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Szombatiskola terv 
Hogyan legyen hatékony a szombatiskola? 

Javasolt vázlat a foglalkozásokhoz: 

1. Bevezető 
2. Köszöntés – 1 perc 
3. Éneklés – 15 perc 
4. Szombat parancsolat – 5 perc 
5. Kezdő ima – 5 perc 
6. Missziós történet – 5-8 perc 
7. Aranyszöveg – 5-8 perc 
8. Tanulmány – 20 perc 
9. Természet-sarok – 5-8 perc 
10. Választható asztali tevékenységek– 10 perc 
11. Zárás – 2 perc 

Instrukciók a 4-8. oldalakon 

Az anyagok összhangban vannak a tanulmányokkal, és a foglalkozás idejénél hosszabb idő kitöltésére 
elegendők. Használd őket szükség szerint. 

„A siker az élet minden területén komoly célkitűzést igényel.” (Nevelés, 262.o) 

Szombatiskolai tanítóként mi a célod? 

„A szombatiskola az egyik legnagyobb és legeredményesebb eszköz, amellyel lelkeket vezethetünk 
Krisztushoz, mert 

1. a fiatalok és az idősek egyaránt jártasságra tesznek szert Isten szavában; 
2. szeretetet ébreszt bennük a szent igazságok iránt, 
3. vágyat kelt arra, hogy maguk is tanulmányozzák azt, 
4. de mindenekelőtt megtanítja életüket a szent tanítások szerinti szabályozásra.” (Tanácsok a 

szombatiskolai munkához 10, 11.o) 

A hatékony szombatiskola sokkal többet kíván munkánál, odaszánásnál és a tananyag elsajátításánál. 

A szombatiskolai csoportod a gyülekezet egyik legfontosabb szószéke. Minden gyermek a jövő egyik 
lehetséges vezetője, tanárja vagy szülője – aki vagy Isten dicsőségéért vagy a lelkek ellenségének 
dolgozik. Ez a missziós terület minden szombaton előtted van, és arra késztet, hogy időd, figyelmed 
legjavát adva minden drága lelket Jézushoz vezess. Szombatiskolád erő és áldás lesz az egész gyülekezet 
számára.  

BEMELEGÍTÉS 

Készíts élvezetes, tartalmas tevékenységeket! Ezzel bátorítod a gyerekeket, hogy időben érkezzenek. 

Javaslatok: 

• Történet-sarok - nagy kedvenc! 
• Olvassatok jellemépítéssel vagy misszióval kapcsolatos történeteket! 
• Mutass természeti könyveket vagy fotókat, és beszélgessetek azokról! 
• Énekeljetek bibliaverseket, memorizáljatok megzenésített igeverseket. 
• Énekeljétek „Az én első Bibliám”* aranyszöveg-dalait! Játsszd le őket, hallgassátok, és a többi 

tevékenység alatt is dúdoljátok/énekeljétek őket! (*Magyarországon nem kapható.) 



• Készítsetek képeslapokat vagy könyvjelzőket azoknak, akik nem tudnak kimozdulni vagy 
betegek! 

• Kézműveskedjetek a tanulmány témájához kapcsolódóan! 
• Egyszerű színezők. 
• Írjatok imakéréseket egy különleges naplóba! Imádkozzatok ezekért, és idézzétek fel a korábbi 

imákra érkezett válaszokat! 
• Vigyetek egy természethez kapcsolódó tárgyat, és beszélgessetek róla! 
• Legyen egy filcfigurás dobozotok, amiből egyesével húztok egy alakot, és elmeséltek egy hozzá 

kapcsolódó bibliai történetet! 

KÖSZÖNTÉS 

Ha meleg, vidám mosollyal köszöntöd a gyerekeket, megalapozod a szombatiskola hangulatát. „Azok, 
akik Istennel közösségben vannak, az Ő világosságát tükrözik arcukon. A gyermekek gyűlölik a felhőket 
és szomorúság komorságát. Szívük a fényre, szeretetre és vidámságra válaszol.” (TSzM. 98.) 

Fordíts különleges figyelmet a látogatókra! Írj nekik egy névtáblát, majd hívd előre őket! Énekeljetek 
neki egy köszöntő éneket. A foglalkozás végén pedig lepd meg őket egy kis ajándékkal, például egy 
köszöntő könyvjelzővel. 

Emlékezz meg a születésnapokról! Ajándékozz egy alkalomhoz illő apróságot a szombatiskola végén. 
A gyerekeknek legyen lehetőségük különleges szülinapi adakozásra a csoport missziós programjának 
javára. A gyerekek szeretik a „Jézusért növekedni” szülinapi játékot. 

ÉNEKLÉS 

„Kevés olyan módszer van, amivel hatékonyabban tudnánk memorizálni az Ige szavait, mint ha énekben 
ismételjük azokat. Az ilyen dalnak hatalmas ereje van. Hatalma van ahhoz, hogy legyőzze durva és 
faragatlan természetünket, hogy élénkítse gondolkodásunkat és együttérzést ébresszen bennünk, 
elősegítse a közös munkát és kiűzze a borúlátást a balsejtelmekkel együtt, amelyek rombolják 
bátorságunkat, elszívják erőnket. A zene az egyik leghatékonyabb eszköz arra, hogy az emberek szívébe 
lelki igazságokat juttassunk.” (Nevelés 167-168. o) 

Javaslatok 

• Válassz olyan énekeket, amik lelki igazságokat írnak az elmébe. 
• Amennyiben lehetséges, válassz az aktuális témához kapcsolódó énekeket. 
• Lendületesen haladj egyik énekről a másikra az előre elkészített listád alapján. 
• Időnként adj lehetőséget a gyerekeknek, hogy ők válasszanak éneket! 
• Ha nem tudnak gyorsan választani, számozd be az énekeket. Írd a számokat kis címkékre, 

amiket egy kosárban lévő játékgyümölcsökre ragasztasz. A gyerekek felváltva válasszanak egy-
egy gyümölcsöt. Vagy számozd be a filcfigurákat, amiket a gyerekek felhelyezhetnek a táblára.   

• A gyerekek szeretik az ismétlést, hogy újra és újra elénekelhetik az ismerős énekeket. 
• Használd az „Én első Bibliám”* énekeket! (*Magyarországon nem kapható.) 
• A gyerekek éneklés közben is feltehetik a táblára az énekhez kapcsolódó filceket. 
• Magyarázd el az énekek jelentését, hogy lelki mondanivalójukat könnyebben megértsék és 

megjegyezzék! Tegyél fel kérdéseket, és próbáld kideríteni, értik-e a dal szövegét. Magyarázz 
el minden szót, ami esetleg nem világos. Segíts nekik elképzelni a szent angyalokat, amint velük 
együtt énekelnek. 

„Amikor az emberek lélekből és értelemmel énekelnek, mennyei zenészek veszik át a dallamot, 
csatlakoznak a hálaadó énekhez.” (9T 143,144) 

SZOMBAT PARANCSOLAT 



„Tanuljuk meg…és ismételjük át gyakran Isten törvényét!” (Nevelés 186.) Sajnos sok gyermek nem 
részesül ebben otthon. Mennyire fontos hát a gyerekeknek, hogy a szombatiskolán megtanulják ezt! 
Isten törvénye Sátán különleges támadásainak tárgya az utolsó napokban – különösen a 4. parancsolat. 
Írd a gyermekek elméjébe a szombat szentségét, és az Isten törvényének való engedelmességből 
származó örömöt. 

Javaslatok: 

• Használd a Képes tízparancsolat plakátot! (*Magyarországon nem kapható, de mi is 
készíthetünk hasonlót.) Ismételjétek át a negyedik parancsolatot vagy az egész tízparancsolatot. 

• Ne feledd: Isten azt szeretné, ha törvénye az elménkbe lenne írva, nem csupán fejből tudnánk. 
• Beszélgessetek minden egyes parancsolat jelentéséről. A plakát mellett találsz ehhez tippeket. 

KEZDŐ IMA 

Kérd a Szentlélek és a szent angyalok jelenlétét! A gyerekek tiszteletteljesen fognak viselkedni, ha 
tudatában vannak annak, hogy Isten és szent angyalok jelenléte veszi őket körül. 

Javaslatok: 

• Helyezz a filc táblára egy-egy nagy imádkozó kisfiú- és kislányfigurát! 
• Választhatsz kis imádkozó filcfigurát, amiket a kicsik raknak fel a táblára. 
• Emlékeztesd a gyerekeket, hogy amikor imádkozunk, Istenhez beszélünk, aki figyel és hallgat 

bennünket. 
• Szóval és tettel is ösztönözd őket a tiszteletteljes légkör ápolására. 
• Választhattok egy különleges éneket, amelyet minden alkalommal elénekeltek az ima előtt vagy 

után. 
• Kérd meg őket, hogy az imához térdeljenek le, csukják be a szemüket és kulcsolják össze a 

kezüket. 
• Imádkozzatok a gyerekek imakéréseiért. 

MISSZIÓS TÖRTÉNET 

„Ha a gyermekeket arra bátorítják, hogy így tegyenek, akkor pénzt keresnének a jótékony célra való 
áldozatra és Isten ügyének előhaladására; s érdeklődésük növekedne ama tény által, hogy valamit 
belefektettek e vállalkozásba. Kis adományuk anyagi segítség lenne, és a gyermekek a megtett 
erőfeszítés miatt sokkal jobbak lennének testileg, lelkileg és erkölcsileg. Szorgalmuk és 
önmegtagadásuk által értékes tapasztalatot szereznének, mely sikeres élethez, valamint az eljövendő élet 
biztosításához segítené őket.” (TSzM 140. o) 

Javaslatok 

• A missziós történet elmondásakor használj aktuális történeteket, és vetíts képeket, amennyire 
lehetséges. Válassz a gyerekek korának megfelelő történetet, vagy egyszerűsítsd, ha szükséges. 

• A negyedévenkénti konkrét célok és missziós projektek nagyon motiválóak lehetnek. Kérhetsz 
kiadványokat és katalógusokat az alábbi szervezettől: 

o ADRA ( www.adra.hu) 
• Írj egy kísérőlevelet, amit a gyerekek aláírnak, mikor elkülditek az adományokat. 
• Bátorítsd a gyerekeket, hogy saját pénzükből (szülinapi pénz, zsebpénz vagy spórolt pénz) 

adakozzanak. 

Szemléltető ötletek a missziós projektek követéséhez 

• Bibliák/rádió – Ragasszatok ki egy matricát vagy képet minden Bibliára/rádióra az összegyűlt 
pénzösszeg után. 

• Rizs – Helyezzetek el egy tasak rizst minden heti/havi élelemre elegendő pénzösszeg után. 



• Missziós iskola – minden egyes alkalommal, amikor összegyűlik egy bizonyos pénzösszeg, a 
gyerekek helyezzenek egy apró iskolai kelléket egy dobozba. 

• Lelkészbiciklik – Takard le egy bicikli képét egy egyenlő nagyságú darabokra vágott 
papírlappal. Legyenek ezek kis „ablakok”, amik egy bizonyos összeget jelképeznek. Ahogy az 
adomány összege növekedik, nyisd ki sorba az ablakokat. 

TERMÉSZETSAROK 

„A Teremtővel művei által kell megismerkednünk. A természet könyve nagy tankönyv, amelyből 
(valamint a Szentírásból) tanítva kell másokat Isten jellemével megismertetnünk, és az elveszett juhokat 
Isten nyájához visszavezetnünk. Isten műveinek tanulmányozása közben a Szentlélek meggyőzi 
értelmünket. Ez a meggyőződés nem logikus érvelés nyomán támad. Akit lelki tompultság, vakság és 
süketség nem tett alkalmatlanná Isten felismerésére, megismerésére és hangjának meghallására, az 
felfogja az írott Ige mélységes igazságait, és magasztos lelki tanításai belevésődnek szívébe.” (Krisztus 
példázatai 24. o) 

Ha a gyerekek látják Isten teremtett világának csodáit, megerősödnek a hamis tanításokkal (pl. evolúció 
vagy bálványimádás) szemben. Ahogy Isten teremtményei iránti csodálatos szeretetéről és törődéséről 
tanulnak, szívük vonzódik Hozzá szeretetben, imádatban és engedelmességben. A természet dolgai 
mindörökre összekapcsolódnak gondolataikban Istennel. 

Javaslatok 

• A Természetsarok könyv (Magyarországon nem kapható) végén található táblázat segít 
eldönteni, melyik héten melyik történetet használd. 

• A Természetsarok az óvodás és a kisiskolás korosztály számára íródott. Igazítsd szükség szerint, 
ha a csoportodban kisebb óvodáskorú gyerekek vannak! 

• A történetet mondd el, ne csak felolvasd! 
• Mutasd be, hogyan jeleníti meg a természet Isten jellemének szépségét, és hogyan segíthet 

Hozzá hasonlóvá válnunk. 
• Miközben beszélsz, a gyerekek nézegessék a képeket. 
• Amikor csak lehetséges, használj igazi szemléltető eszközöket. Ugyanakkor vigyázz, ne szegj 

meg semmilyen korlátozást, ami a természeti elemek gyűjtésére vonatkozik az adott területen, 
és soha ne vigyél veszélyes vagy mérgező dolgot a szombatiskolára! 

ARANYSZÖVEG 

„Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek megtartása által? Teljes 
szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól! Szívembe rejtettem a te 
beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” (119. Zsoltár 9-11) 

Javaslatok 

• Bátorítsd a gyerekeket, hogy naponta ismételjék át otthon az aranyszöveget, és tanulják is meg. 
• A szombatiskolán ismételjétek át az aktuális aranyszöveget, és az előző heteken tanultakat is. 
• Énekeljétek el együtt az aranyszöveget. 
• A gyerekek egyesével is mondják el a szöveget a tanulmány végén, az asztali tevékenységek 

ideje alatt. 
• Képes áttekintő az aranyszöveghez (elérhető az „Én első Bibliám” anyagai között): Ez a 

plakát olyan, mint egy kinyitható tekercs, akaszd egy szék támlájára vagy készíthetsz neki saját 
állványt is. (Magyarországon nem kapható) 

Egyszerű kérdések a szakaszról: Ha a szöveg Jn 3:16, kérdezd meg: „Miért adta Isten egyszülött Fiát? 
Mit mond Isten, kiben kell hinnünk? Mi fog történni azokkal, akik hisznek Jézusban?” 

TANULMÁNY 



Készülj! Készülj! Készülj! Ismerd alaposan a tananyagot! Imádkozva döntsd el, mire van a csoportodban 
lévő gyerekeknek legnagyobb szüksége! A vázlat segítséget nyújt. Tanítás előtt gyakorolj! 

Használd a heti útmutatót vezérfonalként. Szükség esetén pillants bele. 

Figyelj a tanulókra! Figyeld az arcukat! Értik, amit mondtál? „Elvesztetted” őket? Van köztük valaki, 
aki elvonja a többiek figyelmét? Kik válaszolnak a Szentlélek hívására? 

A heti tanítói melléklet áttekintése 
Lényeg: Ez a rész segít a tanulmány lényegére összpontosítani. 

Bevezető: Ragadd meg a gyerekek figyelmét! Legyen rövid és érdekes! Készítsen fel az imára! 

Ima: Kérd Isten jelenlétét és segítségét, hogy mindenki megérthesse a Bibliát. Sose feledkezz meg erről! 
Emlékeztesd a gyerekeket, hogy ők is imádkozzanak, mielőtt kinyitják a Bibliát. 

Tanulmány: A tanulmány vázlata segít az anyag fő pontjaihoz tartanod magad. Ez segít a tanításban. 

Használd gyakran a Bibliát! Legyen nyitva előtted. Ha a Bibliából olvasol, a gyermekek elméjébe 
vésődik, hogy Isten Szent Igéjéből tanítod őket. Minden vázlatban találsz javasolt verseket. Ezeket § 
szimbólum és vastag szedés jelöli. Bizonyos verseket maguk a gyerekek olvassanak fel. Ez talán több 
időt vesz igénybe, és a válaszok egy részét talán már tudják is, de fontos, hogy maguk lássák azt a 
Bibliában. Segíts az olvasni nem tudóknak megkeresni a verseket. Ők ismételjék el az általad mondott 
szöveget. Hitüknek Isten igéjén kell nyugodnia. Azt kell tudniuk mondani: „A Biblia azt mondja”, nem 
pedig „A tanítóm azt mondja.” 

Használj illusztrációkat és szemléltető eszközöket! A javasolt segédeszközök listáját megtalálod a 
leckék elején a „Segédeszközök” szövegdobozban, a vázlatban pedig vastag szedés jelöli őket. Tartsd 
a szemléltető eszközöket egy erre elkülönített különleges dobozban vagy zsákban. A kíváncsiság 
fenntartja a kicsik figyelmét. Rendezd el az eszközöket a foglalkozás kezdete előtt. A sok apró darabból 
álló eszközök (mint a fogpiszkáló) legyenek zárható zacskóban. Miután már nem használod őket, 
helyezd őket látótávolságon kívülre, hogy ne vonják el a figyelmet. A szemléltetéseknek is meg kell 
őrizniük az áhítatos légkört. Ne vigyék el a téma fonalát. Segítsenek a gyerekeknek megérteni és 
megjegyezni az igazságot, és ne csak magát a szemléltetést. 

Megjegyzés a képekhez 
A heti tanítói melléklet két képkészletre utal. 

• Az egyik az „Én Bibliám képek”. Mivel ez Magyarországon nem kapható, helyette javasoljuk 
az ingyenesen letölthető, kivetíthető képeket a következő honlapról: 
https://www.freebibleimages.org . Itt bibliai történetekhez tartozó képeket találsz. 

• A második készlet a Kiegészítő képek. Ezek további képek különböző példázatok és tanmesék 
szemléltetésére. Ezek is az anyag részei, mert nem mindig könnyű megfelelő képeket találni a 
történetekhez. (Külön mellékletben találhatóak.) 

Javaslat a filcekhez: 
• A filctáblát és jeleneteit a foglalkozás kezdete előtt állítsd össze. 
• Használj egy külön táblát, ha másik jelenetet is be akarsz mutatni. Legyen egy segítőd, aki 

váltáskor asszisztál. 
• A filcképek inkább hátteret szolgáltatnak, nem elsődleges szemléltető anyagok. 
• A további filcfigurákat rendezd olyan sorrendbe, amilyenben használni fogod őket. 
• Csak szükség esetén mozgasd őket, ha valamit ezáltal hangsúlyozni akarsz. 
• Használd a figurákat egyenesen és a megfelelő helyen (az emberek nem álldogálnak az égen). 
• A filcfigurákat a tanító helyezze a táblára. 



Javaslat a Bibliákkal kapcsolatban 
Jó, ha a gyerekek hozzák Bibliájukat a szombatiskolába. Ugyanakkor gyakran eltereli a figyelmet, 
játszanak vele vagy rálépnek. A következő ötlet segíthet tiszteletben tartani a Bibliát és motiválni a 
gyerekeket, hogy hozzák magukkal sajátjukat. 

• Amikor a gyerekek megérkeznek, tegyék le Bibliájukat a tanulós asztalra. 
• A tanító válasszon egy vagy több verset, amit elolvastok a tanulmány ideje alatt. 
• A tanulmány megkezdése előtt helyezz könyvjelzőket a gyerekek Bibliáiba. Például, ha 3 verset 

fogtok olvasni, válassz 3 Bibliát, és tegyél beléjük 1-1 könyvjelzőt. 
• Amikor elérkezik a vers ideje, a tanító odaadja a Bibliát a gyereknek, aki kinyitja a 

könyvjelzőnél, a tanító pedig felolvassa a szöveget. 

§Aranyszöveg: Az aranyszöveg egyszeri közös elmondása segít kiemelni a lecke fő pontját, és segít a 
gyerekeknek megjegyezni az igeverset. 

Összefoglalás: Ne ismételj meg mindent, amit addig mondtál. Legyen rövid és tömör. 

Döntésre hívás: Ragadj meg minden alkalmat, hogy a Jézus iránti szeretet és engedelmesség melletti 
döntésre késztesd a gyerekeket. A felhívás alapuljon azon, amit a leckében tanultatok. Késztesd őket a 
saját példád által. Mondd el, hogy te is meghozod ezt a döntést. 

Ima: Zárd a döntésre hívást imával, és kérd Istent, segítsen hűnek maradni a döntéshez, és megszentelni 
a szombat hátralévő részét is. 

„Ha arra vagy elhívva, hogy Isten művének bármely ágában tanító légy, akkor arra is el vagy hívva, 
hogy Krisztus iskolájában tanuló légy. Ha magadra veszed mások tanításának szent felelősségét, akkor 
magadra veszed azt a kötelességet, hogy az általad tanítani kívánt minden tárgy mélyére hatolj. Ha Isten 
szavából egy tárgyat társz tanítványaid elé a szombatiskolában, hited indítékait oly egyszerűekké kell 
tenned, hogy tanítványaidat meggyőzd annak igazságáról. Szorgalmasan kell kutatnod Isten szavát, és 
annak bizonyítékait egybe kell vetned az egyháznak küldött üzenetekkel, hogy tudd, mi az igazság és 
képes légy azokat irányítani, akik tőled az igazság útját várják.” (TSzM 31. o) 

 

VÁLASZTHATÓ ASZTALI TEVÉKENYSÉGEK 

Ha nem marad idő, használd ezeket bevezetőként a következő héten, vagy küldd haza a feladatokat a 
gyerekekkel. 

Óvodás feladatlapok – Ezek a feladatok segítenek a gyerekeknek átismételni a tanultakat, és gyakorolni 
egyszerű írás- és rajzkészségeket. 

Javaslatok 

• Minden gyereknek legyen ceruzája vagy zsírkrétája. 
• A feladatlapokat kitölthetik egyénileg vagy csinálhatjátok együtt. 
• Segíts a gyerekeknek megtalálni a verseket a saját Bibliájukban! 

Aranyszöveg-gyűjtőalbum – ez minden gyereknek lehetőséget ad elmondani az aranyszöveget, és 
motiválja őket, hogy minden héten megtanulják azt. 

Javaslatok 

• Készítsd elő az albumot egy külön asztalon 
• Minden gyerek mondja el a ráeső megtanult verset, mielőtt beragasztanátok az albumba. 

ZÁRÁS 



Javaslatok 

• Oszd ki a következőket: bibliatanulmány, aranyszöveg-kártyák, feladatlapok 
• Lepd meg a látogatókat egy-egy apró ajándékkal 
• Emlékeztesd a gyerekeket, hogy tartsák meg az áhítatos légkört, mikor bemennek az 

istentiszteletre. 
• Szép rendben hagyják el a termet, felsorakozva vagy kisebb csoportokba rendeződve. 

Kísérd szüleikhez azokat a gyerekeket, akikért nem jönnek oda a teremhez. 

 

 

 

 

 

 

Szabadulás a börtönből 

C–40 

Szükséges kellékek 

Biblia 

Az én Bibliám képek* 

Egy tekercs kötél 

Kép Jézusról és a tanítványokról 

Filcfigura: király a trónján 

Filcháttér: börtönjelenet 

Filcfigura: római katonák 

Kulcs, lakat 

Filcfigurák: térdelő emberek 

Filcfigura: alvó férfi 

Filcfigura: angyal 



Fémlánc 

Kiegészítő képek:* 

SP–CQ4 #1: Havas hegy 

 

*Lásd a bevezetőben. 

 

Lényeg 

Isten angyalt küld, hogy vigyázzon azokra, akik bíznak Benne és engedelmeskednek Neki. 

Aranyszöveg — Máté 7:7 

„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.” 

Bevezetés 

Történet (SP–CQ4 #1; kötél): Egy délután Jani és Gyuri a hóban túráztak. Egy meredek 
hegyi ösvényen másztak felfelé, amikor észrevették, hogy a nap már lemenőben van. „Jobban 
tennénk, ha hazamennénk!” – mondta Jani. „Igen!” – válaszolta Gyuri. „Hamarosan 
besötétedik.” Hazafelé valami nagyon ijesztő dolog történt. A fiúk megcsúsztak a jégen. Csak 
csúsztak egyre lejjebb, míg végül egy nagy szikla tetején álltak meg. Nagyon megijedtek. 
Nem tudtak visszamászni a hegyre, mert túl csúszós volt. Lefelé sem tudtak menni, mert túl 
meredek volt. Jani azt mondta: „Imádkozzunk!” Így aztán együtt imádkoztak. Kérték Istent, 
hogy segítsen nekik. „Drága Istenünk! Segíts nekünk!” – mondták. Ekkor meghallották, hogy 
valaki szól hozzájuk. „Bajban vagytok?” „Igen!” – válaszolták a fiúk. A férfinak volt egy 
kötele, és segített a fiúknak visszamászni a biztonságos ösvényre. Amikor azonban 
megfordultak, hogy megköszönjék a segítséget, senkit nem láttak! Eltűnt! Isten angyalt 
küldött, hogy megmentse Janit és Gyurit. A mai bibliai történetben Isten angyalt küldött, hogy 
segítsen Péternek. Imádkozzunk, mielőtt elkezdjük! 

Ima 

Drága Istenünk! Amikor Péterről beszélgetünk és az angyalról, akit küldtél, hogy megmentse, 
kérlek, taníts minket Benned bízni, amikor bajban vagyunk! Jézus nevében kérjük. Ámen! 

