
 

 

Szombatiskolai segédanyag az „Apró 
léptek” tanulmányokhoz 

Tanítói melléklet 
 

 

I.  
C év, 4. negyed, 40-52. tanulmányok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A tanulmányok üzenete 

 

40. A gyerekek Jézus segédei lehetnek. 

41. Jézus szereti, ha köszönetet mondunk mindazért, amit értünk tesz. 

42. Jézus gondunkat viseli. 

43. Jézus segít megtanulni a bölcsességet. 

44. Jézusnak öröm hallgatni a mi dicsőítő énekeinket. 

45. Jézus halála megvéd minket a Sátántól.  

46. Jézus betartja ígéreteit. 

47. Jézus segédje, a Szentlélek, mindig velünk van. 

48. Az őrzőangyalaink szüntelen velünk vannak. 

49. Mikor Jézust szeretjük, szívesen vállaljuk a missziómunkát. 

50. Jézus segít nekünk bátornak lenni. 

51. Mikor Jézus visszajön, én készen vagyok Vele menni a mennybe. 

52. A menny egy valóságos hely. 

 

 

A lecke előkészítését és bemutatását szolgáló ötletek  

Írta: Tammy Burak 

 

Ezen ötletek szórakoztató módon segítik a gyerekeket abban, hogy előrelássák a bibliai 
történetek lényegét. Alkalmasak olyan szombatiskolai csoportok számára, ahol együtt van az 
apró léptek és az óvodás korosztály. Az idősebb gyerekek különösen szeretik előre látni, 
hogy mi következik a történetben. Használjátok ezeket a javaslatokat a szombatiskolai 
program megkezdése előtt. 

 

C 40 

Uzsonnás doboz: Mi ez? Ez egy élelmiszerdoboz. Tettetek már valaha ételt egy különleges 
dobozba? Milyen helyekre lehet elmenni egy uzsonnás dobozzal? (Beszéljétek meg a 
gyerekekkel.) A mai bibliai történet egy fiúról szól, aki magával vitte az uzsonnáját, és 
elment meghallgatni Jézust. Hosszú ideig ült és hallgatta Jézus beszédét. Aztán valami 
csodálatos történt. Majd megtudjuk, mi történt, amikor eljön a bibliai történet ideje. 

 



C 41 

Narancs egy papírzacskóban: Kitaláljátok, mi van a táskámban? (Hagyjátok, hogy a 
gyerekek találgassanak, majd tegyék a kezüket a zsákba, és megkaparják a narancs héját, 
hogy érezzék annak illatát) Most már kitaláljátok? Érzitek az illatát? Milyen kellemes illat! 
Mit juttat eszetekbe? Ez egy narancs. Még ha nem is láttátok, éreztétek az illatát. A mai 
bibliai történet egy ajándékról szól, amelyet Mária vett Jézusnak. Nem narancsot adott neki, 
de az ő ajándéka is jó illatú volt. Erről majd akkor fogunk tanulni, amikor eljön a bibliai 
történet ideje. 

 

C 42 

Egy kis zöld fű vagy széna papírzacskóban: Találjátok ki, mi van a zacskómban. 
Körbeadom, és hagyom, hogy megszagoljátok. Ne leskelődjetek! (Csak résnyire nyissátok ki 
a zacskót a tetején, és hagyjátok, hogy a gyerekek megszagolják.) Az állat, amiről a mai órán 
beszélni fogunk, ezt szereti megenni. (Adjatok néhány percet a gyerekeknek, hogy 
találgassanak a zsák kinyitása előtt. Tegyetek utalásokat arra, hogy kitalálhassák, hogy ez egy 
bárány. Az állatnak göndör bundája van és béget.) A mai bibliai történet címe: „A jó 
pásztor”. Néhány perc múlva többet is megtudunk. 

 

C 43 

Kő, egy kis homok, vizeskancsó, két tál: Nézzétek meg a mai leckére utaló tárgyakat! Mik 
ezek? (Tegyétek a követ egy tálba.) Szerintetek mi fog történni, ha vizet öntök a kőre? 
(Öntsetek egy kis vizet a kőre.) Mi történt a kővel? Nedves lett. Történt valami más? 
Megváltozott? Nem, csak nedves lett. (Öntsétek a homokot egy másik tálba.) Szerintetek mi 
fog történni, ha vizet öntök a homokra? Lássuk, mi történik. (Öntsetek vizet a homokra, amíg 
a halom szétterül és megváltoztatja az alakját.) Mi történt a homokkal? Megváltozott? 
Amikor nedves lett, elmozdult és megváltoztatta az alakját. Amikor a kő nedves lett, 
elmozdult vagy más formája lett? Nem. De a homoknak igen. A mai bibliai történet két 
házról szól. Az egyik ház sziklára épült, a másik ház pedig homokra. Hogy mi történt ezzel a 
két házzal, azt majd akkor tudjuk meg, amikor eljön a bibliai történet ideje. 

