába vagy erszénybe.  
2. Mutassatok egy üres erszényt vagy pénztárcát.  
3. Mutassatok egy kis üveg olajat. Később, tegyetek úgy, mintha olajat öntenétek egy üres 

edénybe. 

Flanelográf javaslat: asszony, 2 fiú, 2 férfi (férfi és Elizeus próféta), edények. Használjátok a 
benti jelenet-alapot.  

20. Elizeus segít egy kedves nőnek 
(2Kir 4:8-37) 
Ének: Szombatiskolánk minket mindig jóra tanít... (Csicseregnek a madárkák énekeskönyv) 
Ima: Köszönjük, Jézus, hogy még egy csodálatos bibliai történettel ajándékoztál meg. Segíts, hogy 
figyelmesen hallgassuk. Ámen.  
19. tanulmány, 4. kép: Emlékeztek Elizeusra, és az özvegyasszonynak és két fiának történetére? 
Ma egy másik történetet tanulunk Elizeusról. Elizeus, és a szolgája, Géházi nagyon sokat utaztak, 
és mindenfelé tanították az embereket és prédikáltak. Egy kedves hölgy a férjével egy szép 
házban lakott azon az útvonalon ahol Elizeus gyakran átutazott. „Kérünk, gyere hozzánk és 
vacsorázz velünk, majd pihenj egy keveset mielőtt továbbmennél” – mondták Elizeusnak és 
Géházinak. És ők elfogadták a meghívást. Egy alkalommal amikor szintén megálltak ott, az 
asszonynak jó ötlete támadt. Emlékeztek még mi volt az? Igen, azt mondta a férjének: „Építsünk 
egy különleges szobát a mi házunk tetejére, hogy Elizeus itt maradhasson éjszakára, amikor 
hozzánk érkezik.” A férje is jó ötletnek tartotta. Így hát építettek még egy szobát. 
1. kép: Az asszony vetett egy kényelmes ágyat a szobába. Bevitt egy asztalt, egy széket és egy 
lámpát is. Igazán lakályos lett, és Elizeusnak nagyon tetszett. Most már volt egy csendes, nyugodt 
hely, ahová átutazásakor betérhetett és megpihenhetett. „Köszönöm, hogy ilyen kedvesek 
voltatok velem” – mondta a hölgynek. Elizeus szerette volna valamilyen különleges dologgal 
meghálálni az asszony jóságát. Ő nem volt szegény, mint a múlt heti történetünk özvegye, és nem 
tudta mit kérjen Elizeustól. Géházi azonban kitalálta. Mire vágyott az asszony? Igen, nem voltak 
gyerekei. Géházi tudta, hogy szeretett volna egy kisbabát. Elizeus imádkozott: „Drága Jézus, 
kérlek adj ennek a kedves asszonynak és a férjének egy kisbabát.” Meghallgatta Jézus Elizeus 
imáját? (1) Igen.  
2. kép: Milyen örömmel figyelték a szülök kisfiúk növekedését.  
3. kép: Azonban egy nyári napon, a fiú kiment apjával együtt a mezőre. Lehet, hogy túlságosan 
forrón sütött a nap, mert a gyerek hirtelen így szólt: „Ó, annyira fáj a fejem! Fáj a fejem!” 
(Fogjátok két kezetek közé a fejetek.) Az apukája azonnal szólt egy szolgának, hogy gyorsan vigyék 
haza a fiút. A kisfiú anyukája minden tőle telhetőt megtett, hogy segítsen fián. Jobban érezte 
magát a gyermek? Nem. Meghalt! Az anyuka Elizeus ágyára fektette a kisfiút. „Meg kell találnom 



Elizeust!” – mondta. Utasította a szolgáját, hogy gyorsan hozzon elő két szamarat. A szolga az 
egyiknek, az asszony a másiknak a hátára ült. „Minél hamarabb érjünk Elizeushoz!” – mondta az 
asszony a szolgának. Elizeus észrevette közeledésüket. „Menj elé!” – mondta szolgájának, 
Géházinak. De az asszony Géházival akart beszélni? Nem! Elizeushoz sietett. Mire utasította 
Elizeus Géházit? Géházi engedelmeskedett. Vette Elizeus pálcáját és sietett ráhelyezni azt a 
gyerekre. Feltámadt ettől a kisfiú, nem. Elment az anyuka Géházival? Nem. Ő Elizeushoz jött. Így 
hát Elizeus és az anyuka visszasiettek a nő otthonába. Elizeus felment a szobájába és teljesen 
egyedül imádkozott. „Drága Jézus, kérlek, keltsd életre ezt a kisfiút.” Emlékeztek még rá, mit tett 
a kisfiú? Tüsszentett. Hapciii! Hétszer egymás után. Majd körülnézett. Teljesen ébren volt. Elizeus 
Géházit szólította: „Hívd ide a gyermek anyukáját” – mondta neki.  
4. kép: Boldog volt az anyuka? Természetesen. Elizeus is boldog volt. Jézus meghallgatta imáját! 
Jézus szereti a kisfúkat és kislányokat, és gondoskodik róluk. Amikor Ő nemsokára visszatér, 
nagyon sok kisfiút és kislányt fog feltámasztani. Milyen boldog nap lesz az! 
Aranyszöveg: „Adjatok, néktek is adatik.” Lk 6:38 
Ének: Engem szeret Jézusom... (Csicseregnek a madárkák énekeskönyv) 
Ima: Drága Jézus, köszönjük, hogy feltámasztottad a kisfiút. Köszönjük, hogy Te annyira szeretsz 
minket. Kérünk, gyere vissza hamar. Ámen.  
Megjegyzések: 
1. Mutassatok egy játék kisbabát.  