Tanulmány 

1. A gyülekezet gyorsan növekedett, miután Jézus mennybe ment 
 

a. Amikor Jézus ezen a földön élt, egyik helyről a másikra járt, hogy segítse és tanítsa az 
embereket. Szemléltetés (kép Jézusról és a tanítványokról): Emlékeztek rá, hogy 
hány tanítványa vagy segítője volt Jézusnak? Tizenkét tanítványa volt, akik elkísérték, 
bárhova is ment. Így megtanulták, hogyan tanítsák és segítsék az embereket úgy, mint 
Mesterük. 



b. Mielőtt Jézus visszament a mennybe, elmondta a tanítványoknak, hogy azt akarja, 
hogy menjenek el mindenhova, és a világon mindenkinek beszéljenek Róla. 

c. Miután Jézus felment a mennybe, a tanítványok elkezdték azt tenni, amit kért tőlük. 
Róla beszéltek az embereknek, elmagyarázták, hogy miért jött le a földre, és a Biblia 
segítségével bemutatták, hogy Ő volt a Messiás. 

d. Hamarosan több ezer ember döntött úgy, hogy szeretni fogja Jézust és 
engedelmeskedik Neki. Őket „hívőknek” nevezték, mert hittek abban, hogy Jézus a 
Messiás. Azoknak az embereknek a csoportját, akik hittek Jézusban, „gyülekezetnek” 
vagy „egyháznak” nevezték. 

2. Heródes király üldözte a gyülekezetet 

a. A zsidó vezetők közül sokan gyűlölték Jézust. Ahogy az új gyülekezet 
folyamatosan növekedett, a zsidó vezetők egyre mérgesebbek lettek. Nem 
akarták, hogy bárki is higgyen Jézusban. 

b. Ekkoriban Heródesnek hívták a zsidók királyát. Szemléltetés (filcfigura: 
király) Azt akarta, hogy szeressék a zsidók, hogy sokáig ő lehessen a király. 
Ezért aztán tudjátok, mit akart tenni? Úgy döntött, hogy bántani, vagyis 
üldözni fogja azokat, akik hisznek Jézusban.  

c. Egyszer a katonái elfogták Jakabot, Jézus egyik tanítványát, és börtönbe 
vetették. A Biblia azt írja: Apostolok cselekedetei 12:2 „Jakabot, János 
testvérét pedig karddal kivégeztette.” 

d. A hívők nagyon szomorúak voltak, amikor meghallották, hogy Jakab meghalt! 
A gonosz zsidó vezetők viszont nagyon örültek. Mit tett tehát Heródes király? 
A Biblia azt írja, hogy a katonái elfogták Pétert, Jézus egy másik tanítványát, 
és őt is börtönbe zárták. Szemléltetés (börtön jelenet) 

3. Isten válaszolt a hívők imájára és angyalt küldött, hogy kiszabadítsa Pétert 

a. Heródes király tudta, hogy Péter egyszer már korábban kiszabadult a börtönből. Akkor 
egy angyal jött, hogy kiszabadítsa, és tovább prédikálhasson Jézusról. 

b. Heródes nem akarta, hogy megint ez történjen, ezért azt mondta a katonáinak, hogy 
nagyon vigyázzanak Péterre, nehogy elmeneküljön. Szemléltetés (katonák) Heródes 
azt is megígérte, hogy megbünteti a katonákat, ha Péter elszökik. Ezért mit gondoltok, 
nagyon vigyáztak Péterre? Hát igen, nagyon. 

c. A katonák egy olyan börtöncellába vitték Pétert, aminek sziklából volt a fala. A 
csuklójára láncot tettek. Bezárták mind a három nehéz vaskaput, ami a cella és a város 
utcája között volt. Szemléltetés (kulcs, lakat): Volt valamelyik hívőnek kulcsa a 
börtönajtókhoz? Nem.  

d. A hívők tudták, hogy a gyülekezetnek nagy szüksége van Péter segítségére, de nem 
tudták kihozni a börtönből. Tehát mit tettek? A Biblia azt mondja: Apostolok 
cselekedetei 12:5 „Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón 
imádkozott érte Istenhez.” Szemléltetés (filcfigurák: térdelő emberek) 

e. Végül elérkezett a kivégzés előtti este. Mit tett Péter aznap éjjel? A Biblia azt mondja: 
Apostolok cselekedetei 12:6 „Azon az éjszakán Péter – két bilinccsel megkötözve – 
két katona között aludt.” Szemléltetés (filcfigura: alvó ember): Péter félt? Nem. 
Bízott Istenben, hogy vigyáz rá. 

f. Amíg Péter aludt, a hívők folyamatosan imádkoztak érte, bár lehetetlennek tűnt, hogy 
kiszabaduljon. Ne felejtsük el, hogy a börtön ajtajai mind be voltak zárva, és katonák 
álltak minden egyes ajtónál, hogy Pétert bent tartsák.  



g. Ekkor ki jött be a börtönbe az éjszaka közepén? Egy angyal. Szemléltetés (angyal)  
h. Mit mondott az angyal Péternek, mit tegyen? Azt mondta: „Gyorsan kelj fel!” Péter 

csuklójáról azonnal leestek a láncok. „Kösd fel a sarudat, vedd fel a ruhádat és kövess 
engem!” Péter engedelmeskedett. 

i. Péter követte az angyalt az első kapuig. Az kinyílt, ők átmentek rajta. Majd halkan 
bezárult mögöttük. Ugyanígy mentek át a másik két ajtón is. Mutass képet! 
Szemléltetés (lánc): A vasláncok és kapuk nagy zajt csapnak, ha mozgatják őket. 
Isten azonban aznap éjjel nagyon halkká tette azokat a kapukat és láncokat.  

j. Miután végigmentek az utcán, az angyal eltűnt és a nagy fényesség, ami körülvette, 
megszűnt. 

k. Amikor Péter szeme hozzászokott az éjszakai sötétséghez, felismerte, hogy melyik 
utcában van. Nagyon örült, hogy Isten kiszabadította a börtönből. Azt mondta: 
Apostolok cselekedetei 12:11 „Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő 
angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből.” 

4. Péter meglátogatta imádkozó barátait, majd biztonságos helyre ment 

a. Péter gyorsan elment ahhoz a házhoz, ahol a barátai imádkoztak érte. Mutass képet!  
b. A hívők örültek, hogy Isten válaszolt imáikra, és Péter kiszabadult. 
c. Péter gyorsan elmondta nekik, hogyan vezette ki az angyal a börtönből. Ezután elment 

egy biztonságos helyre. 
d. Ahogy az aranyszöveg is mondja, Isten megmentette Pétert az imáikra válaszként. 

Aranyszöveg 

Ismételjük át újra együtt az aranyszöveget! 

Összefoglalás 

Amikor Pétert börtönbe zárták, és nem tudott kijönni, mit tett Isten? Isten elküldte az 
angyalát, hogy kiszabadítsa Pétert. 

Döntésre hívás (szívhez szóló üzenet) 

Amikor bajban vagyunk, Isten nekünk is angyalt küld, hogy segítsen. Kérjük Istent, hogy 
küldje el angyalait, hogy vigyázzanak ránk? 

Ima 

Drága Istenünk! Köszönjük, hogy elküldted angyalodat, hogy megszabadítsa Pétert a 
börtönből és a haláltól. Kérünk, küldd el angyalaidat, hogy vigyázzanak ránk! És kérünk, 
segíts nekünk, hogy bízni tudjunk Benned, hogy minden nap vigyázol ránk. Jézus nevében 
kérjük! Ámen! 

 

Misszionáriusok Jézusért 

C–41 



Szükséges kellékek 

Biblia 

Az én Bibliám képek* 

Pénz 

Kép Jézusról 

Bibliai ígéretekről szóló könyvjelző, Bibliatanulmány, aranyszövegeket tartalmazó füzet 

Néhány kő 

Kiegészítő képek:* 

SP–CQ4 #2: Egy nő kórházban 

 

*Lásd a bevezetőben. 

 

Lényeg 

Sátán nehézséget okoz Jézus misszionáriusainak. Isten azonban erősebb Sátánnál, és mindig 
segíteni fog hűséges szolgáinak. 

Aranyszöveg — János 14:27 

„Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek... Ne nyugtalankodjék a ti 
szívetek, ne is csüggedjen!” 

Bevezetés 

Történet (SP–CQ4 #2): Linda anyukája nagyon betegen feküdt a kórházban, és Linda 
nagyon szomorú volt. Egy nap azt gondolta: „Ez túl szörnyű! Olyan szomorú vagyok, mert 
anyukám ennyire beteg!” Ekkor eszébe jutott, hogy imádkozzon. Azt mondta: „Drága 
Istenem! Nagyon szomorú vagyok, mert anyukám annyira beteg. Kérlek, segíts!” Miután 
imádkozott, érezte, hogy csendes békesség száll a szívébe. Amikor aznap este hazaindult a 
kórházból, tudta, hogy Isten segít neki. Linda minden nap folytatta az imádságot. Végül 
anyukája annyival jobban lett, hogy hazamehetett! Isten segített Lindának, hogy ne féljen és 
ne aggódjon, amikor nehézség érte. A mai bibliai történetünk Pálról és Barnabásról szól, 
akiknek segített Isten, amikor bajba kerültek. Imádkozzunk, mielőtt elkezdjük! 

Ima 



Drága Istenünk! Miközben arról tanulunk, hogy hogyan segítettél Pálnak és Barnabásnak, 
amikor nehéz helyzetbe kerültek, kérlek, emlékeztess minket arra, hogy Te nekünk is segíteni 
fogsz! Jézus nevében kérjük. Ámen! 

Tanulmány 

1 Antiókhiában növekedett a gyülekezet 
 

a. Mivel a zsidó vezetők olyan sok bajt okoztak a hívőknek Jeruzsálemben, a hívők 
közül sokan más városokba költöztek. Ahova csak mentek, mindenhol Jézusról 
beszéltek az embereknek. A Biblia azt írja: Apostolok cselekedetei 8:4 „Akik pedig 
szétszóródtak, elmentek, és hirdették az igét.”  

b. Antiókhia volt az egyik olyan pogány város, ahova a hívők elmentek. Egy szép, nagy 
város volt. Az ottani emberek közül sokan gazdagok voltak, de nem ismerték Jézust. 
Szemléltetés (pénz, Jézus): A pénz boldoggá tudja tenni az embereket? Nem. 
Kizárólag Jézus tud boldoggá tenni. 

c. A hívők sok embernek beszéltek Jézusról Antiókhiában. Voltak ebben a városban 
olyanok, akik úgy döntöttek, hogy hisznek Jézusban? Hát persze! A Biblia azt írja: 
Apostolok cselekedetei 11:21 „Sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz.” 

d. A jeruzsálemi gyülekezet vezetői elküldték Barnabást, hogy segítsen az új 
gyülekezetnek. 

e. Amikor Barnabás elért Antiókhiába, örömmel látta, hogy milyen sokan hisznek már 
Jézusban. 

f. Barnabás szorgalmasan dolgozott, és hamarosan még több ember hitt már Jézusban. 
Mutass képet!  

g. Antiókhiában olyan sokan akarták megismerni Jézust, hogy Barnabás nem tudott 
mindenkit tanítani. Szüksége volt valakire, aki segít neki, igaz? 

h. Barnabás tudta, hogy Saul jó segítség lenne. Saul volt az, aki korábban üldözte a 
gyülekezetet. Most viszont már szerette Jézust, és Jézusért dolgozott. Ezért Barnabás 
elment abba a városba, ahol Saul élt. Amikor elmondta Saulnak, hogy milyen nagy 
szüksége lenne a segítségére, ő azt felelte, hogy szívesen dolgozna vele együtt. Így hát 
egy teljes évig együtt dolgozott Saul és Barnabás, és Jézusról tanították az embereket. 
 

2 A hívőket elnevezték keresztényeknek 
 

a. Eddig azokat, akik hittek Jézusban, hívőknek vagy tanítványoknak nevezték. 
Antiókhiában azonban új nevet kaptak. Milyen nevet? A Biblia azt írja: Apostolok 
cselekedetei 11:26 „A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először 
keresztyéneknek.”  

b. Tudjátok, hogy miért hívták őket keresztényeknek? A „keresztény” szó azt jelenti, 
KRISZTUSI. Jézus másik neve Krisztus. Az emberek azért nevezték őket 
keresztényeknek, mert mindig Krisztusról beszéltek, Krisztusról tanítottak, Krisztusról 
énekeltek. 

c. Minket is keresztényeknek hívnak, ugye? Ha igazán szeretjük Jézust, akkor sokat 
beszélünk Jézusról, és segíteni akarunk másoknak, hogy ők is megismerhessék Jézust. 
Tevékenység (könyvjelzők, Bibliatanulmány, aranyszövegeket tartalmazó füzet): 
[Adjatok ötleteket a gyerekeknek, hogy hogyan tudnának másoknak beszélni Jézusról! 
Ötletek: Adjatok az embereknek a boltban bibliai ígéretekről szóló könyvjelzőket, 
amikor anyukátokkal vásárolni mentek! Adjatok valakinek Bibliatanulmányt és 
aranyszövegeket tartalmazó füzetet vagy bibliai színezőt, tegyetek jót valakivel stb.] 



 
3 Pál első missziós útja 

 
a. Jézus Sault választotta ki, hogy misszionárius legyen azok között, akik nem zsidók. 

Ezeket az embereket pogányoknak hívták, és sok pogány ember semmit nem tudott 
Istenről. 

b. Miután Saul és Barnabás egy ideig együtt dolgozott Antiókhiában, egy különleges 
missziós útra indultak, hogy a pogányoknak beszéljenek Jézusról. (Saul másik neve 
Pál volt.) 

c. Pál és Barnabás Ciprus szigetére ment. Itt egy fontos emberrel találkoztak, akit 
Szergiusz Paulusznak hívtak. A Biblia azt írja: Apostolok cselekedetei 13:7 „Ő 
magához hívatta Barnabást és Sault, mert hallani kívánta az Isten igéjét.” 

d. Sátán szeretné, hogy bárki is halljon Jézusról? Nem. Sátán mindig megpróbálja 
megakadályozni azt, hogy az emberek Isten Igéjét hallgassák. Ezért rávett egy Elimás 
nevű embert, hogy megpróbálja Szergiusz Pauluszt lebeszélni arról, hogy Pált 
hallgassa.  

e. Isten megbüntette Elimást, ezért egy időre megvakult. Mutass képet! Szergiusz 
Paulusz úgy döntött, hogy hisz Jézusban. Látta, hogy Isten erősebb, mint Sátán.  

f. Ezután Pál és Barnabás két másik városba látogatott el. Mindegyik városban Jézusról 
prédikáltak, és sokan lettek keresztények. A pogányok különösen nagy érdeklődéssel 
hallgatták, amit Pál és Barnabás mondott. Azonban az emberek mindkét helyen 
nagyon mérgesek lettek és olyan sok bajt okoztak, hogy Pálnak és Barnabásnak el 
kellett onnan menni. Mutass képet!  

g. A két misszionárius tehát egy másik városba ment, amit Lisztrának hívtak. Elkezdték 
tanítani a pogányokat Istenről, aki a világot teremtette. Majd Jézusról beszéltek, aki 
eljött, hogy megmentsen minket a bűntől. 

h. Egy nap, miközben Pál Jézusról beszélt, észrevett egy béna embert a tömegben. Ez az 
ember soha nem tudott járni. Pál látta, hogy ez a béna ember hisz Jézusban, elhiszi, 
hogy meg tudja gyógyítani. És mit mondott Pál ennek az embernek? Azt mondta: 
Apostolok cselekedetei 14:10 „Állj a lábadra egyenesen!”  

i. Mi történt azután? A Biblia azt írja: „Talpra ugrott, és járt.” 
j. Az emberek nagyon izgatottak lettek, amikor ezt az elképesztő csodát látták. Mutass 

képet!  
k. Később azonban szörnyű dolog történt Lisztrában. A féltékeny zsidók, akik olyan sok 

bajt okoztak Pálnak más városokban is, eljöttek Lisztrába és hazugságokat mondtak a 
pogányoknak Pálról és Barnabásról. 

l. Ekkor ahelyett, hogy imádni akarták volna Pált és Barnabást, meg akarták őket ölni! 
m. Megfogták Pált és kövekkel dobálták, amíg azt nem gondolták, hogy már meghalt. 

Szemléltetés (kövek) 
n. A keresztények Lisztrában sírtak, amikor Pál testét körbeállták. De ekkor mi történt? 

A Biblia azt írja: Apostolok cselekedetei 14:20 „Felkelt, és visszament a városba. 
Másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe.” 

o. Félt Pál apostol? Nem. Jézus békességet adott neki, ezért semmilyen nehézségben nem 
kellett aggódnia. 

Aranyszöveg 

Ismételjük át újra együtt az aranyszöveget! 

Összefoglalás 



Mivel Pál és Barnabás Jézus misszionáriusai voltak, ezért Sátán sok bajt okozott nekik? Igen. 
Meg akarta akadályozni, hogy Jézusról beszéljenek az embereknek. Isten azonban erősebb, 
mint Sátán, és sok bajból kimentette őket. 

Döntésre hívás 

Néha minket is érnek nehézségek, ugye? Igen. Isten tud nekünk segíteni mindenféle 
nehézségben? Igen. Kell félnünk? Nem. Kérjük Istent, hogy segítsen minket, hogy tudjunk 
bízni Benne, mert Ő vigyáz ránk. 

Ima 

Drága Istenünk! Köszönjük, hogy vigyáztál Pálra és Barnabásra, amikor olyan nagy bajba 
kerültek. Köszönjük, hogy továbbra is beszélhettek az embereknek Jézusról. Kérünk, vigyázz 
ránk is, és segíts, hogy ne féljünk! Jézus nevében kérjük. Ámen! 

 

Jézusért énekelni 

C–42 

Szükséges kellékek 

Biblia 

Az én Bibliám képek* 

Gyülekezeti énekeskönyv 

Lila színű anyag 

Pénz 

Lánc 

Tál, törölköző 

Bibliai énekek (Keressünk hozzá képeket!) 

 

*Lásd a bevezetőben. 

 

Lényeg 

Ha bátrak és vidámak vagyunk, amikor baj történik, akkor látni fogják az emberek, hogy 
igazán szeretjük Jézust és bízunk Benne. 



Aranyszöveg — Apostolok cselekedetei 16:31 

„Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe.” 

Bevezetés 

Történet (énekeskönyv): Dávidnak nehéz napja volt. Úgy tűnt, hogy minden rosszul sikerül. 
Először majdnem leesett egy hosszú lépcsőn. A korlátnak esett, ettől viszont fájt a karja. 
Utána ki kellett mennie, de zuhogott az eső, és tudta, hogy el fog ázni és fázni fog. Ahogy 
ezekről a nehézségekről gondolkodott, megkísértette a gondolat, hogy panaszkodjon. Ehelyett 
azonban énekelni kezdett. „Dicsérjétek az Urat, a Mindenhatót, a teremtés Királyát” – így 
kezdte. Miközben Istent dicsőítő énekeket énekelt, elfeledkezett a nehézségekről. Az 
énekléstől vidám lett, és ez segítette abban, hogy bízni tudjon Istenben. A mai Bibliai 
történetünk két misszionáriusról szól, akik énekeltek, amikor bántották őket és börtönbe 
kerültek. Imádkozzunk, mielőtt elkezdjük! 

Ima 

Drága Istenünk! Miközben Pálról és Szilászról beszélgetünk, akik énekeltek a börtönben, 
kérünk, tanítsd meg nekünk, hogy panaszkodás helyett énekeljünk! Jézus nevében kérjük. 
Ámen! 

Tanulmány 

1. Pál következő missziós útja 

a. Pál és Barnabás befejezték első missziós útjukat. Sok embernek beszéltek Jézusról, és 
több városban gyülekezetet is alapítottak. 

b. Később Pál elhatározta, hogy újabb missziós útra indul. Ezúttal Szilász tartott vele. 
c. Először meglátogatták a gyülekezeteket, amiket Pál alapított első missziós útján. 

Ezután gondolkodtak, hogy merre menjenek tovább. 
d. Egyik éjjel Isten egy álmot adott Pálnak. Mit látott Pál álmában? A Biblia azt írja: 

Apostolok cselekedetei 16:9 „Egy makedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal 
kérlelte őt: Jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre!” Mutass képet! Most már tudta 
Pál, hogy Isten azt akarja, hogy innen Macedóniába menjenek. 

e. Pál és Szilász azonnal Filippibe mentek, Macedónia egyik legfontosabb városába. 
f. Filippiben nem volt zsinagóga, ahol Pál és Szilász istentiszteletre mehettek volna. 

Ezért mit tettek? A Biblia azt írja: Apostolok cselekedetei 16:13 „Szombaton 
kimentünk a városkapun kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni 
szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz.” 

g. Ezek a nénik hallgatták, ahogy Pál és Szilász Jézusról beszél nekik. Mutass képet!  
h. Az egyik nénit Lídiának hívták. Az volt a munkája, hogy gyönyörű lila színű anyagot 

árult. Szemléltetés (lila színű anyag): Lídia különleges anyagokat árult, mint ez itt. 
i. Lídia nagyon örült, amikor Jézusról hallott, és elhatározta, hogy keresztény akar lenni. 

Miután megkeresztelkedett, meghívta Pált, Szilászt és a segítőiket, hogy az ő 
otthonában lakjanak, amíg Filippiben dolgoznak.  

2. Filippiben Sátán megpróbálta megakadályozni Isten munkáját 



a. Amikor Pál és Szilász Filippi utcáin jártak, találkoztak egy lánnyal, aki Sátán 
befolyása alatt állt. 

b. Sok napon keresztül követte Pált és közben kiáltozott. Azt mondta: Apostolok 
cselekedetei 16:17 „Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség 
útját hirdetik nektek!” Mutass képet!  

c. Pál nem akarta, hogy a lány kövesse őt és így kiáltozzon. Ebben a városban tudták az 
emberek, hogy Sátánnak dolgozik, és még azt gondolták volna, hogy Pál is Sátánnak 
dolgozik! 

d. Isten segített Pálnak, hogy tudja, mit tegyen. Egy nap megfordult és azt mondta: 
„Jézus Krisztus nevében parancsolom neked, hogy menj ki belőle!” Sátán angyala, 
akinek a befolyása alatt ez a lány állt, azonnal eltávozott. 

e. A lány nagyon örült, hogy megszabadult Sátán hatalmából. Azonnal úgy döntött, hogy 
szeretni fogja Jézust és engedelmeskedik Neki. Keresztény lett, és Jézusért kezdett 
munkálkodni. Nagyon boldog volt! 

3 Pál és Szilász énekelnek a börtönben 

a. Azok az emberek azonban, akikhez ez a lány tartozott, nem örültek. Mielőtt Pál és 
Szilász ide jöttek, sok pénzt kerestek általa. Szemléltetés (pénz) Most viszont már 
nem, mert keresztény lett. 

b. Ezek az emberek nagyon mérgesek voltak Pálra és Szilászra. És mit tettek? A Biblia 
azt írja: Apostolok cselekedetei 16:19, 20 „Amikor pedig látták a gazdái, hogy odalett 
az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt, ... az elöljárók elé vezették 
őket, és ezt mondták: Ezek az emberek felforgatják a városunkat.” Hazugságokat 
mondtak Pálról és Szilászról, és ezért a Filippiben élő emberek is nagyon mérgesek 
lettek a két misszionáriusra. 

c. A város vezetői nem várták meg, míg kiderül, hogy igazat mondanak-e ezek az 
emberek. Ehelyett megverték Pált és Szilászt, és börtönbe vetették őket. Azt mondták 
a börtönőrnek, aki a börtön felügyelője volt, hogy megbüntetik, ha Pál és Szilász 
elmenekül. 

d. Amikor a börtönőr ezt hallotta, mit tett Pállal és Szilásszal? A Biblia azt írja: 
Apostolok cselekedetei 16:24 „A belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába 
zárta.” Mutass képet!  

e. Pál és Szilász még a lábukat sem mozgathatták, a hátuk pedig fájt és vérzett. És 
panaszkodtak? Nem. Imádkoztak és énekeltek! 

f. A börtönfelügyelő, a katonák és a börtönőrök még soha nem hallottak énekszót és 
imádságot ezen a szörnyű helyen. 

4 Isten megmenti Pált és Szilászt 

a. Tudta Isten, hogy mi történt Pállal és Szilásszal? Hát persze! Az éjszaka közepén 
pedig elküldött egy angyalt, hogy segítsen nekik. Amikor az angyal eljött a börtönbe, 
hatalmas földrengés támadt. A börtön ajtajai kinyíltak, és a láncok leestek a rabokról. 
Szemléltetés (lánc) 

b. A börtönfelügyelő is felébredt! Látta, hogy a börtön ajtajai nyitva vannak. Nagyon 
megrémült! Ha a rabok elmenekültek, akkor őt megbüntetik. Pál azonban így kiáltott: 
„Mindnyájan itt vagyunk!” 

c. A börtönfelügyelő világosságot kért és gyorsan bement, hogy megnézze Pált és 
Szilászt. Mutass képet!  



d. Most már nagyon sajnálta, hogy olyan kegyetlenül bánt velük. Biztos volt benne, hogy 
ez a két férfi Isten szolgája. Bevitte őket a házába és azt kérdezte: Apostolok 
cselekedetei 16:30 „Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?” Pál válaszát 
megtaláljuk az aranyszövegünkben. Mondjuk el együtt! 

e. Aznap éjjel Pál és Szilász Jézusról beszélt a börtönfelügyelőnek. Szemléltetés (tál, 
törölköző) Miközben hallgatta őket, lemosta a fájó hátukat, és enni adott nekik. 

f. Ezen az éjjelen ő és az egész családja megkeresztelkedett. Mutass képet!  
g. Az éneklés jobb, mint a panaszkodás? Igen. Segíti az embereket, hogy higgyenek 

Jézusban, ahogy az aranyszövegünk is mondja. 