 

C 44 

Pálmaág és virág: Nézzétek mit hoztam segítségként a mai leckéhez! Mik ezek? 
(Mutassátok meg az ágat és a virágot.) Az emberek egy napon azt ünnepelték, hogy Jézus 
Jeruzsálembe ment. Virágok és pálmaágak voltak a kezükben. Mit gondolsz, mit csináltak a 
virágokkal és a pálmaágakkal? (A gyerekek találgatnak.) Amikor eljön a bibliai történet ideje, 
megtudjátok, hogy helyesen válaszoltatok-e. 

 

C 45 



Egy kép vagy filckompozíció a keresztről: Ez a mai lecke tartalmára utaló szemléltetés. Mi 
is ez? Egy kereszt, igazatok van! Tudjátok, miről fog szólni a mai bibliai történet? Jézus 
kereszthaláláról. Erről a különleges pillanatról többet fogunk megtudni, amikor eljön a bibliai 
történet ideje. 

 

C 46 

Virágcsokor: Ez a mai leckéhez tartozó tárgy. Amikor valaki meghal, az emberek gyakran 
tesznek virágot a sírjára. A múlt heti bibliai történetben Jézus haláláról tanultunk. De amikor 
Jézus barátai valami különlegeset vittek a sírhoz, mit találtak? (A gyerekek válaszolnak.) 
Jézus sírja üres volt. Jézusnak nem volt szüksége virágokra, mert nem volt ott. Majd többet 
megtudunk, ha eljön a bibliai történet ideje. 

 

C 47 

Felhőket ábrázoló kép: Mit ábrázol ez a kép? Ez a mai leckéhez tartozó utalás. A bibliai 
történetekből megtudjuk, hogy Jézus meghalt értünk, majd feltámadt. Hol él most Jézus? Mit 
gondoltok, miről fog szólni a mai leckénk? (A gyerekek válaszolnak.) A mai bibliai történet 
arról szól, hogyan tért vissza Jézus a mennybe. Ezért hoztunk egy képet a felhőkről! Jézus 
visszatéréséről fogunk tanulni, amikor a bibliai történetre kerül a sor. 

 

C 48 

Néhány láncszem egy papírzacskóban: (Rázzátok meg a zacskót, és hagyjátok, hogy a 
gyerekek kitalálják, mi van benne. Mondjátok meg a gyerekeknek, hogy tegyék a kezüket a 
zsákba, hogy érezzék a láncot.) Puha vagy kemény a zsák belsejében lévő dolog? Meleg vagy 
hideg? Sima vagy durva? Kemény vagy könnyű? (Mutassátok meg a láncot.) A mai bibliai 
történetben egy Péter nevű emberről fogunk hallani, aki börtönben volt, láncok voltak a 
kezein és a lábain. 

 

C 49 

Ruháskosár: Mit hoztam a mai órára? Ez egy ruháskosár. Mire használjuk a ruháskosarat? 
Igen, hogy beletegyük a piszkos ruhákat, majd onnan a mosógépbe. De arra is, hogy a tiszta 
ruhákat elvigyük bepakolni a szekrénybe. Lehet benne ülve mozogni? A mai bibliai történet 
egy Pál nevű emberről szól. Pálról többet fogunk megtudni, amikor eljön a bibliai történet 
ideje. 

 

C 50 

Egy kulcscsomó, amit egy darab rongyba vagy papírzacskóba rejtünk: Mit hoztam a mai 
órára segédeszközként? Figyeljetek! Adok egy tippet! (Rázzátok meg a kulcsokat. Vegyétek 
ki őket lassan, hogy minden gyerek láthassa azokat.) Mik ezek? Ezek kulcsok. Mire valók a 



kulcsok? (A gyerekek elmondják a válaszaikat.) A mai bibliai történet egy emberről szól, 
akinek kulcsa volt egy börtönhöz. Többet fogunk megtudni róla, amikor eljön a bibliai 
történet ideje. 