Flanelográf javaslat: 3 férfi, asszony, ágy, asztal, szék, lámpa, kisbaba, álló kisfiú/fekvő kisfiú. 
Használjátok a benti jelenet-alapot.  

21. A kis szolgálólány 
(2Kir 5:1-19) 
Ének: Szombatiskolánk minket mindig jóra tanít... (Csicseregnek a madárkák énekeskönyv) 
Ima: Drága Jézus, köszönjük a szombatiskolát és a történeteket. Ámen. 
 Ma, egy kis szolgálólányról szól a történetünk. A kislány az apukájával és az anyukájával lakott? 
Nem, katonák jöttek, és elvitték az anyukájától és az apukájától messzire, egy másik országba. 
Most Naámán kapitány szép házában lakott. Naámán kapitány a király legnagyobb hadvezére, 
katonája volt.  
1. Kép: A kis szolgálólány volt Naámán feleségének a segítője. Ó, mennyire hiányzott neki 

anyukája és apukája! De vajon sírt és duzzogott e miatt? Nem. Szerette Jézust és bízott 
Benne, ezért úgy döntött, hogy vidám, derűs segítő lesz. Naámán felesége azonban nagyon 
szomorúnak nézett ki. A férjének volt egy súlyos betegsége, a lepra. Ha valaki leprás lett, soha 
nem gyógyult meg. (Nézzetek szomorúan.) Tudták, hogy meg fog halni! Nem csoda, hogy 
annyira szomorú volt. A kis szolgálólánynak eszébe jutott, hogy az ő szülőhazájában Jézus sok 
csodát tett Elizeus által. Biztos volt benne,  hogy ha Naámán kapitány elmegy beszélni 
Elizeussal, Jézus őt is meggyógyítja. A kis szolgálólány beszélt Naámán feleségének Elizeusról, 
ő pedig a férjének is elmondta, majd Naámán kapitány beszámolt Elizeusról a királynak is. A 
király ezt válaszolta: „Siess Elizeushoz! Vigyél neki ajándékokat! Kérd meg, hogy tüntesse el 
rólad a leprát!” 

2. Kép: Naámán kapitány azt tette amit a király mondott neki? Igen! Beszállt a kocsijába, sok-
sok ajándékkal megrakodva, lovakat és katonákat vett maga mellé és elment Elizeushoz. A kis 
szolgálólány imádkozott, és Jézus megmondta Elizeusnak mit kell Naámánnak tennie. Amikor 



Elizeus házához értek, akkor ő kijött eléjük és meghajolt a nagy hadvezér előtt? Nem. Kiküldte 
a szolgáját, Géházit, hogy mondja meg Naámánnak, menjen a Jordán folyóhoz és mártózzón 
meg hétszer a vizében. (Mutassátok fel hét ujjatok.) 

3. Kép: Tetszett ez a büszke Naámánnak? Nem! Így szólt: „Ha csak ennyit kell tennem, 
hazamegyek, és megteszem a szép, tiszta folyóink egyikében, nem a sáros Jordánban!” - és 
elment! Katonái követték lóháton. Trapp! Trapp! Mindannyian szomorúak voltak. Egy adott 
pillanatban az egyik katona megszólalt: „Naámán kapitány, miért nem próbálod ki amit 
Elizeus szolgája mondott?” Naámán kapitány elgondolkodott. Meggondolta magát? Igen! 
Parancsolt a kocsisnak, hogy forduljon vissza: „Menj a Jordán folyóhoz.” És így tettek. (1) 
Naámán kapitány belépett a sáros vízbe. Bemerült egyszer. Megnézte a bőrét. (Nézzétek a 
karotok, kezetek.) A borzalmas betegség nem tűnt el. Újra lemerült. A betegés még mindig 
ott volt. Mit mondott Elizeus, hányszor kell lemerülni? Hétszer! Így hát Naámán kapitány 
folytatta. Négy, öt, hat. A katonák lélegzetvisszafojtva figyelték. A borzalmas betegség még 
mindig nem múlt el. Mi következik a hat után? Igen, a hét. A katonák mindannyian látták, 
ahogy Naámán kapitány utoljára is megmártózott a vízben.  