Aranyszöveg 

Ismételjük át újra együtt az aranyszöveget! 

Összefoglalás 

Bár Pált és Szilászt bántották és börtönbe vetették, mégis örömmel énekeltek Jézust dicsőítő 
énekeket. Mivel panaszkodás helyett énekeltek, a börtönfelügyelő és az egész családja 
elfogadta Jézust és megkeresztelkedtek. 

Döntésre hívás 

Valószínűleg nem tudsz úgy prédikálni, mint Pál, de te is lehetsz Jézus misszionáriusa, 
amikor énekelsz? Igen. Amikor szomorú vagy, vagy valami problémád van, és panaszkodás 
helyett énekelsz, akkor mások Jézus szeretetéről tanulhatnak ezáltal.  
Tevékenység (énekeskönyvek): Milyen vidám énekeket ismersz? [Segíts a gyerekeknek 
énekeket megnevezni! Ötletek: „Jézus szeret minden kicsi gyereket”, „Engem szeret 
Jézusom”, „Róla beszél fű, virág”, „A pataknál oly jól érzem magamat”, „Szívemben öröm 
dalol”, „Legyen szívünk mindig vidám”, „Szeret az Isten”] Kérjük Jézust, hogy segítsen 
nekünk, hogy tudjunk énekelni panaszkodás helyett? 

Ima  

Drága Istenünk! Köszönjük, hogy segítettél Pálnak és Szilásznak, hogy énekelni tudjanak a 
börtönben, bár nagy fájdalmaik voltak. A Te misszionáriusaid akarunk lenni. Kérünk, segíts, 
hogy panaszkodás helyett vidám énekeket tudjunk énekelni! Jézus nevében kérjük! Ámen! 

 

Timóteus, a fiatal misszionárius 

C–43 

Szükséges kellékek 

Biblia 

Az én Bibliám képek* 

Egy kis névjegykártya 



Képek néhány ószövetségi történetről 

Kép Jézusról 

 

*Lásd a bevezetőben. 

 

Lényeg 

Azok a gyerekek, akik ismerik a Bibliát, szeretik Jézust és engedelmeskednek Neki, jó 
misszionáriusok lesznek már fiatalon is. 

 

Aranyszöveg — Apostolok cselekedetei 17:11  

„Teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy igaz-e, amit Pál 
mond.” 

Bevezetés 

Történet (névjegykártya*): Bob egy olyan kisfiú volt, aki szerette Jézust. A családja minden 
évben elment olyan összejövetelekre, ahol többet hallhattak Jézusról, és arról, hogy másoknak 
is beszéljenek Róla. Egyik évben az összejövetelek után anyukája adott neki néhány ekkora 
méretű kártyát. Ezekre a kártyákra fel volt írva, hogy hogyan lehet feliratkozni egyperces 
bibliai videóüzenetekre, amiket minden nap megkapnak emailben. Az ötéves Bob néhány 
ilyen kártyát a zsebébe tett. Később, amikor a városban sétáltak, Bob kivett egyet-egyet a 
zsebéből, és odaadta a boltosnak és másoknak, akikkel találkoztak. Egyszerűen ezt mondta: 
„Ez egy egyperces áhítatról szól.” Az emberek örömmel fogadták a kis kártyákat. Bob nagyon 
fiatal volt, de megtanulta, hogyan dolgozzon Jézusért, ugye? A mai bibliai történetünk egy 
fiatalról szól, aki misszionáriusnak tanult. Imádkozzunk, mielőtt elkezdjük! 

[*Ez a történet a Meg van írva mindennapi áhítatos videót reklámozó kis kártyákról szól. 
(lásd: https://itiswritten.tv/every-word és https://www.itiswritten.com/daily-devotional-
signup/?mc_cid=f05885c1e4&mc_eid=772ee77d9f) Ezeket a különböző kiadóktól származó 
kártyákat, könyveket és egyéb kiadványokat a gyerekek is továbbadhatják.] 

Ima 

Drága Istenünk! Miközben Timóteusról tanulunk, akit Te tanítottál, hogy misszionárius 
legyen, kérünk, nekünk is tanítsd meg, hogyan beszéljünk másoknak Rólad! Jézus nevében 
kérjük! Ámen! 

Tanulmány 

1 Timóteust az anyukája és a nagymamája tanította 



a. Az e heti leckénk egy fiatalemberről szól, aki Pál egyik különleges segítője lett. 
Emlékeztek a nevére? Timóteusnak hívták. 

b. Timóteus egy Lisztra nevű városban élt, ahol a mérges tömeg addig dobálta Pált 
kövekkel, amíg azt nem gondolták, hogy már meghalt. Amikor a keresztények a 
földön fekvő Pál köré gyűltek, Timóteus is ott volt velük. Mind sírtak. Amikor 
azonban Pál felkelt, nagyon örültek! 

c. Timóteus édesanyját Eunikének hívták, nagymamáját pedig Lóisznak. Mindketten 
szerették Istent és engedelmeskedtek Neki. 

d. Amikor Timóteus még fiatal volt, a Bibliából tanították. Szemléltetés (Biblia): 
Timóteus Bibliája nem úgy nézett ki, mint a miénk, hanem egy tekercs volt. Mutass 
képet!  

e. Timóteus Bibliájában ugyanazok a történetek voltak, mint a mi Bibliánkban? Hát 
persze! Szemléltetés (képek ószövetségi történetekről): Timóteus bibliatekercse 
leírta, hogy Isten hogyan teremtette a világot. Benne volt az is, amikor Noé 
engedelmeskedett Istennek és épített egy bárkát, hogy biztonságban lehessen az 
özönvíz idején. Benne volt Ábrahám, József, Illés és Dániel, és még sok más ember 
érdekes története. De nem volt benne az Újszövetség, ami leírja Jézus születésének a 
történetét, mert a Bibliának ezt a részét ekkor még nem írták meg.  

f. Euniké és Lóisz alaposan megtanította Timóteust, és segítettek neki abban a 
döntésben, hogy szeresse Istent és engedelmeskedjen a törvényének. 

g. Amikor Pál Lisztrába érkezett, Timóteusnak, Lóisznak és Eunikének is beszélt 
Jézusról. Szemléltetés (kép Jézusról) Nagyon örültek, amikor hallottak Jézusról, és 
mindhárman eldöntötték, hogy keresztények lesznek. 

2 Pál kiválasztotta Timóteust, hogy különleges segítője legyen 

a. Később, amikor Pál visszament Lisztrába Szilásszal, megtudta, hogy Timóteus 
misszionárius szeretne lenni. 

b. Pálnak meg kellett bizonyosodnia arról, hogy Timóteus jó misszionárius lenne-e? 
Igen. Ezért imádkozott és kérte Istent, segítsen neki, hogy tudja, mit tegyen. 

c. Pál sokat gondolkodott Timóteusról. Milyen ember volt Timóteus? 
• Jól ismerte a bibliai történeteket? Igen.  

Szemléltetés (Biblia): Egészen kiskora óta hallotta a bibliai történeteket. 
Egyszer Pál azt írta neki: 2 Timóteus 3:15 „Gyermekségedtől ismered a szent 
írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba 
vetett hit által.”  

• Timóteus bízott Istenben? Igen. Pál úgy találta, hogy igaz hite van. (Lásd 2 
Timóteus 1:5) 

• Félt Timóteus az üldözéstől? Nem. Bár látta, ahogy a mérges tömeg bántotta 
Pált.  

• Timóteus valódi keresztény volt. Igazán szerette Jézust, ezért nem csak beszélt 
arról, hogy mi a helyes, hanem meg is tette. Türelmes volt, szeretetteljes és 
önzetlen, mint Jézus. 

d. Végül Pál és Szilász elhívta Timóteust, hogy a segítőjük legyen. Mutass képet!  
e. Milyen boldog volt Timóteus édesanyja és nagymamája! Timóteus is boldog volt. 
f. Timóteus jó tanuló volt, mert odafigyelt mindenre, amit Pál és Szilász mondott. 

Szemléltetés (száj, fülek): [Kérd a gyerekeket, mutassák meg, hol van a fülük és a 
szájuk!] Melyiket szeretitek inkább használni? A fületeket, hogy hallgassatok, vagy a 
szátokat, hogy beszéljetek? Néha nehéz hallgatni és figyelni? Igen. Általában jobb, ha 
a fülünket használjuk, mint a szánkat. Ha mindig beszélnénk, akkor sokat tanulnánk? 



Nem. Ezért jól figyeljünk oda a szüleinkre és a tanítóinkra, és különösen arra, amit 
Isten mond a Bibliában. 

g. Pál annyira szerette Timóteust, hogy „igaz fiamnak” is nevezte. 

3 Az emberek Béreában tanulmányozták a Bibliát 

a. Pál, Szilász és Timóteus sok városba ellátogattak együtt. Az egyik ilyen hely Filippi 
volt, itt énekelt Pál és Szilász a börtönben. Mutass képet!  

b. Ezután egy Thesszalonika nevű városba mentek. Pál itt sok embernek beszélt Jézusról. 
Néhány zsidó azonban olyan sok problémát okozott, hogy Pálnak el kellett innen 
menni. 

c. Bérea volt a következő város, ahol a misszionáriusok Jézusért munkálkodtak. Amint 
megérkeztek Béreába, Pál elkezdett prédikálni a zsinagógában a zsidóknak. Mutass 
képet!  

d. A Béreában élő zsidók egészen mások voltak, mint a Thesszalonikában élők. Figyeltek 
Pálra, és örömmel hallottak Jézusról. Azonban meg akartak győződni arról, hogy Pál 
igazat mond. Tényleg Jézus a Messiás? Tudni akarták a választ, mert ha igen, akkor 
szeretnének hinni Benne. 

e. Mit tettek a béreabeli emberek, miután meghallgatták Pál prédikációit? A Biblia azt 
írja: Apostolok cselekedetei 17:11 „Teljes készséggel fogadták az igét, és napról 
napra kutatták az Írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond.” Olvasták a Bibliát, hogy 
kiderítsék, Pál igazat mond-e? Igen. Mutass képet!  

f. Béreában sokan elfogadták Jézust és keresztényekké lettek. Most már egy új 
gyülekezet jött létre ott! 

Aranyszöveg 

Ismételjük át újra együtt az aranyszöveget! 

Összefoglalás 

Timóteus kész volt elmenni Pállal misszionáriusként, mert tanulmányozta a Bibliát és 
engedelmeskedett Istennek. A béreabeliek elfogadták Jézust, mert saját maguk is 
tanulmányozták a Bibliát. A Biblia nagyon, nagyon fontos, ugye? 

Döntésre hívás 

Jézus azt akarja, hogy mi is tanuljunk a Bibliából. Amikor szombatiskolát tanulmányozzuk, 
megtanuljuk, hogy szeressük Jézust és engedelmeskedjünk Neki. Ezután készek leszünk, hogy 
másoknak is beszéljünk Róla. Kérjük meg Jézust, hogy segítsen odafigyelni a 
bibliatanulmányra. És kérjük, segítsen, hogy tudjuk szeretni Őt és engedelmeskedni Neki.  

Ima 

Drága Istenünk! Köszönjük, hogy Timóteus édesanyja és nagymamája olyan alaposan 
tanították őt a Bibliából. Örülünk, hogy a Te jó misszionáriusod lett. Mi is szeretnénk 
másoknak beszélni Rólad. Kérünk, segíts nekünk, hogy tanuljunk a Bibliából, ahogy 
Timóteus is. És kérünk, segíts, hogy tudjunk szeretni Téged és engedelmeskedni Neked. Jézus 
nevében kérjük! Ámen! 



 

Egy hatalmas tűz 

C–44 

Szükséges kellékek 

Biblia 

Az én Bibliám képek* 

Néhány CD 

Kép egy bálványról 

Kép Jézus feltámadásáról 

Gyufa 

Néhány jó, igaz könyv misszionáriusokról, bibliai történetekről, a természetről stb. 

Kiegészítő képek:* 

SP–CQ4 #3: Tűz 

SP–CQ4 #4: Amit Isten teremtett 

 

*Lásd a bevezetőben. 

 

Lényeg 

Mindent meg kell tennünk, hogy segítsünk azoknak az embereknek, akik nem szeretik Jézust 
és nem engedelmeskednek Neki. És ne legyen semmi olyan dolgunk, ami nem segít abban, 
hogy szeressük Jézust és engedelmeskedjünk Neki. 

Aranyszöveg — Filippi 4:8 

„Ami igaz, ami tisztességes, ... azt vegyétek figyelembe!” 

Bevezetés 

Történet (CD-k; SP–CQ4 #3): Nyeema szerette a zenét. Amikor azonban nagyobb lett, nem 
tudta, hogy van olyan zene, amelyik jó, és van, amelyik rossz. Ezért mindenfajta zenét 
hallgatott. Egy nap az iskolában a tanító néni a zenéről beszélt. Nyeema most tudta meg 
először, hogy a CD-i közül néhány nem jó. Szörnyen érezte magát és azon gondolkodott, 



hogy mit tegyen. Letérdelt az ágya mellé és imádkozott. Tudta, hogy meg kell szabadulni a 
rossz CD-ktől. De mit tegyen velük? „Nem adhatom el” – gondolta magában. „Nem akarom, 
hogy valaki más rossz zenét hallgasson.” Hirtelen kiugrott az ágyból. „Tudom, mit fogok 
tenni!” – mondta. „El fogom égetni őket.” És így is tett. Néhány barátját meghívta, egy kis 
tüzet raktak, és elégették az összes rossz CD-t. Milyen boldog volt Nyeema, amikor Sátán 
zenéje kikerült az otthonából! A mai bibliai történetünk olyan emberekről szól, akik egy nagy 
tüzet raktak, hogy elégessenek néhány rossz dolgot. Imádkozzunk, mielőtt elkezdjük! 

Ima 

Drága Istenünk! Miközben az efézusi emberekről beszélgetünk, akik egy nagy tüzet raktak, 
hogy megszabaduljanak azoktól a könyvektől, amik tele voltak Sátán hazugságaival, kérünk, 
segíts, hogy szeressük az igazságot és gyűlöljük a hazugságot! Jézus nevében kérjük. Ámen! 

Tanulmány 

1 Az emberek Athénban bálványokat imádtak 

a. A Biblia sok érdekes történetet ír le Pálról, és ma egy újabb ilyen történetről fogunk 
beszélgetni. 

b. Emlékeztek, hogy Jézus milyen különleges feladattal bízta meg Pált? Jézus 
kiválasztotta, hogy a pogányok misszionáriusa legyen. Tudjátok, hogy ki az a 
misszionárius? A misszionárius egy olyan ember, aki Jézusért dolgozik, Róla beszél 
másoknak. Pogányoknak pedig azokat az embereket nevezték, akik nem zsidók voltak. 
A legtöbb pogány ember nem szerette és nem imádta Istent. A legtöbben nem is 
hallottak még Jézusról. Általában bálványokat imádtak. 

c. Pál hosszú időn keresztül ment egyik várostól a másikig, és Jézusról beszélt az 
embereknek.  

d. A múlt heti történetünkben Pálnak el kellett menni Béreából, mert néhány ember sok 
bajt okozott neki. Amikor pedig elment, többé nem beszélt Jézusról? De igen! Egy 
másik városba ment, Athénba.  

e. Amikor Pál megérkezett Athénba, mit látott? A Biblia azt írja: Apostolok 
cselekedetei 17:16 „Látta, hogy a város tele van bálványokkal.” Mindenhol bálványok 
voltak Athénban. Szemléltetés (kép egy bálványról): A bálványok látnak, hallanak 
vagy beszélnek? Nem. Senkinek nem tudnak segíteni. 

f. Az egyedül igaz Isten az, aki a világot és mindent teremtett, ami abban van. 
Szemléltetés (SP–CQ4 #4): A menny Istene alkotta a fákat, a vizet, a virágokat, az 
ételt, amit megeszünk, a madarakat, a kis rovarokat, a nagy állatokat, a hegyeket, 
téged és engem. Ő az igaz Isten, és mivel Ő alkotott minket, Ő az egyedüli, akit 
szeretünk, imádunk és akinek engedelmeskedünk. 

g. Athénban azonban az emberek nem az igaz Istent imádták, hanem bálványokat. Sok 
bálványt helyeztek el az utcák mentén és a házak előtt. Gyönyörű nagy templomokat 
is építettek a tiszteletükre. Nem csoda, hogy Pál szomorú volt, amikor végigsétált 
Athén utcáin! 

2 Pál próbál segíteni a bálványimádó embereknek Athénban 

a. Mit tett Pál, hogy segítsen az embereknek Athénban? A Biblia azt írja: Apostolok 
cselekedetei 17:17 „Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk 



csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált.” Mutass 
képet!  

b. Egy nap a város vezetői közül néhányan elvitték Pált oda, ahol fontos összejöveteleket 
szoktak tartani. Ott megkérdezték tőle: Apostolok cselekedetei 17:19 „Megtudhatjuk-
e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz?” 

c. Pál boldogan válaszolt a kérdésre? Természetesen! Ez egy remek alkalom volt, hogy 
Jézusról beszéljen. Isten segített neki, hogy tudja, mit mondjon? 

d. Pál először egy oltárról beszélt, amit a városban látott. Az oltáron ez a felirat állt: „Az 
ismeretlen Istennek”. Ezután azt mondta, azért jött, hogy arról az Istenről beszéljen, 
akit nem ismernek, a menny Istenéről, aki a világot és mindazt teremtette, ami abban 
van. 

e. Elmondta, hogy Isten ad nekünk életet és lélegzetet, és mindent, amire szükségünk 
van. És mivel Isten élő, erős és hatalmas, az emberek nem készíthetnek 
bálványokszobrokat Róla. 

f. Ezután kérte azokat a gazdag, fontos embereket, hogy ők maguk is keressék Istent. 
Azt mondta, hogy az emberek „keressék az Istent”, mert „nincs messze egyikünktől 
sem”. 

g. Nem csodálatos, hogy Isten ilyen közel van hozzánk? A Biblia azt írja: 5 Mózes 4:29 
„De ha keresni fogod ott az Urat, a te Istenedet, megtalálod, ha teljes szívedből és 
teljes lelkedből kutatsz majd utána.” 

h. Néhányan keresztényekké lettek Athénban. A legtöbben azonban kinevették Pált, mert 
hitt abban, hogy Jézus feltámadt. Szemléltetés (kép Jézus feltámadásáról) 

i. Milyen szomorú, hogy Athénban a legtöbb ember elutasította a menny Istenét, és 
továbbra is bálványokat imádott! 

3 A keresztények Efézusban elégették a rossz könyveiket 

a. Pál később elindult harmadik missziós útjára. Elment egy Efézus nevű városba is. 
Sokáig dolgozott ott, és Isten segítségével alapított egy erős, növekvő gyülekezetet itt. 

b. Egy nap valami hihetetlen dolog történt! A keresztények megtudták, hogy a könyveik 
egy része rossz. Mielőtt keresztényekké lettek, ezekből a könyvekből tanulták meg, 
hogyan imádják Sátánt. Most viszont Jézust imádták, ezért nem tarthatták meg ezeket 
a könyveket. 

c. A keresztények nem akarták odaadni ezeket a könyveket senkinek, mert nem akarták, 
hogy bárki is Sátánt imádja. Ezért mit tettek? Mutass képet! A Biblia azt írja: 
Apostolok cselekedetei 19:19 „Sokan, akik varázslással foglalkoztak, összehordták 
könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették.” Szemléltetés (gyufa): Tüzet raktak, 
és beledobálták a rossz könyveiket. Milyen hatalmas tűz lehetett! 

d. Amikor a többi ember a városban meglátta a tüzet, ők is elhatározták, hogy 
keresztényekké lesznek. Látták, hogy Isten erősebb, mint Sátán, és hogy Isten igazsága 
sokkal jobb, mint Sátán hazugságai. 

Aranyszöveg 

Ismételjük át újra együtt az aranyszöveget! 

Összefoglalás 



Pál sokat dolgozott, hogy segítsen az embereknek, hogy szeressék Istent és 
engedelmeskedjenek Neki? Isten vigyázott Pálra? Igen. Elégedett volt, amikor a keresztények 
Efézusban elégették a rossz könyveiket? Igen, elégedett volt. 

Döntésre hívás 

Isten segít nekünk, hogy csak jó könyvet válasszunk és olvassunk, ahogy az efézusi emberek 
tették? Hát persze! 
Tevékenység (könyvek): Itt van néhány gyerekeknek való jó könyv. Igaz és jó dolgokról 
szólnak. És nagyon érdekesek is. De vannak olyan könyvek, amikben a történetek nem 
igazak? Igen. Olvassunk olyan könyveket, amik nem igazak? Ne olvassunk! Az ilyen 
könyvek rontják az értelmünket, és akkor nehéz megértenünk a Bibliát. Csak jó és igaz 
könyveket válasszunk és olvassunk? Igen. Imádkozzunk és kérjük Istent, hogy segítsen 
nekünk! 

Ima 

Drága Istenünk! Köszönjük, hogy segítettél az embereknek Efézusban eldönteni, hogy 
elégetik a rossz könyveiket. Ma elhatároztuk, hogy csak jó és igaz könyveket olvasunk. 
Kérünk, segíts nekünk! Köszönjük! Jézus nevében, ámen! 

 

Istenhez hűségesnek maradni 

C–45 

Szükséges kellékek 

Biblia 

Az én Bibliám képek* 

Kép egy bálványról 

Kép Jézusról 

Pénz 

Gyurma 

Filcfigura vagy kép: angyal 

Kiegészítő képek:* 

SP–CQ4 #5: Nagy tömeg 

 

*Lásd a bevezetőben. 



 

Lényeg 

Ha hűségesek maradunk Istenhez, Sátán bajt fog hozni ránk. Isten azonban erősebb Sátánnál, 
és bízhatunk benne, hogy segít nekünk. 

Aranyszöveg — Máté 4:10 

„Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” 

 

Bevezetés 

Történet (kép egy bálványról): Suzie Jézus misszionáriusa volt egy olyan helyen, ahol a 
legtöbb ember bálványokat imádott. Egy nap az emberek egy különleges ünnepet rendeztek a 
bálványaiknak. Aznap Suzie a szobájában ült, befogta a fülét, mert nem akarta hallani a 
hangos zajt, ami az ablakon behallatszott. Többszáz bálványimádó táncolt az utcákon. A 
bálványokat vivő kocsikon a hangszórókból hangos pogány zene szólt, az emberek pedig 
hangos petárdákat durrogtattak. Az emberek alkoholt ittak és színes port szórtak egymásra, 
miközben kiabáltak és táncoltak. És bár sokan nagyon szegények voltak, rizst, banánt, 
kókuszt és virágokat hoztak a bálványisteneiknek. Az éjszaka nagy részében zaj és zűrzavar 
töltötte be az egész várost. A mai bibliai történetünk egy hasonló zajos tömegről szól, 
megzavarodott bálványimádókról, akik meg akarták ölni Pált. Imádkozzunk, mielőtt erről 
beszélgetünk! 

Ima 

Drága Istenünk! Miközben Pálról tanulunk ma, akit megmentettél a mérges bálványimádók 
kezéből, kérünk, taníts minket, hogy csak Téged imádjunk! Jézus nevében kérjük! Ámen! 

Tanulmány 

1 Pál sokat dolgozott, hogy Jézusról beszélhessen az embereknek Efézusban 

a. Pál Efézusban volt, Jézusról tanította az embereket. Mutass képet!  
b. A keresztények elégették rossz könyveiket, és egyre több ember lett kereszténnyé. 
c. Pál sokszor prédikált Jézusról. Szemléltetés (kép Jézusról) Ilyeneket mondott: „Jézus 

sokkal jobb, mint a bálványok. Jézus szeret minket és gondoskodik rólunk. Ő teremtett 
minket, ezért imádjuk Őt! A bálványok viszont nem látnak, nem hallanak, segíteni 
sem tudnak, ezért nem érdemes hozzájuk imádkozni.” 

d. Sokan eljöttek és meghallgatták. Természetesen azok, akik elhatározták, hogy szeretik 
Jézust és engedelmeskednek Neki, többé nem imádták a bálványokat. Voltak azonban 
sokan olyanok is, akik úgy döntöttek, hogy többé nem imádják a bálványokat, bár nem 
lettek keresztényekké. 

e. Pál igaz keresztény volt, igaz? Szerette Jézust, és mindig szeretett Róla beszélni. 