 

C 51 

Lámpa: Szeretnétek látni, hogy mit hoztam a mai leckére segédeszközként? Ezt a sötétben 
kell megmutatnom. Egy pillanatra lekapcsolom a villanyt, hogy láthassátok. (Kapcsoljátok le 
a lámpákat a szobában. Kapcsold fel a zseblámpát.) Látjátok a fényemet? Van valaki, aki 
nem látja a fényt? Mindenki láthatja a fényt. Mintha villámok világítanák be az eget. A mai 
történet arról az eseményről szól, amikor Jézus vissza fog jönni. A Biblia azt mondja, hogy 
„amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember 
Fiának eljövetele is.” (Mt 24:27) Amikor eljön a bibliai történet ideje, többet fogunk 
megtudni arról, hogy mi fog történni, amikor Jézus visszajön. 

 

C 52 

Plüssmackó, esetleg oroszlán vagy egyéb veszélyes állat: (Mutassátok meg az állatokra.) 
Mit hoztam utalásként a mai leckére? Emelje fel a kezét, aki elmondja, mit tud erről az 
állatról. (Válasszatok ki egyet az állatok közül.) Ezek az állatok veszélyesek. Milyenek 
lesznek az állatok a mennyben? Még mindig veszélyesek lesznek? Sok minden nagyon más 
lesz, mert Jézus mindent újjá fog tenni. A medvék, oroszlánok és tigrisek egyáltalán nem 
lesznek veszélyesek. Még több csodálatos dolgot fogunk megtudni a mennyországról, amikor 
eljön a bibliai történet ideje. 

 

 

Tudnivalók a szombatiskolai tanítók számára 

 

A Bibliám azt mondja egy egész éves tanulmányi ciklus, amely a Teremtéstől indul és az Új 
Földdel zárul. A kisgyermekek elkezdik megérteni, hogy létezik jó és rossz; hogy Jézus 
szereti őket, és ők is szerethetik Jézust; hogy Jézus nagy és erős; hogy Jézus megvéd és 
megóv minket Sátántól, aki megpróbál ártani nekünk; hogy szabadon választhatjuk, hogy 
bízunk-e Benne. 

 

A bibliai lecke tanítása nem könnyű feladat. Egy kisgyermek megértési szintjének 
elérése tanulmányozást, imát és felkészülést igényel. Ezek a történetek megteremthetik azt az 
alapot, amelyre a Biblia jövőbeli megértése épül. Gyermekeink közül egyesek számára a 
szombatiskola az egyetlen hely, ahol megismerkedhetnek a Bibliával és Isten szeretetével. 
Egyesek számára ez lehet az egyetlen lehetőség, hogy elkezdjék megérteni a különböző 
bibliai alapelveket, melyen a Hetednapi Adventista Egyház hite alapul. 



Bátorítsátok a szülőket, hogy minden nap legalább néhány percet (akár 3-5 percet) 
töltsenek gyermekükkel a leckét tanulmányozva. A kicsik nem unják meg, hogy újra és újra 
ugyanazokat a történeteket hallják.  

Tanítói hatékonyságod azt tükrözi, amit te magad is megértettél és megtapasztaltál. És 
csakis a Szentlélek tudja az Élet Könyvéből való történeteket az Élet Kenyerévé változtatni. 

Imádkozzatok a történet elmondása előtt, közben és után. Isten felhasznál titeket. Soha 
ne csüggedjetek. Sátán mindent megtesz, hogy ezeknek a történeteknek ne legyen meg a 
kellő hatása. De ne feledjétek, hogy Isten sokkal hatalmasabb Sátánnál, és Ő meg fog áldani 
titeket!   

Egyes szombatok sikeresebbek lesznek, mint mások. Adjatok hálát Istennek a jó 
napokért, és elemezzétek azokat, amelyek csalódást okoztak. Kérdezzétek meg magatoktól: 
Felkészültem-e ténylegesen? Felkészültek-e a segítőim arra, hogy hallgassanak rám és 
gondoskodjanak a váratlan igényekről?   

 

Előkészületek a történet mesélésére 

Az írásjelek és a kiemelések csak az oktatót segítik. Nem követik a nyelvtani 
szabályokat. Az oktatói füzetben található leckék csak a történetek elmesélésére szolgálnak. 

 

1. Olvasd el többször a leckét a tanítói füzetből – és legalább egyszer a gyermekek 
leckéjéből.  

2. Ne próbáld meg bemagolni a szavakat!  

3. Érezd át a történetet, a történet hangulatát és a mondanivalóját.  