4. Kép. Amikor felállt, a borzalmas betegség eltűnt! A bőre teljesen tiszta volt. A katonák 
biztosan fel-le ugráltak és kiáltoztak örömükben. Visszasiettek Elizeus házához. Ez alkalommal 
Elizeus kijött eléjük. Ő is boldog volt. Nem fogadta el az ajándékokat. Egyszerűen örült annak, 
hogy most már Naámán kapitány is tudja mennyire hatalmas Jézus. Szerintetek Naámán 
felesége és a kis szolgálólány is örültek amikor Naámán kapitány hazaért? Igen! A kis 
szolgálólány Jézus valódi mosszionáriusa volt? Igen. Lehetünk mi is Jézus misszionáriusai? 
Köszönjük meg Jézusnak, hogy gondot visel rólunk, és kérjük a segítségét, hogy a kis 
szolgálólányhoz hasonlóan mi is lehessünk az Ő misszionáriusai.  
Aranyszöveg: „Szeressétek ellenségeiteket, (...) jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek.” 
Mt 5:44 
Ének: Engem szeret Jézusom... (Csicseregnek a madárkák énekeskönyv) 
Ima: Drága Jézus, kérünk, segíts, hogy a kis szolgálólányhoz hasonlóan legyünk mi is vidám, 
hasznos miszzionáriusok. Ámen.  
Megjegyzések: 
1. Opcionális: Kenjetek fehér arckrémet a karotokra. Magyarázzátok meg a titeket figyelő 

gyerekeknek, hogy ez jelképezi Naámán borzalmas betegségét. A megfelelő pillanatban 
töröljétek le a krémet. Hangsúlyozzátok, hogy Isten vette el Naámán betegségét.  
Flanelográf javaslat: katona, asszony, kislány, 2 férfi (Elizeus és a szolgája), folyó jelenet.  

22. Az angyalok megvédik Elizeust 
(2Kir 6:8-23) 
Ének: Szombatiskolánk minket mindig jóra tanít... (Csicseregnek a madárkák énekeskönyv) 
Ima: Drága Jézus, köszönjük a Bibliát, és minden történetet, melyben bemutatod, hogyan 
gondoskodsz rólunk. Ámen. 
1. Kép: Ki ez? Igen, egy katona. A katonák védik országukat az ellenségtől. Ha az ellenség 

katonái bántani akarják az embereket, a bátor katonák elkergetik őket. Egy alkalommal az 
ellenség katonái bántani akarták Jézus népét. Azt tervezték, hogy betörnek a városokba és 
meglepetésszerűen támadnak az emberekre, majd fogságba hurcolják őket. De minden 
alkalommal amikor egy városhoz értek, a hűséges katonák gyorsan elűzték őket. Az ellenség 
katonáinak királya nagyon mérges volt: „Honnan tudják meg mindig, hogy jövünk?” – 
gondolkodott. „Valaki elmondja nekik! De ki az? Mindig készen állnak, hogy 
megfutamítsanak!” A király egyik katonája azt mondta: „Nem mi szólunk nekik. Isten mondja 



meg Elizeus prófétának, majd Elizeus üzenetet küld abba a városba, és a katonáik 
felkészülnek, hogy elkergessenek minket! Minden alkalommal!” „Hol van Elizeus?” – kérdezte 
a király. „El kell fognunk őt!” Egy éjjel, amikor mindenki aludt, a király elküldte katonáit abba 
a városba, ahol Elizeus lakott. Ők letáboroztak a város körül, a falakon kívül. Elizeus szolgája 
korán reggel felment a ház tetejére. Mit látott? Meglátta azt a nagy hadsereget amelyik a 
városon kívül várakozott. Megijedt. „Az ellenség körülvette a várost! Megtalálnak téged” – 
mondta Elizeusnak. Elizeus azonban nem aggódott. Felment a tetőre. Valóban ott volt az 
ellenséges hadsereg, és csak arra vártak, hogy őt elfogják.  

2. Kép: Elizeus megsajnálta a szolgáját, mert annyira félt. Ő tudta, hogy Jézus angyalai szintén 
ott voltak a város körül. Mit kért tehát Jézustól?  