2 Demeter és a barátai megharagudtak Pálra 



a. Az efézusiak egy Diána nevű bálványt imádtak. Amióta azonban Pál Efézusba jött és 
Jézusról, az igaz Istenről beszélt, sokan elfordultak a bálványoktól és nem vettek 
belőlük többet. Mutass képet! Amikor már három éve Efézusban volt, nagyon 
meglátszott, hogy már nem olyan sokan imádják Diánát. 

b. Egy Demeter nevű ember különösen megharagudott, amiért ez történt. Azelőtt sok 
pénzt keresett az ezüst Diána-bálványok készítésével és árusításával. Most viszont 
nem volt olyan sok pénze, mint korábban. Szemléltetés (pénz): A pénz volt Demeter 
istene. 

c. Egy nap Demeter olyan mérges lett, hogy nagy felfordulást okozott Efézusban. 
Először is beszélt a többi bálványkészítő emberrel. Azt mondta: Apostolok 
cselekedetei 19:26 „Nemcsak Efézusban, hanem szinte egész Ázsiában nagy tömeget 
nyert meg és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy amiket emberkéz alkot, azok 
nem istenek.” 

d. Demeter tehát azt mondta, Pál a hibás, amiért nem tudnak olyan sok bálványt eladni és 
olyan sok pénzt keresni. Pál azonban igazat mondott a bálványokról? Igen, igazat 
mondott! 
Szemléltetés (gyurma): Ebből a gyurmából tudunk állatokhoz vagy emberekhez 
hasonló formát alkotni. De imádjuk azt, amit készítettünk? Nem, ezt ne tegyük! Ezek 
az emberek viszont pont ezt tették. Ezüstből készítettek bálványokat, és azokat 
imádták. Milyen bolondság! Csak Istent kell imádni, aki minket alkotott! 

e. Mire Demeter elhallgatott, a többi ember szintén mérges lett. A Biblia azt írja: 
Apostolok cselekedetei 19:28 „Haragra gerjedtek, és így kiáltoztak: Nagy az efezusi 
Diána!” 

3 Isten megvédte Pált ebben a veszélyes időben 

a. Hamarosan az egész város megtelt emberekkel, akik mindenféléket kiabáltak. 
b. A mérges emberek meg akarták ölni Pált, de nem találták. Miért nem? Néhány 

keresztény elrejtette, amikor megtudták, hogy veszélyben van. Isten angyala is őrizte. 
Szemléltetés (angyal): Isten küld angyalokat mindenkinek, aki Őt szereti és Neki 
engedelmeskedik, hogy vigyázzon rá? Igen. A Biblia azt írja: Zsoltár 91:9, 11 „Ha az 
Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, ... megparancsolja angyalainak, 
hogy vigyázzanak rád minden utadon.” Örültök ennek, ugye? 

c. Nos, amikor ezek a dühös emberek nem találták Pált, két barátját fogták meg és vitték 
egy nagy épületbe, amit színháznak neveztek. 

d. Amikor Pál meghallotta, hogy mi történt a barátaival, tudta, hogy veszélyben vannak, 
és oda akart menni, hogy beszéljen a dühöngőkkel. Odaengedték a barátai? Nem. 
Tudták, hogy nem lenne biztonságos, ha Pál megpróbálna beszélni azokkal az 
emberekkel, amíg azok ilyen mérgesek. Olyan veszélyes helyzet volt, hogy a város 
vezetői üzentek Pálnak, és kérlelték, hogy tartsa távol magát a tömegtől. 

e. Demeter azért volt mérges, mert már nem tudott olyan sok bálványt eladni. Az 
emberek többsége azonban tudta, hogy miért van ez a nagy zaj és zűrzavar? Nem! 
Azért kiabáltak, mert mindenki más is kiabált. A Biblia azt mondja: Apostolok 
cselekedetei 19:32 „A gyűlésben ugyanis nagy volt a zűrzavar, és a legtöbben azt sem 
tudták, miért jöttek össze.” Szemléltetés (SP–CQ4 #5): Voltatok már ilyen nagy 
tömegben, mint amilyen ez volt? Amikor mindenki egyszerre beszél, az zavaró, ugye? 
Amikor a barátainkkal vagyunk egy nagy tömegben, akkor könnyű azt tenni, amit 
mindenki más tesz. De jó az, ha másokat utánozunk? Nem. Az a jó, ha gondolkodunk, 
mielőtt tennénk valamit. Nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ne utánozzunk 
másokat, akik rosszat tesznek. 



f. A tömeg ezután kiáltozni kezdett: „Nagy az efezusi Diána! Nagy az efezusi Diána!” 
Mutass képet! Két órán keresztül kiáltoztak ugyanezekkel a szavakkal. 

g. Amikor az emberek már elfáradtak a kiáltozásban, a város egyik vezetője felállt és 
beszélt az emberekhez. Mutass képet! Megmondta nekik, hogy maradjanak csendben. 
Azt mondta, hogy Pál és a barátai nem tettek semmi rosszat, és ha Demeternek van 
Pállal valami problémája, akkor vigye Pált a város vezetőihez, akik majd eldöntik, 
hogy mi legyen. 

h. Azzal a tömeget hazaküldte. 
i. Ez nagy győzelem volt a keresztényeknek és Pálnak, Isten misszionáriusának. 
j. Mi is elhatározzuk, hogy csak Istent imádjuk, mint Pál? Ezt kéri tőlünk az 

aranyszövegünk is. 

Aranyszöveg 

Ismételjük át újra együtt az aranyszöveget! 

Összefoglalás 

Demeter jobban szerette a bálványokat és a pénzt, mint Istent, ezért rá akarta venni az 
embereket, hogy öljék meg Pált. Isten azonban erősebb, és megvédte Pál életét. 

Döntésre hívás 

A bálványok nem látnak, nem hallanak, nem tudnak segíteni. Határozzuk el, hogy Istent 
imádjuk, aki teremtette a világot és minket is. Kérjük Őt, hogy segítsen ebben nekünk? 

Ima 

Drága Istenünk! Sajnáljuk, hogy Demeter jobban szerette a bálványokat és a pénzt, mint 
Téged. Olyanok akarunk lenni, mint Pál, aki Téged szeretett és Téged imádott. Ma 
elhatározzuk, hogy egyedül Téged imádunk, mert Te alkottál mindent, minket is. Kérünk, 
vigyázz ránk minden nap! Jézus nevében kérjük! Ámen! 

 

Pál elbúcsúzik 

C–46 

Szükséges kellékek  

Biblia 

Az én Bibliám képek* 

Mobiltelefon 

Pénz 

Papírzsebkendő 



Ruhaöv 

Kiegészítő képek:*  

SP–CQ4 #6: Egy nézelődő lány 

SP–CQ4 #7: Gyerekek  

 

*Lásd a bevezetőben. 

 

Lényeg 

Jézus azt akarja, hogy szeressük egymást. Azt akarja, hogy minden tőlünk telhetőt 
megtegyünk, amivel segíthetünk az embereknek, hogy úgy szeressék egymást, ahogy Ő 
szeret. 

Aranyszöveg — Zsoltár 46:2 

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.” 

 

Bevezetés 

Történet (mobiltelefon, SP–CQ4 #6): Sári anyukájának egy egész napra el kellett mennie 
otthonról. Sári nem mehetett el vele, ezért eljöttek a nagyszülei, hogy vigyázzanak rá. 
Anyukája megígérte, hogy délben telefonálni fog, és estére hazaér. Sári mégis nehezen 
búcsúzott el. Sírt, miközben integetett anyukájának a bejáratnál. Egész nap hiányzott neki az 
anyukája, alig várta, hogy hazaérjen. Természetesen, amikor anya aznap este hazaért, Sári 
nagyon boldog volt, csak ölelte és ölelte az ő drága anyukáját. A mai bibliai történetünkben 
Pál apostolnak el kellett búcsúzni azoktól, akiket szeretett. Imádkozzunk, mielőtt elkezdjük! 

Ima 

Drága Istenünk! Miközben Pálról beszélgetünk ma, akinek el kellett búcsúznia a barátaitól, 
kérünk, segíts, hogy mindig eszünkbe jusson, hogy Jézustól soha nem kell elbúcsúznunk, mert 
Ő mindig velünk van. Jézus nevében kérjük! Ámen! 

Tanulmány 

1 Pálnak az volt a különleges feladata, hogy a pogányok misszionáriusa legyen 

a. Emlékeztek, hogy Jézus milyen különleges feladattal bízta meg Pált? Arra kérte, hogy 
a pogányok misszionáriusaként dolgozzon. Azt mondta neki: Apostolok cselekedetei 
26:17, 18 A pogányokhoz „küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a 
sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek.” 



b. Pogányoknak azokat az embereket nevezték, akik nem zsidók voltak. A pogányok 
általában bálványokat imádtak. 

c. Miért akarta Jézus, hogy Pál a pogányok misszionáriusa legyen? Azért, hogy a 
pogányok ott legyenek a mennyben? Hát persze! Jézus mindenkit szeret, és mindenkit 
meg akar menteni. 

d. Természetesen Pál, amikor csak lehetősége volt erre, a zsidóknak is beszélt Jézusról. 
Mutass képet!  

e. Pál azonban soha nem feledkezett meg róla, hogy különösen a pogányok tanítása a 
feladata, és városról városra járva végezte ezt a munkát sok éven keresztül. Mutass 
képet!  

f. Volt azonban egy nagy probléma, ami miatt Pál nagyon szomorú volt. A legtöbb zsidó 
azt gondolta, hogy Isten nem szereti a pogányokat. Haragudtak Pálra, amiért 
különböző városokba utazik, hogy Jézusról beszéljen nekik. A zsidó keresztények 
közül pedig sokan nem szerették a pogány keresztényeket. 

g. Pál azt akarta, hogy a pogányok és a zsidók úgy szeressék egymást, ahogy Jézus szeret 
minket. Emlékezett, hogy Jézus azt mondta: János 13:34 „Szeressétek egymást: 
ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!”  
Szemléltetés (SP–CQ4 #7): Azt akarja Jézus, hogy mindenkit szeressünk? Igen. 
Mindenkit egyformán szeret, és ezt várja tőlünk is. Bennünk nincs ilyen szeretet az 
emberek iránt, de ha Jézust kérjük, akkor segíteni fog nekünk, hogy úgy tudjuk 
szeretni az embereket, ahogy Ő szeret. 

2 Pál pénzt gyűjtött, hogy elvigye a zsidó keresztényeknek Jeruzsálembe 

a. A pogány keresztények tudták, hogy Pál hamarosan el fog menni Jeruzsálembe, és ki 
akarták fejezni szeretetüket az ottani zsidó keresztények iránt. Ezért pénzt adtak neki. 
Majd elviszi a gyülekezet vezetőinek Jeruzsálembe, ők pedig arra használják, hogy 
segítsék a szegény zsidó keresztényeket. Mutass képet!  

b. A pogányok kimutatták szeretetüket azzal, hogy annyit adtak, amennyit csak tudtak. 
Néhányan odaadták azt a pénzt is, amiből ételt vagy más dolgokat vettek volna. Mégis 
boldogok voltak, mert megoszthatták, amijük volt. Szemléltetés (pénz): Azt 
gondolták: „Ahelyett, hogy ebből a pénzből ma ételt vennék, odaadom Pálnak, hogy 
elvigye a gyülekezet vezetőinek Jeruzsálembe. Szeretném, ha azok az emberek tudnák, 
hogy szeretem őket és igazán szeretem Jézust.” 

3 Pál útja Jeruzsálem felé 

a. Miközben Pál Jeruzsálem felé utazott, meglátogatta néhány barátját olyan helyeken, 
ahol korábban gyülekezeteket hozott létre. 

b. Az egyik városban egész éjjel prédikált, mert másnap korán reggel el kellett indulnia. 
Aznap éjjel a keresztények egy harmadik emeleti teremben gyűltek össze. Ez messze 
van a földszinttől, igaz? 

c. A Biblia leírja, hogy mi történt az egyik fiatallal, akit Eutikhosznak hívtak, aki aznap 
éjjel az ablakpárkányon ült. Miközben Pál prédikált, Eutikhosz nagyon elálmosodott. 
Éjféltájban el is aludt. Hirtelen kiesett az ablakon, le a földre. 

d. Persze mindenki rohant le a földszintre, de már túl késő volt. Eutikhosz meghalt. 
Mutass képet!  

e. Emlékeztek, milyen csodát tett Isten Eutikhoszért? Életre keltette, feltámasztotta, és 
természetesen a keresztények ennek nagyon örültek. Mutass képet! Visszamentek az 
emeletre, hogy tovább hallgassák Pált. 



4 Pál búcsút mond a keresztényeknek Efézusban, Tíruszban és Cézáreában 

a. Pál elindult Jeruzsálembe. Az út egy részét gyalog tette meg, a többit pedig hajóval. 
Mutass képet!  

b. Amikor a hajó megállt Efézusban, a gyülekezet vezetői eljöttek, hogy találkozzanak 
vele. Sok fontos dolgot mondott nekik. Amikor eljött a búcsú ideje, mit mondott Pál, 
ami miatt szomorúak lettek ezek az emberek? Azt mondta: Apostolok cselekedetei 
20:25 „Tudom, hogy közületek ... többé nem látja arcomat senki.” 

c. Ekkor letérdeltek és együtt imádkoztak. Majd miközben búcsúzkodtak, mind sírtak, 
mert annyira szomorúak voltak. Szemléltetés (papírzsebkendő): Néha nagyon nehéz 
elbúcsúzni azoktól, akiket szeretünk, ugye? 

d. Miután Pál és a segítői elbúcsúztak efézusi barátaiktól, elhajóztak egészen egy Tírusz 
nevű városig. Ott kiszálltak a hajóból és egy kis időt azzal töltöttek, hogy 
meglátogatták az ottani keresztényeket.  

e. Néhány nap múlva elérkezett a hajóra szállás ideje. Pál és a barátai, férfiak, nők és 
gyerekek sétáltak ki a tengerpartra, ahol a hajó kikötött. Ezután a Biblia azt írja: 
Apostolok cselekedetei 21:5 „A tengerparton térdre esve imádkoztunk.” Ezután 
elbúcsúztak egymástól. Mutass képet!  

f. Amikor Pál és a barátai elérkeztek Cézárea városához, kiszálltak a hajóból és elmentek 
Fülöphöz, aki ott lakott. Fülöp a hét diakónus egyike volt. 

g. Miközben Pál Fülöp házában volt, eljött egy Agabosz nevű próféta. Fogta Pál övét és 
megkötötte vele a saját kezét és lábát. Mutass képet! Majd azt mondta, hogy a zsidók 
Jeruzsálemben meg fogják kötözni Pált, a rómaiak pedig börtönbe vetik.  
Szemléltetés (öv): [Tekerd a csuklód és a bokád köré!] Agabosz figyelmeztette Pált, 
hogy bajba fog kerülni Jeruzsálemben, és börtönbe fogják zárni. 

h. Pál barátai nem akarták, hogy börtönbe kerüljön. Könyörögtek neki, hogy kerülje el 
Jeruzsálemet. Pál azonban bátran azt mondta: Apostolok cselekedetei 21:13 
„Nemcsak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus 
nevéért.”  

i. Amikor eljött az indulás ideje, Pál becsomagolta a dolgait. Elköszönt és gyalog ment 
tovább egészen Jeruzsálemig. 

j. Tudta Pál, hogy Isten vele lesz? Igen. Bízott Istenben, hogy segíteni fog neki a bajban 
is. 

Aranyszöveg 

Ismételjük át újra együtt az aranyszöveget! 

Összefoglalás 

Nehéz volt Pálnak elbúcsúzni a barátaitól, de örült, hogy soha nem kell elbúcsúznia Jézustól. 
Amerre csak járt, Jézus mindig vele ment és segített neki. 

Döntésre hívás 

Jézus velünk is ott van, bárhova is menjünk. Valahányszor bajban vagyunk, kérhetjük, hogy 
segítsen nekünk. Kérjük Jézust, hogy maradjon velünk, ahogy Pál mellett is ott volt? 

Ima 



Drága Istenünk! Köszönjük, hogy segítettél Pálnak, és szorosan ott voltál mellette, miközben 
Érted dolgozott. Kérünk, maradj a közelünkben és segíts nekünk minden nap! Köszönjük! 
Jézus nevében! Ámen! 

 

Pál apostol bajba kerül Jeruzsálemben 

C–47 

 

Szükséges kellékek 

Biblia 

Az én Bibliám képek* 

Egy nagy bot 

Kép egy bálványról, tízparancsolat képekben 

Kép Jézusról 

Kép vagy filcfigura: Jézus a kereszten 

Filcfigura: Imádkozó ember (István) 

Pénz 

Két lánc 

Kép: Saul útban Damaszkusz felé  

Kenyér és egy pohár víz 

Levél 

 

*Lásd a bevezetőben. 

 

Lényeg 

Isten meg tudja védeni a szolgáit Sátán minden gonosz tervétől, aki bántani akarja őket. 

Aranyszöveg — 2 Korinthus 6:2  



„Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!” 

Bevezetés 

Történet (bot, bálvány, Jézus): Rogu egy kisfiú volt egy olyan faluban, ahol senki nem 
ismerte Jézust. Ott mindenki bálványokat imádott. Egy nap azonban egy misszionárius 
érkezett, és kezdett az embereknek Jézusról beszélni. A legtöbb ember nem akarta 
megismerni Jézust, nem akarta a bibliai történeteket meghallgatni a misszionáriustól. Rogu 
azonban örömmel hallgatott meg mindent. Mielőtt a misszionárius elhagyta a falut, Rogu 
keresztény lett és már nem imádta a bálványokat. Ezért a bátyjai nagyon megharagudtak rá. 
Egy nap, miközben Rogu Jézushoz imádkozott, a bátyjai fogták és nagyon megverték egy 
bottal. Parancsolták, hogy ő is imádja a bálványokat velük együtt. De Rogu ezt nem akarta 
megtenni. Isten segített neki, hogy nagyon bátran el tudja mondani a bátyjainak az igazságot: 
„Mindig Jézushoz fogok imádkozni.” Mivel Rogu keresztény lett, el kellett hagynia az 
otthonát, de Isten gondoskodott róla. A mai bibliai történetünkben Pál bátran elmondta az 
igazságot Jézusról, bár az emberek bántották és börtönbe vetették. Imádkozzunk, mielőtt 
elkezdjük! 

Ima 

Drága Istenünk! Miközben Pálról tanulunk ma, akinek segítettél, hogy akkor is elmondja az 
igazságot, ha emiatt szörnyű nagy bajba kerül, kérlek, tanítsd meg nekünk, hogy mi is mindig 
igazat mondjunk, és mindig bátrak legyünk Érted. Jézus nevében kérjük! Ámen! 

Tanulmány 

1 Pál találkozik a gyülekezet vezetőivel Jeruzsálemben 

a. Pál egyre közelebb ért Jeruzsálemhez, és nagyon szomorú volt. Miért?  
• Arra gondolt, amikor Jézust Jeruzsálemen kívül keresztre feszítették. 

Szemléltetés (kereszt)  
• Az is eszébe jutott, amikor István diakónust megölték a zsidók, aki pedig 

nagyon szerette Jézust. Szemléltetés (István)  
• Jeruzsálemben sokan még mindig gyűlölték Jézust és azokat, akik Őt szeretik. 

Szemléltetés (Jézus)  
• A jeruzsálemi keresztény gyülekezet vezetőinek egy része nem örült annak, 

hogy Pál a pogányokért munkálkodik. 
b. Amikor Pál elért Jeruzsálembe, odaadta a gyülekezet vezetőinek a pogány 

keresztények adományát. Szemléltetés (pénz) 
c. Majd mit tett? A Biblia azt írja: Apostolok cselekedetei 21:19 „Részletesen 

elbeszélte, mit tett az Isten a népek között az ő szolgálata által.” Mutass képet! El 
tudjátok képzelni, milyen érdekes lehetett Pál izgalmas történeteit meghallgatni? 

d. Amikor elhallgatott, a gyülekezet vezetői dicsőítették Istent azért, amit tett. Néhányan 
azonban még mindig azt gondolták, hogy Pál a hibás, amiért a zsidó keresztények nem 
szeretik a pogány keresztényeket. Azt mondták Pálnak, hogy ha bemegy a templomba 
és segít néhány embernek, hogy áldozati állatokat vegyenek, ez segítene a problémát 
megoldani. 

2 Pál börtönbe kerül 



a. A gyülekezet vezetői nem gondolták, de ez a terv nagyon veszélyes volt. Akkoriban 
több ezer zsidó érkezett mindenhonnan Jeruzsálembe. Közülük néhányan Pál 
ellenségei voltak, akik más városokban is bajt okoztak már neki. Ezek az emberek ott 
lesznek a templomban! 

b. Pál mindenre kész volt, amivel segítheti a gyülekezet vezetőit, ezért úgy döntött, hogy 
megteszi, amit kérnek. 

c. Amíg azonban Pál a templomban volt, néhány ellensége meglátta őt. Mutass képet! 
Azonnal elkezdtek hazugságokat kiabálni róla. Hamarosan mindenki mérges lett. 
Megragadták Pált és elhurcolták, hogy megöljék. Isten azonban megmentette az életét. 

d. Amikor a római katonák vezetője meghallotta a nagy kiabálást, a katonáival együtt 
oda sietett, hogy lássa, mi történik. Amikor az emberek meglátták a katonákat, 
abbahagyták Pál bántalmazását. 

e. A Biblia azt írja: Apostolok cselekedetei 21:33 „Amint az ezredes odaért, elfogatta 
őt, és megparancsolta, hogy verjék kettős bilincsbe, majd kérdezősködött, hogy ki ez, 
és mit követett el.” Szemléltetés (lánc) Mutass képet!  

f. Az emberek mind kiáltozni kezdtek, ki ezt mondott, ki meg amazt. Micsoda zűrzavar! 
g. Az ezredes nem tudta, mit tett Pál, ezért szólt a katonáknak, hogy vigyék be az 

épületbe, ahol a katonák megszálltak. Mutass képet! A tömeg azonban olyan mérges 
volt, hogy a katonáknak kellett megvédeniük. Ha az emberek nem szeretik Jézust, 
nagyon kegyetlenek tudnak lenni, igaz? 

h. Mielőtt bementek, az ezredes megengedte, hogy Pál beszéljen a tömeghez. Az 
emberek elhallgattak, Pál pedig elmondta, hogy Jézus nagy fényességben szólt hozzá a 
Damaszkusz felé vezető úton. Szemléltetés (Saul Damaszkusznál) 

i. Akkor Pál elmondta, hogy Jézus küldte őt, hogy a pogányok misszionáriusa legyen. 
Mutass képet!  

j. Mit tettek az emberek, amikor ezeket a szavakat meghallották? A Biblia azt írja: 
Apostolok cselekedetei 22:23 „Kiáltoztak, ruháikat eldobálták, és port szórtak a 
levegőbe.” 

k. Ezért az ezredes kérte, hogy Pált vigyék be. Így került börtönbe. 

3 Isten segíti és bátorítja Pált 

a. Amikor Pál börtönbe került, Sátán megkísértette, hogy elkeseredjen. Jézus tudta, hogy 
Pál szomorú, ezért egyik éjjel meglátogatta Pált. Azt mondta: Apostolok cselekedetei 
23:11 „Bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, 
úgy kell Rómában is bizonyságot tenned!”  
Szemléltetés (kép Jézusról): Jézus nagyon közel volt Pálhoz ebben a nagy 
nehézségben? Igen. Jézus hozzánk is közel van. 

b. Akik Pált gyűlölték, továbbra is meg akarták ölni. Közülük negyvenen megígértek 
valamit. Azt mondták: „Nem eszünk és nem iszunk semmit, amíg meg nem öljük 
Pált.” Szemléltetés (kenyér, víz) 

c. Isten megint segített Pálnak. Az unokaöccse megtudta, hogy mit fogadtak ezek az 
emberek. Elmondta Pálnak, Pál pedig azt mondta neki, hogy mondja el az ezredesnek. 
Mutass képet!  

d. Az ezredes úgy döntött, hogy már nem biztonságos Pált Jeruzsálemben tartani. Aznap 
éjjel elküldte Cézáreába többszáz katonával együtt, hogy biztonságban lehessen. 

e. Levelet is írt Félixnek, Cézárea helytartójának, és leírta az igazságot Pálról. 
Szemléltetés (levél): Még a pogány római ezredes is elmondta az igazságot a levélben 
Félixnek. 



f. Később, amikor a zsidók eljöttek Jeruzsálemből, hogy beszéljenek Félixszel, sok 
hazugságot mondtak Pálról. Szemléltetés (kép egy bálványról, tízparancsolat 
képekben): Melyik parancsolatot szegték meg? A kilencedik parancsolatot. 

g. Amikor Pálra került a sor, hogy beszéljen, Isten segített neki, hogy elmondja az 
igazságot. Mutass képet!  

h. Félix tudta, hogy Pál igazat mond, a többiek pedig hazudnak, mert gyűlölik. De 
ahelyett, hogy szabadon engedte volna, a börtönben tartotta. Úgy döntött, hogy még 
vár, és csak később teszi meg azt, ami helyes lenne. Ez bölcs dolog volt? Nem! Soha 
ne várjunk, ne halogassuk megtenni azt, ami a helyes. 

Aranyszöveg 

Ismételjük át újra együtt az aranyszöveget! 

Összefoglalás  

Isten megmentette Pált a gonosz zsidóktól, akik azt tervezték, hogy megölik. Segített neki, 
hogy bátran elmondja az igazságot, még akkor is, amikor nagyon nagy bajba került. 

Döntésre hívás 

Isten ránk is vigyázni fog. Segíteni fog, hogy az igazat mondjuk, és mindig azt tegyük, ami 
helyes. Most kérjük Őt, hogy segítsen nekünk! 