3. Kép: Amikor a szolga meglátta milyen sok erős angyal figyeli őket még mindig félt? Nem. 
Csupán egyetlen egy erős angyal is elpusztíthatta volna az ellenséges hadsereget egy 
szempillantás alatt. (Tapsoljatok egyet.) Mit kért ezután Elizeus Jézustól? Igen,  hogy vakítsa 
meg a katonákat. Jézus pedig megtette. 

4. Kép: Ezután Elizeus kiment és elvezette a sereget egy erős fallal körülvett városba. Amikor 
Jézus visszaadta a látásukat, biztosak voltak benne, hogy mindannyian fogságba estek. De ez 
történt? Nem. Elizeus így szólt: „Legyetek kedvesek az ellenséges katonákkal. Adjatok nekik 
finom ételt, majd küldjétek őket haza.” És pontosan ez történt. Mennyire csodálkozhattak a 
katonák. Megtanulták mennyire hatalmas Isten? Igen! Elizeus szolgája is megjegyezte, hogy 
mennyire közel vannak hozzánk az angyalok? Igen! Te tudod, hogy milyen közel vannak 
hozzánk mindig az angyalok? Bárhol is vagyunk, ők mindig pontosan mellettünk állnak. Ki 
figyel téged játszás közben? Az angyalod. Ki figyel munka közben? Az örzőangyalod. Ki figyel 
alvás közben? Az angyalod. Ki áll itt melletted most, a szombatiskolában? Az angyalod. (1) Mi 
láthatjuk az angyalainkat? Nem, mi nem láthatjuk őket. Amikor Jézus visszatér, akkor 
láthatjuk majd őket, és beszélgethetünk velük. Akkor megköszönhetjük nekik, hogy vigyáztak 
ránk. Köszönjük meg most Jézusnak az angyalokat. 
Aranyszöveg: „Vele vagyok háborúságában.” Zsolt 91:15 
Ének: Engem szeret Jézusom... (Csicseregnek a madárkák énekeskönyv) 
Ima: Köszönjük, Jézus, hogy az angyalok mindig mellettünk állnak, akkor is, ha mi nem látjuk 
őket. Segíts, hogy soha ne szomorítsuk meg őket. Ámen.  
Megjegyzések: 
1. Adjatok a gyerekeknek angyalka pálcikabábokat, vagy flanel angyalokat, hogy feltegyék a 

táblára, miközben énekeljetek egy szép éneket az angyalokról. (Pl. Éjjel, nappal, angyal 
szeme vigyáz rám.) 

Flanelográf javaslat: király, katona, 2 férfi (Elizeus és a szolgája), angyalok.  

23. Jónás menekül 
(Jónás 1-3) 
Ének: Szombatiskolánk minket mindig jóra tanít... (Csicseregnek a madárkák énekeskönyv) 
Ima: Drága Jézus, köszönjük a bibliai történeteket, amelyek segítenek megtanulni gyorsan 
engedelmeskedni. Ámen. 
Emlékszik valaki a mai történetünkben szererplő ember nevére? Igen. Jónásnak hívták. Egy nap 
Jézus arra kérte Jónást, hogy menjen el egy távoli helyre, és egy nagyon fontos dolgot adjon az 
ott élő emberek tudtára. Azok az emberek vajon jók vagy gonoszok voltak? Nagyon rosszak 
voltak. Jézus azt akarta, hogy Jónás figyelmeztesse őket, hogy büntetés vár rájuk. Hatalmas 
városuk, és az ott lakó emberek mind elpusztulnak! Milyen szomorú! Jónás azonnal 
engedelmeskedett és elutazott abba a városba? Nem. Csak gondolkodott és gondolkodott. „Nem 
akarok abba a gonosz városba menni. Még bántanának! Tudom már mit teszek! Felszállok egy 



nagy hajóra, és elutazom messze, ellenkező irányba, egy másik helyre.” Kire hallgatott Jónás? 
Jézusra? Vagy Sátánra? Igen, Jónás akkor Sátánnak engedelmeskedett. Könnyű ugyanígy tenni, 
amikor anya vagy apa olyasmit kér tőlünk, amit mi nem szeretnénk megtenni? Igen, de ez nem jó 
ötlet. Ugye? Jónás pontosan ezt tette.  
1. kép: Jónás talált egy nagy hajót, amivel messze utazhatott. Jézus azt mondta Jónásnak, hogy 

arra menjen (mutassatok egy irányba), de Jónás talált egy hajót, amelyik erre (mutassatok az 
ellenkező irányba) indult. Jegyet vásárolt, felült a hajóra, majd lement az aljába és mély 
álomba merült. Jézus tudta hol van Jónás? Természetesen! Jézus pontosan tudta hol van 
Jónás! Mi történt ezután? (1) (Meséljétek el milyen a nagy szél, hullámok, vadul himbálózó 
csónak.) Mindenki félt! A hajó többi utasa bálványimádó volt, és isteneikhez imádkoztak. 
„Segíts rajtunk! Kérünk, segíts! Elsüllyed a hajónk! Mindannyian megfulladunk! Kérünk, 
segíts!” De tudtak a bálványok segíteni? Természetesen, nem! A bálványok senkin nem 
tudnak segíteni! Ekkor, hirtelen valakinek eszébe jutott Jónás. „Hol van Jónás? Merre van  
Jónás? Keressétek meg Jónást!” És hol volt Jónás? Lent, a hajó alján, mélyen aludt. 
Felébresztették. „Jónás! Jónás! Ébredj! Mindannyian megfulladunk!” Jónás felébredt. Azonnal 
tudta miért küldte Jézus a borzalmas vihart.  

2. Kép: „Isten elől menekülök” – mondta a tengerészeknek. „Ti nem érdemlitek meg, hogy 
megfulladjatok. Én érdemlem ezt! Ha engem a hullámok közé dobtok, lecsendesül a vihar és 
mindannyian megmenekültök!” Ó, de a tengerészek nem akarták a vízbe vetni Jónást. A vihar 
azonban nem csitult, ezért nem volt más választásuk. Jézus tudta, hogy mi történik? Igen, 
tudta. És készen állt segíteni Jónáson.  

3. Kép: Mi  ez? (Mutassatok a halra.) Mi történt ezután? Jónás egyenesen a hatalmas hal 
hatalmas szájába, majd hatalmas gyomrába került. A hal is ugyanolyan volt, mint a hajó, fel-le 
hullámzott. Nem volt kellemes. Mennyi ideig volt Jónás a hal gyomrában? Szerintetek mit 
csinált ott? (Imádkozott.) Valószínűleg ezt mondta: „Jézus, sajnálom, hogy engedetlen 
voltam, kérlek, bocsáss meg nekem. Kérlek, engedj ki a hal gyomrából, és szót fogadok 
Neked.” Mi történt ezután? Jónás biztosan köszönetet mondott Jézusnak. 

4. Kép: Most már engedelmeskedett Jónás? Igen. Elpusztultak a gonosz emberek? Nem. A 
király, és a város minden lakója nagyon megbánta, hogy rosszul viselkedett. (Mutassatok az 
arcokra.) Megbocsátott nekik Jézus? Igen. Jézus mindig megbocsát, amikor őszintén 
megbánjuk bűneinket.  
Aranyszöveg: „Hallgassatok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavára.” Jer 26:13 
Ének: Engem szeret Jézusom... (Csicseregnek a madárkák énekeskönyv) 
Ima: Köszönjük, Jézus, hogy megbocsátottál azoknak az embereknek, és nekünk is 
megbocsátasz. Segíts, mindig engedelmeskedni. Ámen.  
Megjegyzések: 
1. Egy játékhajó vagy csónak segítségével szemléltessétek, hogyan imbolygott és 

hánykolódott a szörnyű viharban.  

Flanelográf javaslat: álló/térdelő férfi, csónak/hajó, hullámok, nagy hal, tömeg 

24. Dániel és barátai 
(Dániel 1) 
Ének: Szombatiskolánk minket mindig jóra tanít... (Csicseregnek a madárkák énekeskönyv) 
Ima: Drága Jézus, köszönjük a mai történetet a négy bátor fiúról. Ámen. 
Dánielt és három barátját messze hurcolták hazájukból, egy olyan országba, ahol az emberek nem 
ismerték Jézust és bálványokhoz imádkoztak. Dániel és három barátja azonban csak Jézushoz 
imádkozott. Bár nagyon magányosak voltak, tudták, hogy Jézus mindig velük van. Megígérték, 



hogy mindig csak Jézusnak engedelmeskednek. Ez boldoggá tette Jézust? Igen, ez nagyon 
boldoggá tette Jézust. 
1. Kép: Annak a távoli országnak a királya azt akarta, hogy Dániel és három barátja az ő 

különleges segítői legyenek. A király nagyon kedvesen bánt velük. Még azt is elrendelte, hogy 
ugyanolyan ételt egyenek, mint ő, és ugyanolyan italt igyanak, mint ő. Amikor azonban Dániel 
és három barátja meglátták a király ételét és italát, tudták, hogy nem tehetik azt, amit a király 
mondott. Mi volt a gond? Miért nem ehették a király ételét? Azért, mert amit a király evett 
nem volt egészséges, nem tett volna jót sem testüknek, sem elméjüknek. A király sok húst és  
édességet evett, valamint alkoholos italokat ivott. Ezek jó ételek? Nem! (1) Milyen táplálékot 
kért Dániel a király szolgájától? Nyamiii! Ehhez hasonló jó ételeket kértek. Egészséges a 
gyümölcs? Igen! Melyik a kedvencetek? A zöldségek is egészségesek. Szeretjük a zöldségeket. 
És a finom gabonafélék, a diófélék és a mazsola... A jó ételtől erős testünk és értelmes 
gondolkodásunk lesz. 