Ima 

Drága Istenünk! Köszönjük, hogy megmentetted Pál életét, amikor a zsidók azt tervezték, 
hogy megölik. És köszönjük azt is, hogy segítettél Pálnak, hogy elmondja az igazságot. 
Kérünk, vigyázz ránk minden nap és segíts, hogy mindig azt tegyük, ami helyes. Jézus 
nevében kérjük! Ámen! 

 

Majdnem meggyőzve 

C–48 

Szükséges kellékek 

Biblia 

Az én Bibliám képek* 

Játék repülő 

Filcháttér: börtön jelenet 

Kép a tízparancsolatról 

Filcfigura: angyal 



Kicsi deszka  

Botok 

Játék kígyó 

 

*Lásd a bevezetőben. 

 

Lényeg 

A mai nap a legalkalmasabb idő arra, hogy elhatározzuk, hogy engedelmeskedni fogunk 
Jézusnak. 

Aranyszöveg — Zsoltár 91:15 

„Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és 
megdicsőítem őt.” 

 

Bevezetés 

Történet (repülő): Volt egyszer egy ember, akinek repülővel kellett elmenni valahova. 
Amikor a repülőtérre ért, odament ahhoz a kapuhoz, ahol be kellett szállnia a repülőbe. 
Amikor kinézett a nagy ablakon, látta, hogy a gép már ott kint vár. Azt gondolta, hogy még 
sok ideje van, ezért úgy döntött, sétál egy kicsit, hátha lát valami érdekeset. Egy idő után azt 
gondolta: „Most már jobb lesz, ha visszamegyek a kapuhoz és beszállok a repülőbe.” Amikor 
azonban visszaért a kapuhoz, és kinézett az ablakon, tudjátok, mit látott? Azt látta, hogy a 
repülő már elindult! Ennek az embernek sok ideje volt, hogy felszálljon a repülőre, ugye? 
Igen. Valójában majdnem fel is szállt. De nem szállt fel, ezért elindultak nélküle. A mai bibliai 
történetünkben néhány ember majdnem keresztény lett. Sajnos azonban túl sokáig vártak, 
ezért nem lesznek ott a mennyben. Imádkozzunk, mielőtt elkezdjük! 

Ima 

Drága Istenünk! Miközben Pálról tanulunk, akire Te vigyáztál a sok nehézség közepette, 
kérünk, taníts minket bízni Benned, hogy vigyázol ránk is. Jézus nevében kérjük! Ámen! 

Tanulmány 

1 Pál Félixszel és Druszillával beszél 

a. Félix helytartó bent tartotta Pált a börtönben. Tudta, hogy az apostol semmi rosszat 
nem tett? Igen. Akkor miért nem engedte szabadon? Mert kedvezni akart Pál 
ellenségeinek, a zsidóknak. Szemléltetés (börtön): Félix tudta, hogy Pál ellenségei 
nagyon megharagudnának rá, ha szabadon engedné. 



b. Azt azonban megengedte, hogy a barátai meglátogassák, és hozhattak neki bármit, 
amire szüksége van. 

c. Néhány nap múlva Félix megint beszélt Pállal. A Biblia azt írja: Apostolok 
cselekedetei 24:24 „Megjelent Félix a feleségével, Druszillával. ... Magához hívatta 
Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről.” 

d. Pál beszélt Félixnek és Druszillának Jézusról, és az Isten törvénye iránti 
engedelmességről. Mutass képet! Szemléltetés (tízparancsolat): Félix korábban sok 
kegyetlen, gonosz dolgot tett. Amikor megtudta, hogy Isten az Ő törvénye alapján 
fogja eldönteni, hogy valaki a mennybe mehet-e, vagy pedig büntetést érdemel, 
megijedt. 

e. Isten lehetőséget adott Félixnek, hogy megbánja a bűneit, bocsánatot kérjen Istentől, 
és megtanulja azt tenni, ami helyes? Igen. Isten szerette Félixet, ezért elküldte Pált, 
hogy beszéljen neki ezekről a fontos dolgokról. 

f. Mit határozott el Félix azon a napon? A Biblia azt írja: Apostolok cselekedetei 24:25 
„Félix megrémült, és így szólt: Most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét 
hívatlak.”  

g. Félix azt mondta Istennek, hogy sajnálja, amit tett? Aznap úgy döntött, hogy szeretni 
fogja Jézust és engedelmeskedni fog neki? Nem. Úgy döntött, hogy vár. Elkövette ezt 
a hibát, és ez szomorú, mert később már soha nem lesz ennél jobb alkalom, hogy Jézus 
mellett döntsön és engedelmeskedjen Neki.  

2 Fesztusz, az új helytartó nem engedi Pált szabadon 

a. Amikor Pál már két éve börtönben volt, egy Fesztusz nevű ember lett az új helytartó. 
b. Néhány nappal később a zsidók eljöttek Jeruzsálemből, hogy panaszt tegyenek Pál 

ellen. Azt mondták, hogy sok rossz dolgot tett, de nem tudták bizonyítani, hogy igazat 
mondanak. 

c. Amikor Pálra került a sor, hogy beszéljen, egyszerűen elmondta az igazságot: Nem tett 
semmi rosszat. 

d. Fesztusz tudta, hogy Pál ártatlan, és szabadon kellett volna engednie. Azért nem tette, 
mert akkor a zsidók nagyon mérgesek lennének. Ezért Pál azt mondta: Apostolok 
cselekedetei 25:11 „A császárhoz fellebbezek.” Pál ezzel azt mondta: „Kérlek 
küldjetek el Róma városába, ahol a császár él! Döntse el ő, hogy mi legyen velem!” És 
Fesztusz úgy döntött, hogy ezt teszi. 

3 Pál Agrippa királynak beszél Jézusról 

a. Miközben Pál arra várt, hogy elmehessen Rómába, Agrippa király eljött, hogy 
meglátogassa Fesztuszt. Fesztusz beszélt Agrippának Pálról, és Agrippa azt mondta, 
hogy szeretné látni az apostolt. Ezért a helytartó egy nagy gyűlést szervezett a 
következő napra. 

b. Erre a gyűlésre Agrippa király, a nővére Berniké és Fesztusz díszes öltözetben 
érkeztek. Sok fontos ember is eljött. Végül egy katona kihozta Pált a börtönből. 

c. Amikor mindenki készen volt, Agrippa király azt mondta Pálnak: „Megengedjük, 
hogy szólj.” Mutass képet!  

d. Pál örömmel beszélt Agrippa királynak és a többi fontos embernek Jézusról. Isten 
segített neki, hogy egy újabb nagy hatású prédikációt mondjon el Jézusról. 

e. Mit mondott Agrippa király, amikor Pál befejezte? Azt mondta: Apostolok 
cselekedetei 26:28 „Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztyénné legyek!” A király 
várt azzal, hogy keresztény legyen, és soha nem határozta el, hogy szereti Jézust és 



engedelmeskedik Neki. Milyen szomorú! 
Szemléltetés (repülő): Ha majdnem felszállunk a repülőre, az ugyanolyan, mintha 
tényleg felszállnánk? Nem. Akkor nem szállunk fel. Ha majdnem eldöntjük, hogy 
szeretjük Jézust és engedelmeskedünk Neki, az ugyanolyan, mintha azt választanánk, 
hogy nem szeretjük és nem engedelmeskedünk Neki? Igen. Ne legyünk majdnem 
keresztények!  

4 Pál hajótörést szenved Róma felé vezető úton 

a. Végül elérkezett az idő, és Pál más rabokkal együtt elindult a hajóval Rómába. 
Mutass képet! Egy Juliusz nevű római katonára bízták a rabokat. Pál két barátja is ott 
volt a hajón. 

b. Útközben szörnyű vihar támadt. A tengerészek mindent megtettek, hogy ne süllyedjen 
el a hajó, de néhány nap múlva az emberek biztosak voltak benne, hogy meg fognak 
halni. 

c. Egyik éjjel azonban Isten angyalt küldött Pálhoz egy különleges üzenettel. 
Szemléltetés (angyal) Reggel pedig Pál beszélt a hajón lévő emberekkel. Azt mondta: 
Apostolok cselekedetei 27:23-26 „Ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, 
akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta: Ne félj, Pál, neked a császár elé kell 
állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért 
bizakodjatok, férfiak! Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem 
megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk.” 

d. Minden úgy történt, ahogy Isten megígérte. A hajó egy sziget közelébe ért, 
megfeneklett egy homokos részen, és a hullámok összetörték. A fáradt utasok 
beleugrottak a hideg vízbe. Akik tudtak úszni, kiúsztak a partra. A többiek a törött 
hajódarabokba kapaszkodtak. Mutass képet! Szemléltetés (deszka): Ezek a deszkák 
fent tartották az embereket, hogy a partra tudjanak úszni. 

e. Mindenki megmenekült, ahogy az angyal elmondta Pálnak? Igen. A Biblia azt írja: 
Apostolok cselekedetei 27:44 „Mindnyájan kimenekültek a szárazföldre.” 

f. Gyűjtöttek fát, hogy tüzet rakjanak, és mindenki megszáradjon és megmelegedjen. 
Szemléltetés (botok) 

g. Azonban mi történt az apostollal, amikor néhány botot tett a tűzre? Szemléltetés 
(kígyó): Egy veszélyes kígyó megmarta! Mutass képet!  

h. Mindenki azt gondolta, hogy Pál hamarosan meg fog halni. Ez történt? Nem. A 
kígyómarás egyáltalán nem ártott neki. Ahogy az aranyszövegünk is mondja, Isten 
megszabadította Pált sokféle nyomorúságból, nehézségből. 

Aranyszöveg 

Ismételjük át újra együtt az aranyszöveget! 

Összefoglalás 

Isten sokféle bajból megmentette Pált, és felhasználta, hogy sokaknak beszéljen Jézusról. 

Döntésre hívás 

Isten tud nekünk segíteni, amikor bajban vagyunk? Igen. Kérjük, hogy juttassa eszünkbe, 
hogy imádkozzunk, amikor bajba kerülünk? 



Ima 

Drága Istenünk! Köszönjük Neked, hogy olyan sok nehézségből kimentetted Pál apostolt, és 
segítetted, hogy olyan sok embernek tudjon beszélni Jézusról. Kérünk, segíts, hogy eszünkbe 
jusson, hogy imádkozzunk, és kérünk, vigyázz ránk, amikor bajban vagyunk. Jézus nevében! 
Ámen! 

 

Egy szökött rabszolga hazatér 

C–49 

Szükséges kellékek  

Biblia 

Az én Bibliám képek* 

Szép üvegtál 

Két lánc, kép Jézusról 

Kép a napról 

VAGY egy sárga kör kartonlapból  

VAGY egy óra 

Pénz 

Levél, toll, papír 

 

*Lásd a bevezetőben. 

 

Lényeg 

Olyanok lehetünk, mint Jézus, és azt tudjuk tenni, ami helyes, nem számít, hogy mi történik 
velünk. 

Aranyszöveg — Máté 6:14 

„Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok.” 

Bevezetés 



Történet (üvegtál): Rozina egyedül törölgette az edényeket a konyhában. Örömmel segített 
édesanyjának, és énekelt, miközben óvatosan helyére tette az edényeket. Amikor azonban 
édesanya legszebb üvegtálát tette be a szekrénybe, kicsúszott a kezéből és leesett a földre. Mit 
gondoltok, mi történt? Igen, eltörött. Szegény Rozinának sírhatnékja támadt. Nem lesz 
könnyű azt tenni, ami helyes, és elmondani anyukájának, hogy véletlenül eltörte a kedvenc 
tálát. Jézus azonban segített Rozinának, hogy bátran elmondja édesanyának, hogy mi történt. 
Természetesen az anyukája kedves volt vele és rögtön megbocsátott. Együtt felsöpörték a 
törött darabokat és a szemetesbe tették. Később édesanya átölelte Rozinát és megköszönte, 
hogy helyesen cselekedett, és bocsánatot kért. A mai történetünkben egy fiatalembernek 
szintén nehéz volt bocsánatot kérni. Imádkozzunk, mielőtt róla beszélgetünk. 

Ima 

Drága Istenünk! Ma Onézimoszról beszélgetünk, akinek nehéz volt azt tenni, ami helyes. 
Kérünk, segíts nekünk, hogy bátran tegyük a jót! Jézus nevében kérjük! Ámen! 

Tanulmány 

1 Pál megérkezik Rómába 

a. Miután Málta szigetén maradtak egy ideig, Juliusz, a római százados a katonáival és a 
rabokkal együtt egy másik hajóra szállt. Mutass képet! Néhány nappal később 
biztonságosan megérkeztek Puteoliba. 

b. Puteoli városáig hajóval tudtak menni. Az utat innen már gyalog kellett megtenniük. 
c. Róma nagyon messze volt, több napig kellett menniük, hogy megérkezzenek. 

Miközben Pál gyalogolt, egyre szomorúbb és szomorúbb lett. Tudjátok, hogy miért? 
Mindig el akart menni Rómába, hogy ott prédikáljon Jézusról. Most viszont nem tudta, 
hogyan beszélhetne sok embernek Jézusról. Ki akar egy rabot meghallgatni? 
Szemléltetés (kép Jézusról): Hogyan munkálkodhatna Jézusért, amikor hozzá van 
láncolva egy katonához? 

d. Útközben az emberek tömegei nézték, ahogy a rabok elhaladnak mellettük. Sokan 
nevettek, amikor meglátták Pált. Azt gondolták, furcsa látvány egy idős ember 
katonákhoz és rabokhoz láncolva. 

e. Ezután történt valami, ami segített Pálnak, hogy megint örülni tudjon. A Biblia azt 
írja: Apostolok cselekedetei 28:15 „Mikor az ottani testvérek hallottak érkezésünkről, 
elénk jöttek… Amikor Pál meglátta őket, hálát adott Istennek, és megtelt 
bizakodással.” Mutass képet! Korábban közülük többen is más városokban éltek. 
Pogányok voltak, de Pál elment ezekbe a városokba, és beszélt nekik Jézusról. Most 
keresztények voltak, és nagyon örültek, hogy újra láthatják Pált. Nagyon szerették.  

f. Végül Pál megérkezett Rómába. Juliusz beszámolt Pál jóságáról, ezért nem abba a 
börtönbe vetették, ahova a többi rabot, hanem megengedték neki, hogy egy házban 
lakjon, ahol a barátai is meglátogathatták.  

g. Hozzá kellett láncolni ahhoz a katonához, aki őrizte. 

2 Pál sok embernek beszél Jézusról Rómában 

a. Csupán három nappal azután, hogy Pál Rómába érkezett, kérte az itt élő zsidók 
vezetőit, hogy látogassák meg a házában. Amikor eljöttek, elmondta nekik, hogy mi 
történt vele Jeruzsálemben, és hogyan került börtönbe.  



b. Majd elmondta, hogy szeretne egy összejövetelt, ahol Jézusról beszélhet nekik, és 
arról, hogy miért hisz abban, hogy Ő a Messiás. 

c. Amikor elérkezett az összejövetel ideje, sokan eljöttek Pál házába, hogy 
meghallgassák. A Biblia azt írja: Apostolok cselekedetei 28:23 „Pál bizonyságot tett 
előttük az Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett őket meggyőzni Jézusról 
Mózes törvénye és a próféták alapján.” Szemléltetés (nap vagy óra): Pál egész nap 
beszélt nekik, napfelkeltétől kezdve egészen addig, amikor már a nap lemenőben volt. 
Ez egy nagyon hosszú bibliatanulmány volt, ugye? 

d. Sokan hallották ezt a bibliatanulmányt. Mindenki úgy döntött, hogy hisz Jézusban? 
Nem, de néhányan igen. 

e. Ezután Pál ebben a házban élt Rómában körülbelül két évig. Egész idő alatt hozzá volt 
láncolva egy katonához. Nem mehetett oda, ahova akart. Azonban kiderült, hogy 
rabként is beszélhet az embereknek Jézusról. Mutass képet! Valójában sokan még 
jobban odafigyeltek rá, mivel rab volt. Tudni akarták, hogy miért szereti Jézust 
annyira, hogy még akkor is Róla prédikál, ha mások gyűlölik emiatt, és láncra verték, 
és bántották. 

3 Pál segít Onézimosznak, és Onézimosz igazi keresztény lesz 

a. Mialatt Pál rabként élt Rómában, találkozott Onézimosszal. Onézimosz egy szökött 
rabszolga volt. 

b. Onézimosz belefáradt abba, hogy a gazdájának, Filemonnak dolgozzon. Ezért ellopta a 
gazdája pénzének egy részét és elszökött Rómába. Szemléltetés (pénz) 

c. Amikor Onézimosz találkozott Pállal, már elfogyott a pénze, szegény és szerencsétlen 
volt. Pál nagyon megsajnálta ezt a fiatalembert, és próbált segíteni neki, ha valamire 
szüksége volt. 

d. De a legjobb dolog, amit Pál tett, az volt, hogy beszélt neki Jézusról. Mutass képet!  
e. Onézimosz nagyon örült, amikor megtudta, hogy Jézus mennyire szereti. Elhatározta, 

hogy szeretni fogja Jézust és engedelmeskedik Neki. Bevallotta bűneit, és engedte, 
hogy Jézus segítsen neki azt tenni, ami helyes. Ezután Onézimosz nagyon 
megváltozott. 

f. Onézimosz lett Pál egyik segítője. Olyan jó segítség lett, hogy Pál úgy szerette, mintha 
a saját fia lett volna. 

g. Egy nap Pál beszélt vele valamiről, amit Onézimosznak meg kellett tennie. Mivel 
pénzt lopott Filemontól,  vissza kellett mennie Filemonhoz, hogy bocsánatot kérjen? 
Igen. 

h. Könnyű lesz ezt Onézimosznak megtenni? Egyáltalán nem. Tudta, hogy Filemon meg 
is büntetheti, és ezért nagyon félt. 

i. Jézus azonban segített neki, hogy azt tegye, ami helyes, és bátran eldöntötte, hogy 
visszamegy a gazdájához és azt mondja: „Sajnálom!”  

j. Filemon Pál egyik barátja volt, és az apostol, hogy segítsen Onézimosznak, írt egy 
levelet az érdekében. Szemléltetés (levél, toll, papír) 

k. Ebben a levélben Pál elmondta Filemonnak, hogy rabságban van, mert Jézusról beszélt 
az embereknek. Leírta, hogy míg raboskodott, segített Onézimosznak kereszténnyé 
válni. Megkérte Filemont, hogy úgy fogadja Onézimoszt, ahogy őt magát fogadná. 
Arra is kérte, hogy bocsássa meg Onézimosznak, hogy elszökött és pénzt lopott tőle. 

l. Pál azt is felajánlotta, hogy visszafizeti azt a pénzt! 
m. Pál odaadta a levelet Onézimosznak, aki elvitte a gazdájának, Filemonnak. Mutass 

képet!  



n. Mi a bűneinkkel Istent sértettük meg. De Ő kedves és megbocsátó? Igen. Onézimosz 
története segít megtanulnunk azt, hogy Isten azt akarja, hogy megbocsássunk azoknak, 
akik bántottak minket, ahogy Ő is megbocsát nekünk. 

Aranyszöveg 

Ismételjük át újra együtt az aranyszöveget! 

Összefoglalás 

Nem volt egyszerű Onézimosznak visszamenni a gazdájához és bocsánatot kérni. De Jézus 
segített, hogy ezt meg tudja tenni. Pál is segített neki azzal, hogy írt egy kedves levelet 
Filemonnak. 

Döntésre hívás 

Nekünk sem mindig könnyű azt tenni, ami helyes. Néha nehéz azt mondani: „Sajnálom!”? És 
néha nehéz megbocsátani másoknak? Igen. Kérjük Istent, segítsen azt tenni, ami helyes, 
ahogy segített Onézimosznak? 

Ima 

Drága Istenünk! Köszönjük, hogy segítettél Onézimosznak helyesen cselekedni. Köszönjük, 
hogy Pál is segített neki azzal, hogy írt egy kedves levelet. Azt választjuk, hogy helyesen 
cselekszünk, és megbocsátunk másoknak. Kérünk, segíts nekünk! Köszönjük! Jézus nevében! 
Ámen! 

 

Pál utolsó napjai 

C–50 

 

Szükséges kellékek 

Biblia 

Az én Bibliám képek* 

Kövek 

Filcháttér: börtön jelenet 

Levél 

Két lánc 

Kép Jézusról 



 

*Lásd a bevezetőben. 

 

Lényeg 

Azok, akik szeretik Jézust, minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy segítsenek másoknak 
megmenekülni. 

Aranyszöveg — Prédikátor 12:14 

„Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az.” 

Bevezetés 

Történet (kövek, börtönjelenet): Egy ember, akit most Józsefnek fogunk hívni, egy kis 
faluban élt messze a nagyvárosoktól. A falujában szinte mindenki bálványokat imádott. De 
József és a felesége hallottak Jézusról, és felhagytak a bálványimádással. Egy nap József úgy 
döntött, hogy elmegy egy másik faluba, hogy prédikáljon Jézusról. Sok este prédikált az 
embereknek, hogy Jézus szereti őket és meghalt a kereszten, hogy megmentse őket a 
bűneikből. A faluban élőknek körülbelül a fele úgy döntött, hogy keresztény lesz. A többiek 
azonban gyűlölték Józsefet. Kövekkel és romlott paradicsomokkal dobálták, miközben 
prédikált. Végül azt mondták neki: „Ha még egyszer Jézusról prédikálsz a falunkban, akkor 
megölünk!” József mégis úgy döntött, hogy prédikálni fog. Ezek a dühös emberek börtönbe 
vetették. Ő azonban tudta, hogy Isten vele van. A mai bibliai történetünkben Isten Pállal volt, 
még ha a gonosz emberek a börtönben is tartották. Imádkozzunk, mielőtt elkezdjük! 

Ima 

Drága Istenünk! Miközben Pál életének utolsó részéről tanulunk, kérünk, tanítsd meg nekünk, 
hogy Te mindig velünk vagy, még akkor is, amikor rossz dolgok történnek velünk! Jézus 
nevében kérjük! Ámen! 

Tanulmány 

1 Pál Jézusért munkálkodott, miközben Rómában arra várt, hogy találkozzon Néró 
császárral 

a. Pál két évig élt abban a házban Rómában. Végig egy katonához volt láncolva. 
b. Nagyon nehéz volt Pálnak. De mérges volt és panaszkodott? Nem. Engedte, hogy 

Jézus segítsen neki, hogy vidám legyen, bár nagyon nehéz helyzetben volt. 
c. Ahelyett, hogy magát sajnálta volna, továbbra is szorgalmasan dolgozott Jézusért. 

Mutass képet!  
d. Először csak néhány szegény ember jött, hogy halljon Jézusról. Aztán egyre többen 

jöttek, hogy meghallgassák. Hamarosan sokan keresztényekké lettek Pál munkája 
nyomán. Néhányan azok közül is keresztények lettek, akik Néró császárnak dolgoztak. 
Néró nem örült ennek, de Jézus segített ezeknek az új hívőknek, hogy ne féljenek tőle, 
és ők nem is próbálták eltitkolni, hogy szeretik Jézust és Neki engedelmeskednek. 



e. A Biblia azt írja: Apostolok cselekedetei 28:30, 31 „Ő pedig ott maradt két teljes 
esztendeig saját bérelt szállásán, és fogadta mindazokat, akik felkeresték. Hirdette az 
Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról teljes bátorsággal, minden 
akadályoztatás nélkül.” 

f. Pál még valamit tett, hogy segítsen az embereknek. Leveleket írt a többi 
gyülekezetnek. Szeretnétek megtudni, hogyan kezdte Pál a leveleit? Olvassuk el a 
Kolossébeli gyülekezetnek írt levelének első szavait. Ez az a város, ahol Filemon élt. 
Azt írta: Kolossé 1:1, 2— „Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola és Timóteus, 
a testvér a Kolosséban levő szenteknek és hívő testvéreknek Krisztusban. Kegyelem 
nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.” (ÚRK) 
Szemléltetés (levél): Amikor levelet írunk, általában így kezdjük: „Kedves János!” 
Aztán leírjuk, amit akarunk mondani, és a végén aláírjuk a nevünket. Pál írásai ettől 
eltérnek, de nagyon különlegesek. 

g. Pál sok szép levelet írt Rómából. Mutass képeket! Szerintetek a keresztények 
szerették olvasni ezeket? Ezek segítettek nekik megtudni, hogyan lehetnek hasonlóvá 
Jézushoz. 

h. Isten segített Pálnak megírni azokat a különleges leveleket. Közülük néhány benne 
van a Bibliában, mert Isten azt akarta, hogy mi is elolvassuk. Az Efézusi, a Filippi és a 
Kolossébeliekhez írt levél csak néhány ezek közül. Szemléltetés (Biblia): Keressük 
meg az Efézusi, a Filippi és a Kolossébeliekhez írt levelet. 

2 A gonosz Néró császár szabadon engedi Pált 

a. Pál Rómában várta, hogy Néró császár elé állhasson, aki majd eldönti, hogy szabadon 
engedi-e vagy büntetést kap. Néró császár addig nem beszélt Pállal, amíg el nem jöttek 
ellenségei, a zsidó vezetők Jeruzsálemből. 

b. Néró nagyon gonosz volt, és nem szerette a keresztényeket. Úgy tűnt, hogy biztosan 
halálra méltónak ítéli majd az apostolt. De kiben bízott Pál? Istenben bízott.  
A Biblia azt írja: Zsoltár 56:4 „Ha félek is, benned bízom!”  
Azt is írja: Példabeszédek 29:25 „Aki az ÚRban bízik, az oltalmat talál.” 

c. Végül Pált Néró császár elé vitték. Az ellenségei hazugságokat mondtak róla, de nem 
tudták bizonyítani, hogy bármi rosszat tett volna. Mindenki nagyon meglepődött, 
amikor Néró azt mondta, hogy Pált szabadon engedi. Szemléltetés (lánc): A katonák 
levették róla a láncokat, így több mint négy év után végre szabad volt!  