2. Kép: A kedves szolgáló szeretett volna Dániel és három barátja kedvében járni, de félt. 
Egyetlen olyan fiút sem ismert aki nem szerette a király ételét. Egyetlen olyan fiút sem ismert, 
aki csak gyümölcsöket, zöldségeket és más olyan egészséges ételeket evett, mint amilyeneket 
Dániel kért. Mi lesz, ha a négy fiú megbetegszik? Mi lesz, ha a király megtudja, hogy nem 
engedelmeskedtek neki? A kedves szolgáló került volna veszélybe. „Még az életemet is 
elveszíthetem!” – mondta Dánielnek. Ezután Dánielnek kitünő ötlete támadt. „Próbáljuk meg 
10 napig. Akkor leellenőrzöd, ha gyengébbek leszünk vagy megbetegszünk” – kérte Dániel. 
Megígérte ezt a szolga? Igen! 

3. Kép: Dániel ötlete bevált. Megbetegedtek? Nem! Értelmesebben gondolkodtak a többi 
diáknál? Igen! Megengedte a szolga, hogy továbbra is egészséges ételeket, gyümölcsöket, 
zöldségeket, dióféléket, mazsolát és gabonaféléket egyenek?  

4. Kép: Amikor eljött az ideje, hogy a király leellenőrizze a diákok tudását, néhány nagyon nehéz 
kérdést tett fel Dánielnek és barátainak. Ők pedig mindenikre tudták a választ. A király 
meglepődött. Tízszer többet tudtak a többieknél. Szerintetek örült a király? Igen. Nagyon 
boldog volt. Szerintetek Dániel és a barátai is örültek, hogy betartották ígéretüket, mely 
szerint mindig hűségesek maradnak Jézushoz? Ó, igen! Ők is nagyon boldogok voltak, és soha 
nem gondolták meg magukat. Te mindig szereted Jézust, és mindig Neki engedelmeskedsz? 
Szerinted ez a kisfiú és kislány is ezt teszik? Szerintem igen. Kérjük Jézust, hogy segítsen 
mindig Neki engedelmeskedni.  
Aranyszöveg: „És ada az Isten ennek a négy gyermeknek tudományt.” Dán 1:17 
Ének: Engem szeret Jézusom... (Csicseregnek a madárkák énekeskönyv) 
Ima: Drága Jézus, köszönjük az egészséges táplálékot. Kérünk, segíts, hogy a négy bátor 
fiúhoz hasonlóan, mi is mindig Neked engedelmeskedjünk. Ámen. 
Megjegyzések: 
1. Mutassatok egy pohár vizet és egy kosár egészséges élelmiszert, mint gyümölcsök, 

zöldségek, diófélék, kenyér. A gyerekek nevezzék meg a különböző élelmiszereket. A 
nagyobb gyerekeknek mutathattok úgynevezett szemét-ételt (junk-food) és jó ételt 
felváltva. Döntsék el melyik étel egészséges és melyik káros a szervezetünknek.  
Flanelográf javaslat 3 férfi, szolga, király, asztal, étel/bor.  

25. A tüzes kemence 
(Dániel 3) 
Ének: Szombatiskolánk minket mindig jóra tanít... (Csicseregnek a madárkák énekeskönyv) 
Ima: Drága Jézus, segíts figyelmesen hallgatnunk a bibliai történeteket. Szeretnénk a mai 
történetben szereplő bátor fiúkhoz hasonlóak lenni. Ámen. 



Tudjátok Dániel három barátjának nevét? (Ismételjétek el.) Sidrák, Misák, Abednégó. Ők 
szerették Jézust? Szerették Jézust és bíztak Benne.  
1. Kép: A király, aki akkor uralkodott, bálványimádó volt. Egy alkalommal készített egy hatalmas 

arany szobrot és felállította egy mindenki számára jól látható helyre. Ezután nagy gyűlést 
hívott össze. Nagyon sokan összegyűltek. Egy óriási kemencét is felállítottak, hogy mindenki 
lássa. Nagy tüzet raktak benne, csak úgy ízzott. Sidrák, Misák és Abednégó, a birodalom több 
ezer fontos emberével együtt szintén részt kellett vegyen a gyűlésen. Amikor elérkezett a 
kezdés ideje egy ember felállt egy emelvényre és hangosan kiáltott: „Figyelem! Figyelem! 
Amikor megszólal a zene mindenki térdeljen le és imádja az arany szobrot! Aki nem teszi ezt 
meg, a kemencébe kerül.” Ó, senki nem akart megégni abban a nagy tűzben! Sidrák, Misák és 
Abednégó egymásra néztek. Tudták, hogy soha nem térdelnek le és nem imádják azt a 
bálványt. Egyedül kit imádtak? Csak Jézust imádták.  

2. Kép: Amikor a zenészek játszani kezdtek, ők mit tettek? Tették magukat, hogy lehajolnak 
bekötni a cipőfűzőjüket? (Mutassátok be ezt a mozdulatot.) Ezt tették? Nem. Állva maradtak 
ott, ahol voltak. Mindenki más térdre borult és imádta az arany szobrot. Valaki gyorsan futott 
a hírrel  a királyhoz. „Sidrák, Misák és Abednégó nem térdelt le és nem imádta az állóképet!” 
„Hozzátok őket elém!” – parancsolta a király. Sidrák, Misák és Abednégó nemsokára 
illedelmesen álltak a király előtt. „Igaz, hogy ti nem imádtátok az arany szobrot?” – kérdezte a 
király. „Adok nektek még egy esélyt.” „Nincs szükségünk még egy esélyre. A mi Istenünk meg 
tud menteni minket. De ha nem is tenné, mi akkor sem imádjuk a bálványszobrot” – mondták 
a bátor fiúk. „Forrósítsátok meg tízszer jobban a kemencét!” – kiáltotta a haragos király. (1) 
„Kötözzétek meg őket és dobjátok a kemencébe!” És pontosan ez történt! 

3. Kép: Összeégett a három bátor fiú? Nem. Sidrák, Misák és Abednégó egyáltalán nem érezték 
forrónak a kemencét! Köteleik lehulltak, ők pedig lábra álltak. Ki jelent meg hirtelen mellettük 
a kemencében? Jézus! Jézus ott sétált velük benn a kemencében. A király tágra nyitotta a 
szemét. Felugrott, és a kemencére mutatott. „Három embert vetettünk be, de én négyet 
látok. Úgy néz ki, mint Jézus!” 

4. Kép: A király megrémült. „Sidrák, Misák és Abednégó, gyertek ki!” – kiáltotta. És ők kijöttek. 
Mindenki köréjük gyűlt. Megsérültek a tűzben? Nem! Egyetlen karcolás sem esett rajtuk. A 
tűz egyáltalán nem ártott nekik! (2) Füstszagúak voltak? Nem! Nemsokára már mindenki a 
bátor fiúkról beszélt és csodálatos, hatalmas Istenükről, Akihez hűségesek maradtak.  Sátán 
azt gondolta, hogy megöli azokat a fiúkat. De Jézus erősebb volt Sátánnál? Igen! Jézus még 
mindig erősebb Sátánnál? Igen! 4. Kép: Szeretnél Sidrákhoz, Misákhoz és Abednégóhóz 
hasonlóan te is bátor lenni és mindig Jézusban bízni? Kérjük, hogy segítsen bátornak maradni 
és hozzájuk hasonlóan bízni Benne. 
Aranyszöveg: „A mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani.” Dán 3:17 
Ének: Engem szeret Jézusom... (Csicseregnek a madárkák énekeskönyv) 
Ima: Köszönjük, Jézus, Sidrák, Misák és Abednégó történetét. Kérünk segíts, hogy mi is olyan 
bátran kiálljunk Melletted, ahogyan ők tették. Szeretünk, Jézus. Ámen. 
Megjegyzések: 
1. Mutassatok egy kötéldarabot. 
2. Gyújtsatok meg egy gyufát és égessétek el a kötéldarabot, hogy a gyerekek érezzék a füst 

szagát.  

Flanelográf javaslat: 3 férfi, tömeg, király, katonák, Jézus, tüzes kemence 

26. Dániel az oroszlánok vermében 
(Dániel 6) 
Ének: Szombatiskolánk minket mindig jóra tanít... (Csicseregnek a madárkák énekeskönyv) 



Ima: Drága Jézus, arról tanulunk, hogyan álljunk ki bátran Melletted. Áldjál meg, amint 
meghallgatjuk a mai történetet. Ámen.  
Arról tanulunk, hogyan álljunk ki bátran Jézusért. Emlékszik valaki az előző történetekben 
szereplő négy bátor fiú nevére? (Ismételjétek át: Dániel, Sidrák, Misák, Abednégó) 
1. Kép: Az e heti történetben arról tanulunk, hogy Dániel nagyon fontos segítője volt Dáriusz 

királynak. A király többi segítője is olyan volt, mnt Dániel? Nem. Ők irígykedtek Dánielre. 
„Miért Dánielt választotta a király legfontosabb emberének?” – morgolódtak. Az irígy 
emberek így egyezkedtek: „Készítsünk egy tervet, hogy szabaduljunk meg Dánieltől. 
Keressünk valami hibát a munkájában.” Elkezdték tehát figyelni minden mozdulatát. Találtak 
valami hibát? Nem. Dániel munkája tökéletes volt. Végül így szóltak egymáshoz: „Találjunk ki 
egy törvényt, hogy megszabaduljunk tőle, ha Istent imádja!” 