3 Pál élete végéig hűséges volt Jézushoz. 

a. Pál kezdett idősödni, és tudta, hogy valószínűleg már nem sokáig munkálkodhat 
Jézusért. Ezért aztán azonnal elkezdte újra meglátogatni a gyülekezeteket, hogy 
segítsen nekik. Szemléltetés (kép Jézusról): Pál bátorította a keresztényeket, hogy 
továbbra is szeressék Jézust és engedelmeskedjenek Neki. 

b. Utolsó erejét arra használta, hogy Jézusért dolgozzon. 
c. Nem sokkal később újra letartóztatták és visszavitték Rómába. Ezúttal nem hagyták, 

hogy a saját házában lakjon, hanem egy szörnyűséges börtönbe vetették. Mutass 
képet! 

d. A barátai egytől egyig elhagyták. Senki nem ment vele, amikor megint Néró császár 
elé kellett állnia. Azonban tényleg egyedül maradt? Nem. Ezt írta Timóteusnak: 2 
Timóteus 4:16, 17 „Senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. ... De az Úr 
mellém állt, és megerősített, hogy ... a népek valamennyien meghallják.” 



e. Aznap, amikor Pál Jézusról beszélt, a terem tele volt fontos emberekkel. A legtöbben 
még soha nem hallottak Jézusról, és nagyon figyeltek. Isten segített neki, hogy egy 
nagy hatású beszédet mondjon Jézusról, és arról, hogy miért jött le a földre. 
Szemléltetés (kép Jézusról) 

f. Azok közül, akik ezt aznap hallották, sokan keresztényekké lettek. Néró azonban nem 
lett keresztény. Nem akart megváltozni, bár amit hallott Jézus szeretetéről, az 
felébresztette benne a bűntudatot azok miatt, amiket elkövetett. 

g. Néró visszaküldte Pált a börtönbe. Mutass képet! 
h. Pál a halála előtt írt egy levelet Timóteusnak. Mutass képet! Ez a levél benne van a 

Bibliában, ezért el is tudjuk olvasni. Azt írta: 2 Timóteus 4:7, 8 „Ama nemes harcot 
megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett nekem az 
igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon; de nemcsak 
nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.” Mutass képet!  

i. Pál félt, hogy meg fog halni? Nem. Bízott Jézus ígéretében, hogy egy nap majd fel 
fogja támasztani. 

j. Egy nap, amikor Jézus eljön, feltámasztja Pált és felviszi a mennybe. És ha mi 
hűségesek vagyunk Jézushoz, akkor vele együtt a mennybe megyünk, és beszélhetünk 
vele. Hát nem csodás lesz ez a nap? 

Aranyszöveg 

Ismételjük át újra együtt az aranyszöveget! 

Összefoglalás 

Jézus segített Pálnak, hogy élete végéig hűséges maradjon. Egy nap megjutalmazza Pál 
hűségét azzal, hogy felviszi a mennybe. 

Döntésre hívás 

Hűségesek akartok lenni Jézushoz, amíg csak éltek? Én ezt akarom tenni. Nagyon örülök, 
hogy Jézus mindig velünk van, és segít, hogy hűségesek legyünk. 

Ima 

Drága Istenünk! Köszönjük Neked, hogy Pállal voltál minden nehézségben és segítettél neki, 
hogy élete végéig hűséges maradjon. Köszönjük, hogy Pál Neked szolgált még akkor is, 
amikor Néró császár és mások rosszul bántak vele. Mi is elhatároztuk, hogy Neked 
szolgálunk. Kérünk, segíts, hogy olyanok legyünk, mint Te! Jézus nevében! Ámen! 

 

Az a nap, amire vártunk 

C–51 

Szükséges kellékek 

Biblia 



Az én Bibliám képek* 

Becsomagolt ajándékdoboz vagy ajándéktasak 

Kép a tízparancsolatról 

Naptár 

Kiegészítő képek:* 

SP–CQ4 #8: Imádkozó kisgyerek 

 

*Lásd a bevezetőben. 

 

Lényeg 

Jézus újra el fog jönni! Mindenki, aki szereti Istent és engedelmeskedik Neki, elkészül a Vele 
való találkozásra. 

Aranyszöveg — János 14:3 

„És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek 
titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” 

Bevezetés 

Történet (becsomagolt ajándék): Robi alig várta, hogy karácsony legyen. Nagyon sokat 
dolgozott, hogy egy különleges ajándékot készítsen anyukájának, és nagyon várta, hogy 
meglássa a mosolyt az arcán, amikor kibontja. Végül elérkezett a várva várt nap, és Robi 
odaadta anyukájának a szépen becsomagolt ajándékot. Édesanya óvatosan kibontotta, levette 
róla a szalagot és a csomagolópapírt. „Jaj de szép!” – mondta, amikor meglátta az ajándékot. 
„Te készítetted, Robi?” – kérdezte. „Igen, én készítettem” – mondta Robi széles mosollyal az 
arcán. „Nagyon szép!” – mondta anya. „Nagyon szépen köszönöm!” Mai történetünk egy még 
boldogabb napról szól, amire mind várunk. Imádkozzunk, mielőtt erről beszélgetünk. 

Ima 

Drága Istenünk! Miközben arról a különleges napról beszélgetünk, amikor Jézus visszajön a 
felhőkön, kérünk, tanítsd meg nekünk, hogyan készüljünk a Jézussal való találkozásra! 
Köszönjük Neked! Jézus nevében kérjük! Ámen! 

Tanulmány 

1 Ugyanaz a Jézus, aki eljött, hogy megváltson bennünket a bűntől, vissza fog jönni, 
hogy felvigyen minket a mennybe 



a. Fiúk és lányok! Ti szeretitek Jézust? Emlékeztek, hogy Jézus otthagyta gyönyörű 
mennyei otthonát, hogy kisbabaként megszülessen erre a földre? Mutass képet! 
Jézusnak, amikor megszületett, volt egy szép szobája és puha, kényelmes kiságyban 
aludt? Nem. Hol született Jézus? Hol aludt? Mutass képet!  

b. Tudjátok, miért jött le Jézus a földre? Azért, mert szeret minket és azt akarja, hogy 
örökre Vele legyünk a mennyben. Azonban nem mehetünk a mennybe, ha úgy 
döntünk, hogy rossz dolgokat teszünk. Elrontanánk a mennyet, ahol minden és 
mindenki békés és boldog. Jézus tehát azért jött le a földre, hogy megszabadítsa népét 
bűneiből. 

c. Jézus munkájának egyik része az volt, hogy megmutassa nekünk, hogy Isten kedves 
hozzánk és szeret minket. Hogyan tette meg ezt? Meggyógyította a betegeket, 
megnyitotta a vakok szemét, és segített, hogy a bénák járni tudjanak. Mutass képet! 
Még ételt is adott több ezer éhes embernek egy kisfiú ebédjéből! Mutass képet!  

d. Jézus tökéletes életet élt, és ezzel példát mutatott nekünk, hogy Isten törvényének 
engedelmeskedjünk. Szemléltetés (tízparancsolat) 

e. Majd amikor eljött az ideje, hogy Jézus elszenvedje a bűneink büntetését, könyörgött 
és imádkozott a Gecsemáné-kertben. Mutass képet! Bűneink nagyon fájtak Jézusnak! 
Nem akarta, hogy megbüntessék a mi bűneinkért, mégis hajlandó volt ezt felvállalni, 
mert nem akarta, hogy örökre meghaljunk. Ezután meghalt a kereszten. Mutass 
képet! Nincs rosszabb dolog, mint a bűn, ugye? Nincs bizony!  

f. Jézus története azt is megmutatja, hogy nincs csodálatosabb dolog Isten szereteténél. 
Jézus mindezt azért tette, mert szeret minket! Meg akarja bocsátani a bűneinket és 
segíteni akar, hogy szeressük Őt és engedelmeskedjünk Neki, hogy együtt lehessünk 
Vele a mennyben. 

g. Mit ígért meg Jézus, mielőtt visszament a mennybe? [Ismételjétek át újra az 
aranyszöveget!] 

h. Ugyanez a Jézus vissza fog jönni, hogy hazavigyen minket a mennyei otthonába! Erre 
a napra várunk mi is. 

2 El kell készülnünk Jézus eljövetelére 

a. Amikor Jézus eljön, mindenkit fel fog vinni a mennybe? Nem. Hogyan fogja 
eldönteni, hogy kit visz magával? A Biblia azt írja, hogy azokat viszi magával, akik 
szeretik és engedelmeskednek a parancsolatainak. 

b. Mielőtt Jézus eljön, lesz egy nagy próba, ami megmutatja, hogy az emberek szeretik-e 
Jézust, és engedelmeskednek-e Neki, vagy pedig hisznek Sátán hazugságainak. 

c. Isten szent törvényében mit mond a negyedik parancsolat? Azt mondja: 2 Mózes 20:8, 
10 „Emlékezz meg a szombat napjáról, és szenteld meg!” „De a hetedik nap az 
ÚRnak, a te Istenednek szombatja.” (ÚRK 2018) Szemléltetés (naptár): [Számoljátok 
meg a hét napjait! Mutassátok, hogy a szombat a hetedik nap!] 

d. Mielőtt Jézus eljön, Sátán ráveszi a gonosz embereket, hogy olyan törvényt hozzanak, 
ami szerint mindenkinek vasárnapot kell ünnepelnie. Akkor majd mindenkinek 
választani kell: „Istennek fogok engedelmeskedni és Őt imádom a hetedik napon, vagy 
nem engedelmeskedem Istennek és a hét első napját ünneplem?” [Mutass a napokra a 
naptáron!] 

e. Azok, akik úgy döntenek, hogy nem engedelmeskednek Istennek, mérgesek lesznek, 
mivel néhányan továbbra is Istennek engedelmeskednek. Még egy napot is 
kiválasztanak, amikor meg akarják őket ölni. 

f. Ez nagyon nehéz idő lesz Isten népe számára, de imádkozni fognak, és Isten megmenti 
őket. Szemléltetés (SP–CQ4 #8): Fontos megtanulni most, amíg fiatalok vagytok, 



hogy hogyan imádkozzatok? Igen. Amikor Jézussal beszélgetünk, megtanulunk bízni 
Benne. Így készülünk fel a nehéz időkre, amik majd bekövetkeznek. 

g. Sokan Sátán hazugságait fogják elhinni, nem pedig azt, amit Isten mond a Bibliában. 
Szemléltetés (Biblia): Mi ne kövessük el ezt a hibát! Emlékezzünk, hogy ami a 
Bibliában van, az mind igaz. A Biblia Isten szava, és mindenben megbízhatunk, amit 
Isten mond. Amikor bibliai történeteket hallgatunk és elhatározzuk, hogy 
engedelmeskedünk mindannak, amit Isten mond, megtanuljuk szeretni az igazságot. 
Így biztonságban leszünk Sátán szörnyű hazugságaival szemben. 

3 Meg fogjuk látni Jézust, amikor eljön 

a. Miután mindezek megtörténnek, Jézus nagyon hamar el fog jönni. Az emberek először 
egy kicsi fekete felhőt fognak meglátni az égen. Azok, akik szeretik Jézust, tudni 
fogják, hogy ez az a felhő, amin Jézus eljön. 

b. Ahogy a felhő egyre közeledik, egyre nagyobb lesz, és egyre fényesebb. 
c. Mire a felhő közel kerül a földhöz, hófehérnek fog látszani. Akkor meglátjuk, hogy az 

valójában több ezer szent angyal. Mutass képet!  
d. A felhő kellős közepében meglátjuk Jézust mint királyt. Nagyon boldog lesz, hogy 

betarthatja ígéretét, és elviheti népét az Ő otthonába, a mennybe! 
e. Hány ember fogja meglátni Jézus eljövetelét? A Biblia azt írja: Jelenések 1:7 „Íme, 

eljön a felhőkön, és meglátja minden szem.” 
Szemléltetés (szemek): [Mondjátok a gyerekeknek, hogy mutassanak a szemükre!] 
Ha életben lesztek, amikor Jézus eljön, akkor a saját szemetekkel fogjátok meglátni 
Őt? Igen. Minden ember, aki akkor a földön él, meglátja Jézust, amikor eljön. 

f. A gonosz emberek örülni fognak, hogy meglátják Őt? Nem. Miért nem? Mert nem 
szeretik. Megijednek, mert nagy bűntudatot éreznek, amiért Jézus ellen harcoltak. És 
megpróbálnak elbújni előle. Az igazak viszont örülni fognak, amikor meglátják 
Jézust? Hát persze! 

g. Akkor Jézus szólítani fogja az összes igaz embert, aki meghalt, és ők felébrednek és 
kijönnek a sírból. Mutass képet!  

h. Jézus az összes igaz embernek új testet és új elmét fog adni, és soha többé nem fognak 
meghalni. 

i. Ekkor mi fog történni? A Biblia azt írja: 1 Thesszalonika 4:16 17 „Mert amint 
felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog 
alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, 
akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a 
levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.” 

j. Ó milyen boldog lesz az a nap, amikor Jézus eljön, ahogy megígérte az 
aranyszövegünkben! 

Aranyszöveg 

Ismételjük át újra együtt az aranyszöveget! 

Összefoglalás 

Jézus megígérte, hogy hamarosan eljön, hogy haza vigyen minket a mennybe. Ígérete 
teljesedni fog! 

Döntésre hívás 



Készen állsz a Jézussal való találkozásra? Fel tudsz készülni, ha jól odafigyelsz a 
bibliatanulmányra és minden nap imádkozol. Ezért határozd el, hogy szereted Jézust, 
engedelmeskedsz Neki, és minden nap kérd Őt, hogy segítsen neked. Most is kérjük Jézust, 
hogy segítsen nekünk? 

Ima 

Drága Istenünk! Köszönjük Neked, hogy hamarosan, nagyon hamar eljön Jézus. Készen 
akarunk lenni, hogy találkozhassunk Vele. Kérünk, segíts nekünk, hogy minden nap készen 
legyünk! Köszönjük Neked! Jézus nevében kértük! Ámen! 

 

A menny és egy gyönyörű, új világ 

C–52 

Szükséges kellékek 

Biblia 

Az én Bibliám képek* 

Játékvödör, lapát, homok, tengeri kagylók 

Fehértábla, táblafilc 

Arany papírkorona, kis játék hárfa, pálmaág 

Beton térkő (egész vagy egy kis darab) 

Párna 

Szemüveg vagy távcső 

Étel: mandula, gránátalma, szőlő 

Sebhely (mutasd meg az egyik gyerek sebhelyét) 

Virágok  

Kiegészítő képek:* 

SP–CQ4 #9: Egy hosszú, egyenes út 

SP–CQ4 #10: Színes kövek 

 

*Lásd a bevezetőben. 



 

Lényeg 

Jézus véget fog vetni a Sátánnal vívott háborúnak, és a bűn örökre megszűnik létezni. Az 
igazak örökké fognak élni Jézussal, és semmi nem fogja bántani többé őket. 

Aranyszöveg — Ézsaiás 25:9 

„Itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, és ő megszabadított minket!” 

Bevezetés 

Történet (vödör, lapát, homok, kagylók): Szandra az ágyon ült. Próbálta elképzelni, milyen 
lesz majd a tengerparton. Édesanya azt mondta, hogy látni fogja a nagy vizet, és a hullámokat, 
ahogy mossák a partot. Sok homok lesz, lehet belőle építeni homokvárat az új vödrével és a 
lapátjával. És lesznek ott kagylók is. Anyukája azt mondta, hogy meleg lesz, és egész nap 
játszhat majd a parton. Milyen izgatott volt Szandra! Amikor azonban odaértek, még jobb 
volt, mint amilyennek elképzelte! A mai bibliai történetünk a mennyről szól, ami sokkal jobb 
lesz, mint bármi, amit el tudunk elképzelni. Imádkozzunk, mielőtt elkezdjük! 

Ima 

Drága Istenünk! Miközben a mennyről beszélgetünk, hogy milyen gyönyörű lesz, kérünk, 
segíts, hogy nagyon oda tudjunk figyelni! Arról a különleges otthonról akarunk tanulni, amit 
Te készítettél számunkra a mennyben. Jézus nevében! Ámen! 

Tanulmány 

1 Jézus fog minket üdvözölni a mennyben 

a. Múlt héten beszélgettünk arról, hogy milyen csodálatos dolgok fognak történni, 
amikor Jézus eljön. Az igaz emberek örülni fognak, hogy találkozhatnak Jézussal? Hát 
persze! Mit fognak mondani? [Ismételjétek át újra együtt az aranyszöveget!] 

b. Amikor Jézus eljön, az összes gonosz ember meg fog halni. De azok az emberek, akik 
szerették Istent és engedelmeskedtek parancsolatainak, felmennek, fel a levegőbe, 
hogy találkozzanak Jézussal. Ezután mind elmegyünk a mennybe Vele együtt. 

c. Amikor felérünk a mennybe, ott fogunk állni Jézus körül egy nagy téren. Jézus áll 
majd középen.  
Szemléltetés (fehér tábla): [Rajzolj egy nagy négyzetet, a közepére egy kis kört!] 

d. Ezután mit tesz Jézus? Mindenkinek ad egy koronát, egy hárfát, meg egy pálmaágat.  
Szemléltetés (korona): [Tedd fel valakinek a fejére.] Jézus maga fog koronát tenni a 
fejünkre.  
Szemléltetés (hárfa): Jézus egy hárfát is fog adni, és tudni fogunk játszani rajta. Hát 
nem csodálatos?  
Szemléltetés (pálmaág): Jézus egy gyönyörű pálmaágat is fog adni nekünk. 

e. Miután Jézus mindenkinek odaadta ezeket a különleges ajándékokat, énekelni fogunk 
Neki egy kedves éneket. Az énekünkkel fejezzük ki, hogy mennyire hálásak vagyunk, 
amiért lehetővé tette számunkra, hogy Vele együtt ott lehessünk a mennyben. 



f. Ekkor Jézus bevezet minket új otthonunkba, abba a különleges városba, amit az Új 
Jeruzsálemnek hívnak. Amikor Jézus kinyitja a gyönyörű kaput, azt fogja mondani: 
Máté 25:34 „Atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra.” 

g. Kik mehetnek majd be ebbe a városba? A Biblia azt írja: Jelenések 22:14 „Boldogok, 
a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy ... bemehessenek a kapukon a városba.” 
(Károli fordítás) 

2 A gyönyörű és különleges város, az Új Jeruzsálem lesz az otthonunk 

a. Az Új Jeruzsálem a legszebb város, ami valaha épült. Mutass képet!  
b. Miből készülnek az utak? Földből, kavicsból vagy aszfaltból. Szemléltetés (SP–CQ4 

#9) Az Új Jeruzsálemben viszont milyenek lesznek az utak? A Biblia azt írja: 
Jelenések 21:21 „A város utcája színarany.” Hát nem gyönyörű lesz? 

c. Amikor építkezünk, általában betont használunk, hogy erős legyen a ház alapja. 
Szemléltetés (beton) Isten azonban mit használt az Új Jeruzsálem alapjának 
elkészítéséhez? A Biblia azt írja: Jelenések 21:19 „A város falának alapköveit 
mindenféle drágakő ékesítette.” Szemléltetés (SP–CQ4 #10): Milyen csodálatos lesz! 

d. A mennyben lesz olyan, hogy besötétedik? Nem. A Biblia azt írja: Jelenések 21:25 
„Éjszaka pedig nem lesz.” Szemléltetés (párna) Soha nem fáradunk el, és nem kell 
aludnunk! Hát nem csodálatos? 

e. Ebben a városban van egy ezüst asztal. Elég hely lesz az asztalnál, hogy az összes 
ember leülhessen, hogy együtt egyenek. Szóval nagyon, nagyon, nagyon hosszú lesz! 
Sok kilométer hosszú! Szemléltetés (SP–CQ4 #9, szemüveg): Ez az út több kilométer 
hosszú. Ha lenne egy autó a másik végén, jól lehetne látni? Nem. Ez a különleges 
asztal a mennyben még hosszabb lesz, mint ez az út, de mindenkit jól fogunk látni, aki 
ott ül. És ehhez még szemüvegre sem lesz szükségünk. 

f. Az első vacsorát maga Jézus fogja felszolgálni nekünk. Mannát fogunk enni, olyan 
gyümölcsöket, amik az élet fáján teremnek, mandulát, fügét, gránátalmát, szőlőt, és 
nagyon sok más fajta gyümölcsöt. Szemléltetés (étel): Ezek itt is finomak, de a 
mennyben sokkal zamatosabbak lesznek a gyümölcsök.  

3 Végül, miután megszűnik a bűn, örökké fogunk élni Jézussal az új földön 

a. Sátán és az angyalai ezer éven át magányosak lesznek a földön. Mi pedig a mennyben 
fogunk élni Jézussal. Ezután Jézus lehozza az Új Jeruzsálemet a földünkre, és mi is ide 
jövünk. 

b. Ekkor Jézus felkelti a gonoszokat a sírból, nekik viszont nem lesz újjáteremtett testük. 
Ekkor sem fogják szeretni Jézust, és még mindig nem akarnak a törvényének 
engedelmeskedni. 

c. Sátán összefogja az összes gonosz angyalt és embert, hogy együtt harcoljanak 
Jézussal. Az Új Jeruzsálem köré gyűlnek. De mi fog történni velük? A Biblia azt írja: 
Jelenések 20:9 „Tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket.” Miután a gonoszok 
megégnek, többé nem fognak létezni. 

d. Végre véget ér a nagy háború Isten és Sátán között. Sátán, angyalai, az összes gonosz 
ember, és minden, ami rossz és bűnös, mind elég és örökre eltűnik. Bűn soha többé 
nem lesz. 

e. Csak egy dolog fog örökké emlékeztetni arra, hogy milyen szörnyű a bűn. Ha Jézus 
kezét megnézzük, látni fogjuk a sebhelyeket, ahol a keresztre feszítéskor a szegeket 
átütötték. Szemléltetés (sebhely): Soha nem fogjuk elfelejteni, hogy a bűn milyen 
fájdalmat okozott Jézusnak. Senki, soha többé nem akar bűnt elkövetni. Ezek a 



sebhelyek arra is emlékeztetni fognak minket, hogy milyen csodálatos Isten szeretete 
irántunk. 

f. Miután a föld megtisztult a bűntől, Jézus egy új gyönyörű földet teremt. Új fák, új 
virágok, új állatok, és új fű lesz. Hát nem csodálatos lesz, hogy nézhetjük Jézust, 
ahogy ezeket megalkotja? 

g. Az összes állat szelíd lesz. Mutass képet!  
h. Virágokat fogunk szedni, és azok soha nem fognak elhervadni. Szemléltetés 

(virágok)  
i. Sok olyan dolog van most, ami miatt szomorúak vagyunk? Igen. Néha elesünk és 

megütjük magunkat. Néha egy kedvenc állatunk vagy egy ember, akit szeretünk, 
megbetegszik vagy meghal. Néha szomorú dolgok történnek a családunkban, vagy az 
emberek nem kedvesek hozzánk. De amikor a bűn eltűnik, lesz valami, ami bántani 
fog minket? Nem. Hát nem csodálatos lesz? 

j. A Biblia azt írja: Jelenések 21:4 Isten „letöröl minden könnyet a szemükről, és halál 
sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé.” 

k. Örökre Jézussal leszünk, és az összes barátunkkal, akik szerették Őt. Mutass képet!  

Aranyszöveg 

Ismételjük át újra együtt az aranyszöveget! 

Összefoglalás  

Jézus hamarosan eljön és elvisz minket, hogy örökre Vele élhessünk. Csodálatos lesz abban 
az otthonban élni, amit Jézus készített nekünk. De a legcsodálatosabb dolog az lesz, hogy 
láthatjuk Jézust és időt tölthetünk Vele. 

Döntésre hívás 

A menny sokkal csodálatosabb, mint amit el tudunk képzelni. Ti is ott akartok lenni? Jézus azt 
akarja, hogy ott legyetek. Kérjük Jézust, hogy segítsen nekünk, hogy olyanok lehessünk, mint 
Ő, és készen legyünk arra, amikor eljön. 

Ima 

Drága Istenünk! Köszönjük, hogy egy különleges otthont készítesz számunkra. Köszönjük, 
hogy azt akarod, hogy ott éljünk Veled. Mi is ott akarunk lenni. Kérünk, szabadíts meg 
minket a bűneinkből, és segíts, hogy engedelmeskedni tudjunk a Te szent törvényednek. Jézus 
nevében! Ámen! 
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TANÍTÓI ALAPELVEK 

Szombatiskolai csoportod a legfontosabb szószék a gyülekezetben. Minden gyermek a 
hallgatóságodban a jövő egy vezetője, tanítója, szülője – aki vagy Isten dicsőségéért vagy a lelkek 
ellenségének szolgálatában dolgozik. Ez a missziós terület minden szombaton előtted van. Arra késztet, 
hogy időd, figyelmed legjavát adva minden drága lelket Jézushoz vezess. Szombatiskolád erő és áldás 
lesz az egész gyülekezet számára. 