2. Kép: Az irígy emberek megírtak egy törvényt, és a király elé vitték, hogy írja alá. (Mutassatok 
egy papírt.) „Dáriusz király” – mondták. „Te csodálatos vagy! Jó vagy! Arra gndoltunk,  hogy 
egy hónapig (körülbelül négy hét) mindenki egyedül csak téged imádjon. (1) Ha valaki 
bármilyen más Istenhez imádkozik, azt vessék az éhes oroszlánok vermébe. Kérünk, írd alá a 
törvényt, ó, király.” Dáriusznak tetszett, hogy az emberek ezt gondolták róla. Nem jutott 
eszébe hűséges segítője, Dániel. Aláírta a szörnyű törvényt? Igen. (2) (Írjátok alá, hajtsátok 
össze és „pecsételjétek le” a papírt.) 

3. Kép: Dániel gondolatban naponta többször is beszélgetett Istennel. De térden állva is 
imádkozott, nyitott ablakkal naponta háromszor. Ezek különleges imaalkalmak voltak 
számára. Őt nem érdekelte, hogy mások látják imádkozni. Mikor is tette ezt? (Számoljátok az 
ujjaitokon.) Reggel, délben és este. Dániel tudott az új törvényről? Ó, igen. Amikor letérdelt 
Jézushoz imádkozni az irígy emberek biztosan lesben állva figyelték. Ott is vannak! 

4. Kép: Amikor látták, hogy Dániel most is naponta háromszor imádkozik, sietve elmondták a 
királynak. Dáriusz király azonnal tudta, hogy becsapták, kijátszották. Az ország törvényeit 
azonban nem lehetett megváltoztatni. Mennyire elszomorodott Dáriusz amikor rádöbbent, 
hogy Dánielt az éhes oroszlánok vermébe kell vetnie. Mennyire remélte, hogy Dániel 
hatalmas Istene megszabadítja őt. Dániel aggódott? Nem! Tudta, hogy akkor sem imádkozik 
soha, senki máshoz, mint Jézushoz, ha Ő nem szabadítja meg és hagyja meghalni. Tudta, hogy 
Jézus eljövetelekor örök életet kap. Dánielt tehát bedobták az oroszlánok vermébe. 
Szerintetek Dáriusz király tudott aludni azon éjjel? Nem. Másnap, korán reggel sietett 
megtudni, hogy Dániel Istene elég hatalmas volt-e ahhoz, hogy megszabadítsa őt. A király 
szolgája félregurította a követ a verem tetejéről. Dáriusz sírva szólította Dánielt: „Dániel! 
Dániel! A te istened meg tudott menteni téged?” 

5. Kép: „Ó, király, örökké élj!” – válaszolt vidáman Dániel. Mit mondott ezután a királynak? (3) A 
válasza az e heti aranyszövegünk, amit megtanultunk! (Ismételjétek el.) Ó, mennyire boldog 
volt a király. Most már mindenki tudta milyen hatalmas Jézus! Sátán megpróbálta megölni 
Dánielt, de Jézus nem engedte. Az angyalok ránk is vigyáznak? Igen. 
Aranyszöveg: „Az én Istenem elbocsátá az ő angyalát, ás bezárá az oroszlánok száját.” Dán 
6:22 
Ének: Engem szeret Jézusom... (Csicseregnek a madrákák énekeskönyv) 
Ima: Drága Jézus, segíts észben tartanunk, hogy bármi történjék is, a te angylaid mindig 
velünk vannak, és mi mindig bízhatunk Benned, mint ahogy Dániel tette. Ámen. 
Megjegyzések:  
1. Mutassatok egy játék oroszlánt.  
2. Legyen nálatok egy papír, írással rajta, és hagyjatok ki helyet, ahová aláírjátok, majd 

tegyetek rá aranyszínű matricát vagy gyurmát, hogy „lepecsételjétek” a törvényt. 



3. Énekeljetek egy éneket Dánielről. (Pl. Az Isten óvta egykor Mózest című ének Dánielről 
szóló szakaszát.) 
Flanelográf javaslat: férfi, király ülő/álló, emberek, oroszlánok, angyal 
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