Isten hatalmas szava a kézikönyved. Minden lehetséges módon igyekezz felkelteni a vágyat a 
gyerekekben, hogy ismerjék a Bibliát. Ahogy Jézust látják minden történetben, ahogy elméjük elidőzik 
„a régi idők kegyes és szent embereinek erényein, az őket indító lélek az ő szívükben is a szeretet és 
szent buzgalom lángját gyújtja meg, és jellemüket azokéihoz hasonlóvá teszi.” (TSzM 18.o) 

Csak néhány perc áll rendelkezésedre hetente, hogy benyomást gyakorolj a gyermekekre 
csoportodban, és Jézus, a Megváltó és barát megismerésére vezesd őket. Hogyan töltöd ki az időt? 
Gondosan megtervezett-e minden perc, hogy a lehető legtöbbet hozd ki belőle? 

Emelkedett és térdeinkre kényszerítő gondolat, hogy elszámoltathatóak vagyunk mindazért, amivel 
és amivel nem tápláljuk a ránk bízott gyermekeket. Hétről hétre minden szavunk és tettünk hatással van 
örök sorsukra. 

A gyermek 7 éves koráig olyan értékek - jók és rosszak - kerültek lefektetésre, amelyek örökre 
formálják életének erkölcsi vázát. (ld. Gyermeknevelés 193.o) 

„Nem lehet elég nagy fontosságot tulajdonítani a gyermek korai nevelésének. A csecsemő- és korai 
gyermekévekben megtanult leckéknek és kialakított szokásoknak több szerepük van a jellem 
formálásában és az élet irányításában, mint a későbbi években kapott összes tanításnak és képzésnek.” 
(A Nagy Orvos lábnyomán 380.o) 

Néhány gyerek számára talán foglalkozásod az egyetlen lehetőség, hogy szívüket a Jézus gyengéd 
szeretetének való átadás felé vonzza. 

Mi történik a szombatiskolai foglalkozásodon? Megtanulják a rád bízott gyerekek, hogy hogyan 
adhatják át szívüket Jézusnak? Hogy hogyan győzhetik le a bűnt az Ő ereje által? Hogyan élhetnek 
győztes életet? 

„Ha helyesen neveled, ők egész fiatalon helyesen látják bűnös állapotukat és a Krisztus általi megváltás 
útját.” (TSzM 79.o) 

Egyikünk sem alkalmas erre a munkára, hacsak mi magunk meg nem tapasztaltuk életünkben Isten 
kegyelmének átalakító erejét. Lehetetlen olyasmit adnunk a gyerekeknek, amivel mi magunk nem 
rendelkezünk. Az igazság elmélete, annak életünkben munkálkodó ereje nélkül, nem ér semmit. 
Imádkozz őszintén napi tapasztalatért Jézussal, és ő képessé tesz rá, hogy Hozzá vezesd csoportodat is. 
Le fog nyűgözni, mit tehet és tesz majd Isten rajtad keresztül. 

„Azok, akik összegyűjtik a gyerekeket a szombatiskolába, jó munkát végeznek, s e nagy, néki végzett 
munka tetszeni fog a Mesternek… Ha hűségesek [a tanítók és szülők], idővel lelkek aratásában lesz 
részük. És ha a nagy fehér trónus körül koronákkal, fehér ruhákkal és arany hárfákkal látják a lelkeket, 
akikért munkálkodtak, érezni fogják, erőfeszítésük nem volt hiábavaló. A munkáját jól végző jó és hű 
szolga kedves zeneként hallja őket.” (TSzM 55.o). 

ISTENFÉLŐ TANÍTÓK KERESTETNEK 

„Gyermekeiteknek, valamint a tanulóknak olyanokra van szükségük, akiknek példája és befolyása áldás 
és nem átok. Nekik állandóan szemük előtt kell tartaniuk a keresztény életet jellemző erkölcs, tisztaság 
és szentség magasztos tudatát.” (TSzM 90.o) 



Mik az istenfélő tanító elengedhetetlen tulajdonságai? Isten világos, kifejezett tanácsot ad nekünk! 

A következőket a Tanácsok a szombatiskolai munkához című könyv „A tanító és munkája” című 
fejezetéből emeltük ki. TANULMÁNYOZD az egész fejezetet! 

A tanító legyen 

• megtért 
• az ima embere 
• Szentlélekkel teljes 
• a Biblia szorgalmas tanulmányozója 
• képes világosan elmagyarázni Isten Igéjének igazságait 
• képes dolgozni a gyerekek sokféle és fejlődésben lévő elméjével 
• a gyakorlati kereszténység magas színvonalán 
• összhangban viselkedésében az általa vallott elvekkel 
• képes észrevenni a bűnt és gyűlölje a törvényszegést 
• önzetlen, dolgozzon elhivatottan 
• alázatos – énjét rejtse el Krisztusban 
• tudatában személyes gyengeségének 
• tiszteletteljes lelkületű 
• vidám, jó kedélyű 
• határozott, de nem kegyetlen, szigorú vagy diktatórikus 
• beszédében választékos 
• pontos 
• tiszta és ápolt. 

„Az Úr elvárja, hogy szombatiskolánk tanítói vizsgálják meg magukat, vajon Isten szeretetében 
vannak-e? …. A tanító alapos vizsgálat által köteles próbára tenni saját erejét, lelkületét és megérteni 
Isten előtti valódi helyzetét.” (TSzM 96.o) 

Azzá válhatunk, amit Isten kér tőlünk. „Aki elfogadta a tanítás felelősségét, de nem rendelkezik 
elegendő képesítéssel, ha érzi tisztsége felelősségét, akkor minden tőle telhetőt megtesz a tanulás 
érdekében. Gyakorolja a tiszteletet, a vidámságot és határozottságot. E jellem legyen az a magatartás, 
amely osztályodat Isten iránti fennkölt gondolatra és tiszteletre neveli.” (TSzM 97.o) 

Példánk jelentősége. „Az osztály magatartása az előttük álló példa alapján a tanító jellemét tükrözi.” 
(TSzM 97.o) Mit vár el Isten népétől? „Isten elvárja parancsolatainak megtartóitól, hogy 
különbözzenek a világtól, de sok esetben a választóvonal alig észrevehető.” (RH, 1904. november 17.) 

„A tanítók jó példát mutassanak az ifjak előtt lélekben, magatartásban és öltözködésben. 
Öltözködjenek egyszerűen, lelkük legyen alázatos, mint egy gyermeké, mégis tiszta és emelkedett, mint 
akik Isten jelenlétében állnak, s tanulóiknak Krisztus jellemét képviselik.” (TSzM 104. o) 

A tanító öltözéke kimondatlan üzenetet közvetít. Isten képviselőiként „a ruházkodásban való 
önmegtagadás keresztényi kötelességünknek egyik részét képezi. Az egyszerű ruházkodás, az ékszertől 
és mindenféle ékesítéstől való tartózkodás megegyezik hitünkkel.” (3. Bizonyságtételek 36.o) 

Milyen tanácsot ad Isten a tanítónak az öltözködéssel kapcsolatban? TANULMÁNYOZD 1Péter 
3:3-4 verseit és a Gyermeknevelés 66. fejezetét! 

Tanítóként imádkozva vizsgáljuk meg magunkat. Mit jelképez a gyerekek számára öltözékem, 
szavaim és lelkületem? A világ vagy a szeretetteljes Jézus követésére ösztönzöm őket? 

„Jobban tennéd, ha megdupláznád osztályodat istenfélő tagokkal, mint megsokasítani a tanítókat 
olyanokkal, akiknek befolyása nincs összhangban az általunk vallott igazság szent jellegével, mert 
befolyásuk romboló lesz.” (TSzM 91.o) 



TANÍTÓI ÉRTEKEZLET 

Csapatként együtt imádkozni, tervezni és dolgozni fontos lépés a sikeres szombatiskolához. 

Az értekezlet előtt 
1. Tervezz(etek) negyedéves értekezleteket. Függeszd ki a dátumot, időpontot és helyszínt a 

szombatiskolai teremben és hirdesd ki a gyülekezeti újságban is. 
2. Kérj meg valakit, hogy jegyzeteljen! 
3. Tervezd meg a napirendi pontokat (ld. lejebb). Kérd meg a csoport tagjait, hogy egészítsék ki a 

listát. Ha szükséges, bízz meg a különleges jelentésekkel valakit. 
4. Részletezd ki a Természetsarokhoz és a Bibliatanulmányhoz szükséges szemléltető eszközöket. 
5. Minden tag számára készíts másolatot a következőkből, és rendezd egy kis mappába: 

Napirendi pontok 
• Részletes lista a szemléltető eszközökről 
• Feladatok felosztása (ld. lejjebb) 
• Új énekek 
• Gyermekek névsora és elérhetőségei 
• Munkatársak névsora és elérhetőségei 

6. A találkozó napján vagy az azt megelőző napon hívd fel a csoport tagjait, és emlékeztesd őket 
– működik! 

Az értekezlet 
1. Légy pontos! Egy rövid hatékony, körülbelül 1 órás megbeszélés ideális. 
2. Kezdj imával, rövid áhítattal és egy énekkel. Az áhítathoz sok inspiráló gondolatot találhatsz a 

Tanácsok a szombatiskolai munkához c. könyvben. Az éneklés emelkedetté teszi a légkört és 
elősegíti az egységet. 

3. Oszd ki a mappákat! (ld. feljebb) 
4. Ne térj el a tárgytól! Kövesd a tervet! 
5. Fejezd be időben! Köszönd meg mindenkinek, hogy eljött, és kemény munkájukat. Ismételd át 

röviden a kiosztott felelősségeket, erősítsd meg a következő találkozó időpontját, és zárj imával. 

Napirendi pontok 
1. Igazítsd a helyi aktuális szükségletekhez. 
2. Mutasd be és köszöntsd az új tanítókat és segítőket. 
3. Röviden ismételd és a különböző felelősségi körökbe tartozó feladatokat (ld. következő pont). 
4. Aktualizáld a feladatok felosztását (nevek, dátumok). 
5. Tekints vissza az előző negyedévre – fogalmazd meg konkrétan az erősségeket és a gyengeségeket! 

A szükséges változások legyenek belefoglalva a napirendbe. 
6. Vedd át az alapvető programvázlat egyes pontjait. Térj ki az időkeretre, tartalomra és hatékonyságra 

minden pontnál. (ld. 4. o) 
7. Tekintsétek át az énekeket és szemléltető eszközöket, hogy mindenki számára ismertek legyenek. 
8. Nézzétek át a szemléltető eszközök listáját, írjátok össze, ki melyik tárgy beszerzését vállalja. 
9. Vegyétek sorra a gyerekeket. Térjetek ki arra, ha valaki korcsoportot vált, az új tagokra és a speciális 

szükségletekre. 
10. Tervezzétek meg az új dekorációt / teremberendezést, és tűzzétek ki a dátumot ennek 

munkálataihoz. 

Feladatok felosztása 
Ez egy egyszerűsített vázlat a negyedévről (ld. 3. Könyv, 4. o). Függeszd ki a vázlatot a szombatiskolai 
teremben. Szükség esetén – főleg kisebb szombatiskolai csoportokban – kombináld a felelősségi 
köröket. 



Üdvözlő: A szombatiskola kezdete előtt 15-20 perccel már jelen van. Köszönti a tagokat és a látogatókat 
– az első benyomás meghatározó! Névkártyát ad a vendégeknek; a gyerekek szeretik, ha nevükön 
szólítják őket. 

Titkár: Figyeli a jelenlétet, és kapcsolatfelvétel céljából feljegyzi a hiányzókat. Ő számolja az 
adományt. Köszöntő apró ajándékot ad a látogatóknak a tanulmány végén, észben tartja a 
születésnapokat. 

Vezető: Általános szervező. Ellenőrzi, hogy minden készen álljon szombatra. Vészhelyzet esetén 
bármilyen posztra be tud ugrani. Ő szervezi és hívja össze a megbeszéléseket. Ha valaki nem tud jelen 
lenni, értesítenie kell a vezetőt. 

Vezető helyettes: A vezető keze alá dolgozik, és hiánya esetén ellátja feladatait. 

Segítők: Mindenki segítő! Általában segítenek a gyerekeknek megtalálni az igeverseket; arra tanítják 
őket, hogy koncentráljanak, és megőrizzék az emelkedett légkört. Fenntartják a szoba rendjét, segítenek, 
ha valakinek mosdóba kell mennie; vagy szükség esetén segítenek, hogy a gyerekek gyorsan megtalálják 
szüleiket. 

Bibliai tanító: Ő veszi át a bibliatanulmányt. Jobb, ha ez a személy az egész negyedévben vagy egész 
hónapban azonos. A kijelölt helyettesítőknek késznek kell lenniük bármelyik pillanatban tanítani. 

Missziófelelős: Megtervezi a missziós projekte(ke)t. Előkészíti a céleszközt, amire gyűjtötök. Missziós 
történetet mond, vagy további érdekes információt oszt meg a projekttel kapcsolatban. 

Zongorista: A szombatiskola kezdete előtt jelen van. Kifüggeszti az énekeket, megszervezi a zenei 
kíséretet. Gondoskodik alternatívákról. 

Kapcsolattartó: Felveszi a kapcsolatot a hiányzókkal telefonon, levélben vagy személyes látogatással 
– vagy megszervezi, hogy valaki ezt megtegye. Értesíti a vezetőt a speciális szükségletekről. 

Teremtakarítás: Ha nincs takarító(nő), osszátok fel egymás között a helyiség kitakarítását. 

A SZENT DOLGOK TISZTELETE 

„A szentség, melyet régen a földi szenthelynek tulajdonítottak, megtaníthatja a keresztényeket arra, 
hogyan tiszteljék azt a helyet, ahol Isten találkozik népével. Nagy változás történt - sajnos a rossz 
irányban - népünk istentiszteleti viselkedésében, szokásaiban. A becses és szent dolgok, amelyek 
Istennel összekötnek, gyors ütemben veszítik el a szívükre és gondolkodásukra tett hatásukat, s a 
közönséges dolgok színvonalára süllyednek le. A tisztelet, amelyet az ókorban a nép tanúsított a 
szenthely iránt, ahol Istennel a szent szolgálatban találkoztak, nagyrészt elmúlt. Mindazonáltal Isten 
maga adta meg az Ő szolgálatának rendjét, fölmagasztalva azt minden világi dolog fölé.” 
(Gyermeknevelés 540. o) 

Tiszteletre tanítani 
A tiszteletet tanulni kell, és folyamatosan erősítenünk kell ezt gyermekeinkben. Az, hogy a gyermekek 
magukévá teszik-e a tiszteletteljes emelkedett lelkületet a szombatiskolában, nagyban függ tanítójuk 
példájától. A gyermekek reagálnak az őket körülvevő légkörre, és visszatükrözik, amit látnak és 
hallanak. 

A gyermekeket emlékeztetni kell, 

1. hogy Isten házában vannak, és Jézus és az angyalok is jelen vannak. 
2. hogy a csend a tisztelet kifejezésének jele. 
3. hogy figyelmesen hallgassák, amikor a tanító beszél 
4. hogy csendesen térdeljenek le, amikor imádkozunk. 



A tanítók rendszeresen tegyék fel maguknak a kérdést: „Hozzáállásom és életem fennkölt 
tiszteletre buzdít?” 

1. Imádkoztam hét közben, hogy a Szentlélek lakozzék bennem? 
2. Imádkoztam a csoportomban lévő gyerekekért és családjaikért hétközben? 
3. Az a célom, hogy a gyerekeket megnyerjem Jézusnak, vagy csak igyekszem kitölteni az időt? 
4. Csendes és higgadt a lelkületem? 
5. Türelmes és gyengéd a hangom? 
6. Ápolom a hálaadás és vidámság lelkületét? 
7. Tiszteletet tanúsítok Isten Igéje iránt azzal, hogy megtartom tanításait? 

A tanítók kérdezzék meg maguktól: „A szombatiskolai környezet elősegíti a tiszteletteljes 
légkört?” 

1. Mindig van valaki az ajtónál, aki köszönti az elsőként érkező gyereket? Van valami érdekes a korán 
érkezők számára is? 

2. Időben kezdek, még akkor is, ha esetleg csak egy gyerek van jelen? Kimutatom, hogy fontos 
számomra a szombatiskola órája azzal, hogy én magam pontos időben jövök Jézussal találkozni? 

3. Gondosan előkészítettem egy érdekes programot? 
4. A gyerekekkel foglalkozom vagy más felnőttekkel beszélgetek? 
5. Tisztelettel kezelem a Bibliát, és gondosan a szemléltető eszközöket? 
6. Lehetőség szerint minden figyelemelterelő tényezőt kiiktattam? 
7. Van tervem az esetleges megzavaró tényezők kezelésére – mint a későn érkezők vagy a rendetlen 

gyerekek? 
8. Figyelem a gyerekek arcán, hogy megértik és követik-e az anyagot? 

A Biblia iránti tisztelet tanítása 

Tanítsd meg a gyerekeknek, hogy 

1. Isten útmutatóként adta a Bibliát; elveinek követése az egyetlen út a boldogsághoz itt és a mennyben 
az örökkévalóságban. 

2. A Biblia Isten szava. Isten szent, és szava, a Biblia is szent. Minden szava igaz. 
3. Mindig tisztelettel kell bánnunk a Bibliával – ne tegyünk rá más könyveket, papírokat. (Mutass jó 

példát!) 

Ne feledd 

1. Bátorítsd a gyerekeket, hogy hozzák magukkal Bibliájukat a szombatiskolára. Legyenek Bibliák, 
amikből adhatsz nekik, ha elfelejtik, vagy nincs Bibliájuk. 

2. Magyarázd el, hogyan íródott a Biblia, hány könyv van benne, a különböző szerzőket, és hogy 
művük mégis összhangban van. 

3. Segíts a gyerekeknek megtanulni a Biblia könyveit, és hogy hogyan használják Bibliájukat. 

Amikor a gyerekek elég idősek, mutasd meg nekik, hogyan jelölhetnek ki fontos verseket a Bibliában. 
Biztosíts vonalzót és tollakat, és adj időt a tanulmány során, hogy minden héten kiemeljenek egy-egy 
fontos igeverset. 

ZENÉVEL ELÉRNI A GYEREKEK SZÍVÉT 

„A zene külön, szent célt szolgált. Feladata volt, hogy az emberek gondolatait tiszta, nemes és felemelő 
dolgokra irányítsa és hogy a lelkekben Isten iránti hálát és tiszteletet ébresszen.” (PP 594.o) 

„Az angyalok az egyszerű, természetes hangon elénekelt dicsénekekben gyönyörködnek. Énekekben, 
amelyeknek minden szavát világosan, dallamosan kiejtik, ezeket éneklik velünk együtt. A szívből 
felszálló, lélekkel és értelemmel telt refrént éneklik el velünk együtt” (Ev.510.) 

A zene kiválasztásánál tartsd szem előtt a következőket: 



1. Bibliailag helyes a dal üzenete? 
2. Jézust, az igazságot és a kegyes életet emeli fel? 
3. Hagyj időt az ének szövegének megtanulására. Helyesen értik a szavakat, és értik a jelentésüket? 
4. Figyelj a tempóra – ne énekelj túl gyorsan. A gyerekeknek időt kell hagyni, hogy tisztán és 

jelentésteljesen énekeljék a szöveget. Ugyanakkor ne énekeljetek túl lassan sem! 
5. A zongorakíséret segítség lehet, ha van egy jó zongoristánk. A zene azonban ne nyomja el a 

gyerekek hangját! 
6. Tanuljatok meg énekeket a gyülekezeti énekeskönyvből is. A mély lelki üzenetek egész életükben 

elkísérik majd őket. A gyerekek szeretik, amikor a szombatiskolában tanult énekek az 
istentiszteletek alatt is felhangzanak. 

7. Használd az „Én első Bibliám” ábráit az éneklések során! A gyerekek nagyon szeretik. Gyorsabban 
tanulják az énekeket, jobban részt vesznek, és az ábrák segítenek jobban megérteni az énekek 
szövegét. 

Milyen zenét kerüljünk? – Bármilyen zenét, ami keveri a szentet a közönségessel. 

A zenének és a szövegnek is mennyei eredetűnek kell lennie, másképp hatásuk rosszat eredményez. 

1. Kerüld az olyan énekeket, amik illetlen viselkedésre, vagy más emberek és Isten igéjével szembeni 
tiszteletlenségre bátorítanak. 

2. Mint ahogy imában is kerüljük az értelmetlen bőbeszédűséget, ismétlődő frázisokat vagy Isten 
nevének illetlen vagy ismételt használatát, tegyünk ugyanígy énekben is! 

3. Kerüljük az olyan dalokat, amikben keresztény szöveget illesztettek világi dallamokra. Szinte 
lehetetlen, hogy ne jusson eszünkbe az eredeti szöveg! 

4. Kerüld a kortárs „keresztény” zenét – amikor keresztény szavakat illesztenek populáris zenei 
aláfestésre. Ennek eredete általában lázadáshoz, erkölcstelenséghez és szerhasználathoz köthető. 
Pogány, spiritiszta, démonimádó gyökere van, és semmi keresnivalója a kereszténységben. Hogyan 
űzhetné el bárki a gonosz angyalokat, saját zenéjüket használva? 

Jézus édesanyja megértette a zene célját és erejét: 

„Amikor Krisztus gyermek volt, Őt is bűnre kísértette a gonosz, de nem hajlott a kísértésre. Amikor 
már idősebb lett, szintén kísértés környékezte, de Ő olyan énekeket énekelt, amelyekre anyja 
tanította; ha ezek eszébe jutottak, dicsénekek hangzottak el ajkairól. S mielőtt még társai 
feleszmélhettek volna, már énekeltek is vele együtt. Isten azt akarja, hogy felhasználjunk minden 
lehetőséget, amelyről a menny gondoskodott, hogy ellenállhassunk az ellenségnek.” (Ev. 498. o) 

„Jézus vidáman és tapintatosan végezte munkáját. Sok türelemre és lelkiségre van szükségünk ahhoz, 
hogy a Biblia vallását behozzuk az otthoni életbe és a munkahelyre, hogy elviseljük a világi ügyek 
okozta megterhelést, és szemünket mégis egyedül Isten dicsőségére szegezzük. Krisztus ezen a ponton 
segít. Sohasem volt annyira elfoglalva a világi gondokkal, hogy ne lett volna arra ideje, hogy törődjön 
a mennyei dolgokkal. Szívének örömét gyakran zsoltárokkal és mennyei énekekkel fejezte ki. 
Názáret lakói gyakran hallották hangját, amint dicsérettel és hálával járult Isten elé. A mennyel éneke 
által tartotta a kapcsolatot. Ha társai a fárasztó munkáról panaszkodtak, a Megváltó ajkáról felszálló 
édes dallam felvidította őket. Úgy tűnt, hogy dicsérete elűzi a gonosz angyalokat, és mint a tömjén, 
jó illattal tölti be a környéket. Hallgatóinak gondolatait a földi élet terhéről a mennyei otthon felé 
irányította.” (JÉ 73. o) 

Csak édes, mennyei dallamokat válassz, és ezek védőpajzs lesznek a gyerekek számára lelkük 
ellensége ellen. 

„A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén 
egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.” 
(Kolossé 3:16) 

ILLUSZTRÁCIÓK  



A gyerekek az öt érzékükön keresztül tanulnak – hallás, látás, ízlelés*, tapintás és szaglás. Helyesen 
használva ezek az érzékek segíthetnek eszükbe idézni, amit tanultak. 

Isten Igéjének hallása a lelki dolgok megértésének kezdete. (ld. Róma 10:14, 17.) A többi érzékszerv 
megfelelő használata segíthet a gyerekeknek (és a felnőtteknek) megérteni és felidézni, amit hallanak. 

A szemléltető anyagok célja a gyerekek figyelmét a Bibliára irányítani, és üzenetét világossá, 
felejthetetlenné és lebilincselően érdekessé tenni. Az illusztrációk legyenek egyszerűek és vonzók, de 
ne vonják el a figyelmet magáról a Bibliáról. 

A szemléltető eszközök kiválasztása gondos kiválasztást és tervezést igényel. Érdekesnek kell 
lenniük a gyerekek számára, de ez nem az egyetlen kritérium. Pusztán a figyelem elnyerése nem több, 
mint szórakoztatás. 

„A szombatiskola nem a szórakozás helye, hogy szórakoztassa és mulattassa a gyermekeket - noha 
helyesen irányítva mindez lehet -, hanem az a hely, ahol a gyermekeket és ifjakat tanítják, ahol 
megnyitják a Bibliát az értelem számra, ahol »ez a parancs, az a parancs, ez a szabály, az a szabály, 
itt egy kicsi, ott egy kicsi« (Ésa 28:10 prot. ford.).” (TSzM 99. o) 

A gyerekekre nagy hatással van, amit látnak és tesznek. Tény, hogy olyanná válunk, amit szemlélünk, 
és amin elménket időzni hagyjuk. 

Amit gyermekeink elé tárunk vagy felfelé, Isten Igéjének megértése felé vezeti őket, vagy lefelé a 
világ közönséges, olcsó és szentségtelen dolgai felé. 

Gondosan válassz képeket; ne használj kihívó, erkölcstelenséget, bűnt, mértéktelenséget, és 
ékszerviselést ábrázoló képeket. 

Mire figyeljünk a szemléltető anyagok kiválasztásánál? 

1. Olcsó, vacak kiadás, vagy minőségi munka? 
2. Valósághű és szép ábra, ami bemutatja a Biblia nagyszerű erkölcsi elveit? 
3. Erősíti vagy akadályozza a szent dolgok megértését? 
4. Isten teremtésének természetes képére alapoz? 
5. Hű és pontosan megfelel a Bibliának? 
6. A lecke igazságának mélyebb tanulmányozására késztet, vagy csak magára vonja a figyelmet? 
7. Felemeli Isten és Igéje szentségét, vagy lealacsonyítja jelleme szentségét? 
8. Hamis képet fest-e Krisztusról és a mennyei dolgokról? 

Gyönyörű képek a szívekhez szólnak – „Sokakat Krisztus életének és küldetésének szent jeleneteit 
ábrázoló képekkel érhetnénk el a legjobban. Így az igazság élénken és kitörölhetetlenül bevésődne 
elméjükbe… Helyes kihasználni a fiatalok szinte általános képek iránti szeretetét, ezáltal rögzítve 
elméjükben az értékes erkölcsi igazságokat, és szívükhöz láncolni az evangéliumot a Biblia nagyszerű 
elveit megjelenítő gyönyörű illusztrációk által. Megváltónk is Isten teremtett világából vett 
illusztrációkkal szemléltette szent tanításait.” (ST, 1877. december 20.) 

Isten kívánalmainak megfelelő illusztrációk – „A bibliai jeleneteket bemutató képek ne legyenek 
olcsó alkotások… Az Isten által adott tudásnak nem szabad lealacsonyítania a szent dolgokról alkotott 
fogalmainkat. Isten dicsőségét kell az elme elé tárni, nem az értéktelen földi ábrázolásokat, amelyek 
Krisztust és a mennyei dolgokat hamis színben bemutató jeleneteket vésnek az elmébe. A bibliai 
jelenetek megfelelő ábrázolásához felsőbbrendű tehetségre van szükség. Ezek az értéktelen tucatok nem 
méltók a Biblia szent leckéihez… Isten megtiltja, hogy a gonosznak engedve lejjebb adjunk az örök 
igazság által megkövetelt színvonalból olyan ábrázolásokkal, amelyek férfiak, nők és gyerekek előtt is 
nevetség vagy gúny tárgyát képezik.” (CW 167. o) 



*Megjegyzés: Sok szülő bölcsen arra tanítja gyermekeit, hogy ne egyenek étkezések között. (ld. Étrendi 
és táplálkozási tanácsok 179-182. o). Támogasd őket e tanács betartásával! 

HELYTELEN MÓDSZEREK 

A kortárs keresztény gyermekprogramokban nagyon népszerűvé vált a bibliai igazságok bemutatása 
bábok, rajzfilmek, dráma és színjátszás útján. A gyülekezetekbe is beszivárgott, ami egykor – látva 
e világi dolgok veszélyét – határozottan elutasította őket. 

Sátán módszerei ma is ugyanazok, mint egykor voltak. Szinte észrevétlenül csempészi be a világ 
szokásait a keresztény egyházba – apránként, először lopva és csendben, aztán egyre nyíltabban (ld. 
Gyermeknevelés 49.) Hamissággal elegyíti az igazságot, és megtévesztéseit érzékeink számára vonzó 
ruhába öltözteti. Lépésről lépésre ráveszi az embereket, hogy magukévá tegyék módszereit. 

„Sátán nem tör be egyből kísértéseinek sorával. Álcázza őket. A mulatságba és bolondozásba némi 
fejlődést vegyít, és a megtévesztett lelkek azzal mentegetik magukat, hogy nagy jó származik 
mindezekből. Ez csupán Sátán művészetének megtévesztő álarca. Rászedett lelkek az első lépés után 
készen állnak a következő megtételére. Sátán nem akarja, hogy felhagyjanak az imádkozással és egyfajta 
vallásos életforma fenntartásával; mert így még hatékonyabban tudja őket felhasználni saját céljai 
érdekében. Ravaszságát és megtévesztő csapdáit tapasztalataikkal és szakmájukkal egyesíti, így 
ragyogóan előreviszi művét.” (SW 1908. július 28.) 

Néhány népszerű módszer 
A bábjáték a szórakozás ősi formája. Bár már a kivonulás előtti Egyiptomban is létezett, nem vált 
népszerűvé keresztény körökben a sötét középkorig. A korai protestánsok, csakúgy, mint az adventista 
úttörők elutasították ezeket az eszközöket. Megjegyzés: teljesen helyénvaló valósághű játékállatokat 
mutatni, amik valósághű hangot adnak ki. Ugyanakkor ezek használata is lehet helytelen, ha pusztán 
szórakozásra szolgálnak vagy elvonják a figyelmet. 

Bohóc – szintén egy ókori szórakozási forma. A bohóc komikus előadó, kinek célja a szórakoztatás. 

A rajzfilmek általában humoros töltetűek, és kaland vagy dráma köthető hozzájuk. Általában jellemző 
rájuk a túlzás és valaminek a kifigurázása (általában fikció). 

A karikatúra eltúlozza vagy leegyszerűsíti valós személyek vagy dolgok adottságait, és felerősíti a 
szóban forgó tárgy vagy személy egy bizonyos jellemzőjét. 

A dráma köznapi definíciója alapján egy színdarab, ahol színészek játszanak el egy jelenetet a közönség 
szórakoztatására. Ez az ősidőktől kezdve napjainkig népszerű. 

„A komolytalanság szelleme megegyezhet a bohócok és színészek hivatásával; de annak méltósága alatt 
áll, aki azt választotta, hogy az elevenek és holtak közt álljon, s hogy Isten szócsöve legyen” (4T 320. 
o) 

Imádkozó szívvel gondold át! 
Ezen módszerek egyike sem volt része Isten Igéje komoly tanulmányozásának. Mindig is a 
szórakoztatás eszközei voltak és eredendően világiak. Semmi helyük Isten szent Igéjének tanításában. 
Nem számít milyen jót próbál valaki ezekhez kapcsolni, továbbra is a szent és közönséges elegyítése. 
Ezek a módszerek nem lehetnek közösségben Jézus tiszta evangéliumával. 

Arra való törekvésükben, hogy jónak tüntessék fel e népszerű módszereket, sokan próbálták Isten 
igéjét használni alkalmazásuk igazolására. De vajon akik így tesznek, helyesen hasogatják az igazság 
beszédét (2Tim 2:15)? Vagy csűrik-csavarják az írásokat a maguk vesztére (2Pt 3:16)? 

Gondold át alaposan! Ezek az eszközök valóban a legjobb módjai a szent, isteni tanítások 
közvetítésének? Vagy lealacsonyítják Isten és Igéje emelkedett jellemét a közönséges szórakozás 



szintjére? Az eszköz nem zavarja-e össze az üzenetet? Valóban bemutathatnánk az Írás komoly, szíveket 
vizsgáló üzenetét olyan eszközökkel, amelyek arra hívatottak, hogy megnevettessék a tömegeket? 

Milyen ízlést alakítanak ki vagy erősítenek ezek a médiumok a gyermekek törékeny elméjében? Az 
egyházhoz vagy a világhoz fognak vonzódni? Szóba állnak-e a „jóval”, ami a médiához kapcsolódik? 
Miért kísértenénk bárkit is a világgal való barátságra vagy szokásainak utánzására? Lásd Máté 18:6. 

„Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki 
azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.” (Jk 4:4) 

Hova összpontosul a figyelem? Az énre vagy Jézusra? Például egy jelenet előadásakor lehetetlen a 
gyerekek számára, hogy ne foglalkozzanak a rájuk irányuló figyelemmel, azzal, amit viselnek, hogy ki 
következik éppen és a társaikkal való kapcsolódással – a történetben rejlő mély lelki üzenet és személyes 
alkalmazás rovására. 

Színjáték, amit a szórakoztatóipar olyan jól csinál. De a bibliatanulmány is csak színjáték lenne? 
Szeretnénk, ha a gyerekek csak felvennék és letennék, mint egy jelmezt? Valóban azt szeretnénk, ha a 
Bibliát fikciónak tartanák? 

Józan paraszti ész – Egy rajzfilm jellegű bibliai illusztrációkat nézegető kislány remekül megfogta a 
dolog lényegét, amikor így kiáltott fel: „Minden gyerek tudja, hogy a rajzfilmek tele vannak kitalált 
bolondos dolgokkal! Ezeket a képeket nézve a gyerekek azt fogják gondolni, hogy a Biblia is csak 
valami kitalált bolondos dolog!” 

Vonzza a gyerekek figyelmét a világi média? Természetesen. Jó dolog ez? Mi vonzza valójában a 
gyerekeket? 

Mit mond Isten? 

„Jézus tiszta vallása követőitől a természetes szépség egyszerűségét, a természetes finomság és 
emelkedett tisztaság fényét kívánja a mesterséges és hamis helyett. (3T 375. o). 

„Ne igazodjatok e világhoz.” (Róma 12:2) 

„Nagy vakságban élnek az egyházak és az Úr ezt mondja népének: »Vagy mi egyezése Isten 
templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondta: 
Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. Annakokáért 
menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz 
fogadlak titeket, És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a 
mindenható Úr.« (2Kor. 6:16-18)” (A keresztény nevelés alapjai 480. o) 

„Az Úr családjába való befogadás feltétele a világból való kijövetel, annak minden szennyező 
befolyásával való szakítás. Isten népének… magas mércét kell elérnie” (A keresztény nevelés alapjai 
480-481. o) 

„Azok a hitvalló szombattartók, akik egyesítik Krisztust Béliállal, akik egyik kezükkel az igazságot, 
a másikkal a világot ragadják meg, olyan légkörrel vették körül gyermekeiket, amely idegen Krisztus 
Lelkétől, és sötét árnyékot vetettek a gyülekezetre.” (5T 52. o) 

„Bohóckodás, nevetgélés, felszínes beszélgetések mind csak a világhoz illők. Keresztények, akiknek 
Isten békéje él szívükben, vidámak és boldogok lesznek a könnyelmű és léha beszéd nélkül is. Amíg 
virrasztanak és imádkoznak, olyan derű és béke honol bennük, mely felülemeli őket mindenen. Az 
istenfélelem titka, mely nyitva áll a Krisztus szolgája előtt, a földi és érzéki örömök fölé emeli őt. Az 
isteni természet részese lesz és elmenekül a romlottság elől, mely a bűnös kívánság által uralkodik a 
világon.” (3T 241. o) 



„A külső ragyogás, a pompa és a ceremónia, amely csúfot űz a bűnbeteg lelkek sóvárgásából, belső 
romlottságról árulkodik. Krisztus vallásának nincs szüksége ilyen csábító külsőségekre. A keresztről 
sugárzó fényben az igazi kereszténység olyan tiszta és szép, hogy semmilyen dekoráció nem növelheti 
igazi értékét. A szentség szépsége, a szelíd és csendes lélek az, amely értékes Isten előtt…. A külsőségek 
vallása tetszetős a meg nem újult embernek.” (NK 566-567. o) 

„Minden léleknek szüksége van arra, hogy tanulmányozza a példaképet, Jézus Krisztust. Azok, 
akik az Ő munkamódszereit követik, beszédükben szabadok, modorukban komolyak lesznek… Senki 
ne gondolja, hogy Isten helyeselhet olyan módszereket, amelyek bohóchoz vagy józan eszét vesztett 
emberhez illő viselkedését kívánnak meg. Ezek a módszerek, úgy ahogy vannak, teljes mértékben 
szükségtelenek és helytelenek… Fontosabb, hogy tanulmányozzák és hirdessék az igét, mint hogy 
érzéki módon eljátsszák azt, hogy felkeltsék az emberek figyelmét.” (Az idők jelei, 1894. március 19.) 

AZ ÓVODÁS GYERMEK 

Az óvodáskorú gyermek (4-6) 

1.  kevesebb aktivitásra van szüksége, mint egy bölcsődésnek, de mindenképpen lehetőséget kell adni 
neki a mozgásra. 

2. éppen tanulja, hogyan kell valamit közösen vagy felváltva használni. 
3. megérti, hogy rá talán később kerül sor egy bizonyos tevékenység során. 
4. élvezi az ismétlést. 
5. könnyebben képes változtatni a rutinon. A rutinszerű dolgok mégis legyenek állandóak legalább egy 

negyedéven keresztül. 
6. jobb vizuális megkülönböztető képességekkel rendelkezik, mint a bölcsis, de ne várjunk tőle nagyon 

közeli munkát. 
7. lelkes a tanulás iránt. 
8. szereti a történeteket. 
9. szereti Istent és az imádságot. 
10. megérti a jó és a rossz közötti különbséget. 
11. életének középpontjában továbbra is szülei állnak. 
12. szeret beszélni és meg tud válaszolni kérdéseket. 
13. tele van energiával, mindig mozgásban van. 
14. nem érti a vallásos kifejezéseket, szimbólumokat. 
15. érti a tegnap vagy a jövő szombat időhatározókat, de a múlt hónapban vagy jövőre kifejezéseket 

nem. 
16. korlátozott készségei vannak a számokkal, de szeret számolni. 
17. élvezi, ha a történetek részletesek, de nem túlságosan. 
18. nagyon fogékony a lelki dolgokra, és sok kérdést tesz fel Istenről, a halálról stb. 
19. képes valóban megérteni az evangélium történetét. 
20. szereti utánozni a felnőtteket. 
21. szereti befejezni, amit elkezdett. 

TIPPEK A MEGFELELŐ VISELKEDÉS FENNTARTÁSÁRA 

1. Legyen emelkedett a légkör a teremben (ld. 45. o) 
2. Az ültetési rend sokszor megelőzhet problémákat. 
3. Legyenek segítők, akik a gyerekek mögött vagy közöttük ülnek. 
4. A tevékenységek közötti váltáskor kis csoportokban mozogjanak (ne mindenki egyszerre), amíg 

mindenki csendben nem ül a helyén. 
5. Ne emeld fel a hangodat vagy fenyegesd a rendetlenkedő gyereket – beszélj nyugodt hangon, 

miközben segítségért imádkozol. 
6. Kérj meg egy másik tanítót, hogy segítsen a nyugtalan gyermeknek visszanyeri önuralmát, míg te 

folytatod a tanulmányt. 
7. Ha a zavar folytatódik, a segítő vigye ki a gyereket a teremből. 



8. Hét közben látogasd meg a gyerekeket az otthonukban. Ismerd meg őket és a szüleiket személyesen. 
Majd csapatként készítsetek tervet, hogyan lehettek a gyermek legjobb hasznára. 

9. Vond be a gyereket, vedd igénybe együttműködését. 

A SZOMBATISKOLAI TEREM 

A gyerekeknek jót tesz a világos, vidám terem. Az egyszerű, ízléses és az imádat helyével harmonizáló 
dekoráció automatikusan tiszteletet és fennköltséget ébreszt. 

Legyen egy központi hely, ahová a gyerekek pillantanak, amikor belépnek a terembe. Egy szezonálisan 
díszített háttér megfelelő választás lehet minden terem számára. Helyezhetsz rá egy képet Jézusról, elé 
pedig egy nyitott Bibliát egy kisasztalon. 

Ha van rá hely, tervezz külön sarkokat a különböző tevékenységeknek. Mindegyiket készítsd gondosan 
elő, mielőtt a gyerekek odaülnének. 

Készítsd elő a termet jó előre. Minden szükséges eszköz legyen a helyén használatra készen, már 
szombat reggel előtt. 

Szabadulj meg minden rendetlenségtől. Tárold a dolgokat a gyerekek látóterén kívül. Isten a szépség, 
szentség és rend istene. 

Dekoráció: A természetes, évszaknak megfelelő dekoráció megnyugtatja a gyerekeket, és kellemes 
változásokat hoz az év folyamán. A dekoráció legyen letisztult, egyszerű és vonzó. (ld. 51. o) 

Megjegyzés: Ne használj parti-díszeket, vagy komikus elemeket – Mikulás, húsvéti nyuszi, Halloween, 
és Disney-figurák. A világi díszek nem segítik elő az emelkedett légkört. 

„A gyerekek fejében a szombatnak a puszta gondolata is kapcsolódjék össze a természet szépségeivel!” 
(Nevelés 251. o) 

Alapvető logisztika 
1. Világítás – ablakokon beáradó természetes fény a legjobb. 
2. Levegő – legyen biztosított a megfelelő szellőzés. Szükség esetén használj párátlanító 

készüléket. 
3. Falak – tisztítsd le, vagy fesd be kellemes halvány színekkel. 
4. Függönyök – tiszta, halvány színű, jó állapotú darabok legyenek. 
5. Szőnyeg – otthonosabbá, kényelmesebbé teszi a helyet, és csökkenti a zajt. 
6. Asztal és székek – legyenek jól kimunkált, stabil, megfelelő magasságú darabok. 
7. Szemléltető táblák – legyen minden szemmagasságban. 
8. Dosszié – tartalék papír, segédanyagok, eszközök. 
9. Tároló – látótéren kívül, rendezett, könnyen hozzáférhető legyen. 
10. Leltár – dobd ki vagy cseréld a régi, törött, szakadt, gyűrött vagy elavult eszközöket. 
11. Zongora – legyen felhangolva. 
12. Tisztaság – Takaríts rendszeresen. Ügyelj a sarkokra! 

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK PARAVÁNT? 

Egy paravánt nagyon egyszerű elkészíteni, és lehetővé teszi a dekoráció gyors, könnyű évszaknak 
megfelelő változtatásait a szombatiskolai teremben. A paraván mozgatható, így igazodik a termet 
érintő változó szükségletekhez, és remek eszköz az olyan részek eltakarására, amelyekhez hozzá 
akarunk férni, de nem szeretnénk, hogy szem előtt legyenek. 

Dekoráció 
Egy nagyobb méretű Jézust ábrázoló kép középen jó lehet, vagy helyezzünk egy alacsony asztalt a 
paraván közepe elé, amire egy filctáblát állíthatunk – ez különösen hasznos lehet egy kisebb terem 
esetén. 



A paraván maradhat rácsos-lukacsos, vagy befedhetjük a nyílásokat egy textíliával a hátoldalon. 
Sötétzöld háttér jó lehet a virágos, zöldséges-gyümölcsös díszekhez, sötétkék a madarakhoz, 
pillangókhoz és vízi élőlényekhez. Kimeríthetetlen a lehetőségek tárháza. Használd a fantáziád – de 
ne vidd túlzásba a díszítést! Emlékezz, az egyszerűségben szépség rejlik. 

Szükséges anyagok* 
1db 120 cm x 240 cm – kerti rácsos panel 

2 db 60 cm x 120 cm – kerti rácsos panel (kisebb terembe) vagy 120 cm x 140 cm (nagyobb terembe) 

4-5 cm széles szegély 

falakk vagy -festék 

szegek vagy faragasztó a szegélyhez 

4-6 zsanér 

*Megjegyzés: Az alapanyagok elérhetők a legtöbb barkácsáruházban. A paraván lehet faárnyalatú 
vagy festett (a fehér szín ajánlott leginkább). Lehetőleg ne használjunk műanyag paravánt. 

Elkészítés 
1. Vágd a középső panelt kívánt magasságúra – 170-180 cm. A csapott sarkok jobban mutatnak. 
2. Igazítsd méretre az oldalsó táblákat, hogy illeszkedjenek a középsőhöz. Ha az oldalsók is 

nagyobb méretűek, érdemes ezek külső sarkát is levágni. 
3. Lakkozd vagy fesd le a paravánt. 
4. Szegezd vagy ragaszd fel a szegélyt MINDEN szélre. 
5. Rögzítsd az oldalsó táblákat a középsőhöz zsanérokkal. 

Évszaknak megfelelő díszítő ötletek 
A *-gal jelölt elemeket a mennyezetről is lelógathatjuk – olyan helyen, ahol nem járunk, nem 
ütközünk bele. 

A borostyán minden évszakban jól mutat. 

Tavasz 

• zöld levelek 
• tavaszi virágok 
• esőcseppek* 
• szivárvány* 
• madarak* 
• pillangók* 
• állatkölykök 
• kis tó 

Nyár 

• zöldellő fák 
• nap*, felhők* 
• nyári virágok 
• gyümölcsök/zöldségek 
• halak, békák, kacsák 
• madarak és madárfészkek 
• pillangók* 
• halászháló, halak 



• tengeri növények, kagylók 

Ősz 

• őszi levelek 
• makkok 
• sütőtök 
• kukoricacső 
• mókus, mogyoró 
• pulyka 
• kukoricaszárak 
• kisebb szalmabálák 
• őszi virágok 

Tél 

• hó 
• hópelyhek* 
• jégcsapok* 
• örökzöld fák 
• tobozok 
• medvék/szarvasok 
• madáretető és madarak 

SZEMÉLYES ÉRDEKLŐDÉS MINDEN GYERMEK IRÁNT 

„Érezzék a tanítók, bármilyen jellegű legyen a nehézség, azzal Jézus indulatával kell szembe 
nézzenek. A harciasság ne kerüljön szembe harciassággal. Ha neked makacssággal, konoksággal, 
türelmetlenséggel és könnyelműséggel kell foglalkoznod, mutass minden kényszerhelyzetben 
kedvességet és szeretetet, és türelemmel, önuralommal tartsd meg befolyásodat tanítványaid 
szeretete felett, hadd érezzék, hogy minden vágyad, jót tenni velük. Mutasd meg tanítványaidnak, 
bízol bennük. Látogasd meg őket otthonaikban és hívd meg őket otthonodba. Lássák, hogy szereted 
őket nemcsak szóval, hanem tettel és igazsággal.” (TSzM 174. o) 

„Az Úr megbecsüli és megáldja az alázatos munkást, aki tanítható lelkületű, az igazság és 
becsületesség iránt tiszteletteljes szeretettel viseltetik. Ilyen munkás bárhol lehet. Ha ilyen vagy, 
érdeklődsz tanulóid iránt, és üdvösségükért erőfeszítést teszel. Az együttérző szeretetben közel 
kerülsz hozzájuk, meglátogatod őket otthonukban, megismered valódi állapotukat, beszélgetsz 
velük Isten dolgaiban szerzett tapasztalatukról, és a hit karjában viszed őket az Atya trónjához.” 
(TSzM 75. o) 

A következő történet A. G. Daniells (Generál Konferenciai elnök 1901-1922 között) tollából 
származik, és bemutatja a gyermekekért végzett személyes munka messzeható befolyását. Daniells 
gyermekként Krisztusnak adta szívét, és megkeresztelkedett. Nem sokkal keresztsége után nagy 
csüggedés vett erőt rajta. Ezt írja: 

Elérkezett egy időszak tapasztalatomban – megtörténik ez a fiúkkal –, amikor mélyen elcsüggedtem. 
Vádoltam magam, amiért nem imádkoztam. Nem próbálkoztam igazán keményen. 

Így amikor a közösségben bizonyságot tettünk, ahogyan szoktuk, én visszahúzódtam, mert 
bűntudatot éreztem. De azt mondtam „Ezen a héten jobban fogom csinálni, és akkor jövő héten tiszta 
lelkiismerettel állhatok majd ki a tisztesség érzésével.” 



A következő hét még rosszabb volt, és amikor az a szombat eljött, elsüllyedtem, és azt mondtam, 
nem vagyok méltó, hogy keresztény életet éljek, nem vagyok kereszténynek való fiú, inkább 
feladom. 

Amikor az alkalomnak vége lett, kisiettem, hogy senki se szólhasson hozzám. Egyenesen haza 
indultam volna; de ott volt édesanyám, akivel mindig együtt mentünk haza. Megálltam a sarkon 
lesújtva. 

A gyülekezet idős, ősz hajú presbitere odajött hozzám, és így szólt: „Arthur, kerestelek; szeretnélek 
látni.” Nagyon kedvesen beszélt: „Érdekel, hogy mi van veled, Arthur. Észrevettem, hogy nem 
mondtál semmit az elmúlt három alkalommal.” 

„Nem” – válaszoltam. 

„Szeretném tudni, mi a baj. Szeretnék segíteni.” 

„Nem hiszem, hogy létezik segítség számomra” – mondtam. 

„Miért?” – kérdezte. 

„Nem vagyok kereszténynek való. Nem megy. Megpróbáltam és elbuktam. Feladtam” – 
válaszoltam. 

„Nem fogod feladni, ugye?” 

„Már megtettem.” 

Ő folytatta: „Nem szabad! Nem imádkoznál velem ezen a héten, hogy mégis megpróbáld?” 

Nagyon bíztam ennek az embernek az imáiban, és azt gondoltam, ha ő imádkozik értem, 
megpróbálom; így aztán ránéztem, és azt mondtam: „Ha te imádkozol értem, megpróbálom.” 

Az idős úr átkarolt, közel hajolt hozzám, és így szólt: „Imádkozni fogok érted mindennap, imádkozz 
te is, és tudom, hogy az Úr megsegít.” 

Amikor következő szombaton a gyülekezetbe értem, új énekre nyílt az ajkam. Isten meglátogatott 
azon a héten, és az az idős úr … felemelt a legsötétebb mélységből, ahová valaha kerültem, mióta 
kereszténnyé lettem.  

Azóta sosem mondtam újra: „nem próbálom meg”. Minden próbában, nehézségben és csüggedésben 
mindig azt tudtam mondani: „Újra megpróbálom; Sion felé fordulok.” 

(May Kuhn: Emberek vezetője, 23-24. o) 

 

 