4. Az aláhúzott és ferdén szedett szavakat hangsúlyozni kell, vagy lassan és kifejezően kell 
kiejteni. A vesszők gyakran szünet jelölését szolgálják.  

5. Urald a történet elejét és befejezését. Ezek a legfontosabb részek.  

6. Vázold fel a történetet fejben. Mi történik először, mi következik, és hogyan jutsz át egyik 
részből a másikba. Ha csak a történetre hivatkozol, csak „veszíteni” fogsz!  

7. Készítsd elő és nézd át az összes tanítói segédanyagot: képfüzeteket, filceket (a 
felhasználás sorrendjében), a lecke szemléltetéséhez szükséges tárgyakat.  

8. Mondd el a történetet hangosan – ez segít abban, hogy megjegyezd, és észrevedd az 
esetleges „gyenge” pontokat. 

 

A történet bemutatása 

Helyezz nagy, színes filcköröket a padlóra, hogy mindenik gyermek ráülhessen egyre. A 
kicsik szeretik, ha megvan a „helyük”.  

Megjegyzés: A képek az 1. negyedévre vonatkozó füzetben találhatók. 



1. Légy lelkes és „vidám”!  

2. Várj csendben, amíg mindenki – gyerekek és szülők – figyelme rád összpontosul.  

3. Azonnal kezdd el a történetet. Gyakran, ha suttogva kezdesz, ez csodákra képes.  

4. Ne beszélj gyorsan. Beszélj lassan és halkan. 

5. Beszélj egyszerűen, rövid mondatokban. 

6. Tanulj meg szüneteket tartani, hogy feszültséget teremts és legyen időd hangsúlyozni.  

7. Hangsúlyozd az aláhúzott és dőlt betűs szavakat.  

8. Légy jelen a történetben! Éld át annak minden részletét! Arcod és cselekedeteid tükrözzék 
a történet által kiváltott érzéseket. 

9. Nézz bele minden gyermek szemébe.  

10. Amikor kérdéseket teszel fel, ne add meg a választ, amíg nem adsz lehetőséget a 
gyermekeknek a válaszadásra.  

11.Tartsd fel a képeket úgy, hogy minden gyermek láthassa őket. Adj nekik időt, hogy 
minden képet megszemléljenek.  

12. Használd a filcdarabokat takarékosan. A túl sok darab zavaró lehet, és elvonhatja a 
figyelmet a történetről.  

13. A gyermekek figyelmét gyakran úgy lehet visszanyerni, ha a nevükön szólítod, majd 
felteszel nekik egy egyszerű kérdést. 

 

 

 

40. EGY FIÚ MEGOSZTJA ÉTELÉT 

(János 6:1-14) 

 

Ének 

Ima: Drága Jézus, köszönjük Neked a Bibliánkat. Kérünk, áldd meg a bibliai történetre szánt 
különleges időnket. Jézus, mi szeretünk Téged. Ámen! 

 

Ismered ennek a kisfiúnak a nevét? 1. Én sem tudom, hogy hívják. Kisfiúnak fogjuk nevezni. 
Mondjuk ki együtt a nevét. Egy nap ez a Kisfiú bement a házba. Izgatott volt! „Anyuci! 
Anyuci! Jézus történeteket mesél az emberek tömege előtt! Elmehetek én is meghallgatni 
Őt?” Az anyuka rámosolygott a Kisfiúra, és azt mondta neki, hogy mehet. „Csomagolok 
neked egy kis ebédet, hogy legyen mit egyél, ha megéhezel.” 2. Nemsokára az anyuka 
átnyújtott a Kisfiúnak egy kosarat. (Mutassátok meg a kosárban lévő, szalvétába csomagolt 
ételt. Még ne csomagoljátok ki.) „Köszönöm, anyu! Szeretlek!” – mondta a Kisfiú az 



édesanyjának. Aztán megölelték egymást, és elbúcsúztak. A Kisfiú elsietett oda, ahol Jézus 
volt, és az ott összegyűlt emberekhez beszélt. Amikor arra helyre ért, ahol Jézus tanított, 
olyan közel ült Hozzá, amilyen közel csak tudott.  

 

#1 kép: Ó, milyen csodálatos történeteket mesélt Jézus! Az emberek csendben hallgatták. A 
kisgyerekek szófogadóan figyelték! (Mutass a legkisebb gyerekre.) Az égen a nap egyre 
magasabbra és magasabbra emelkedett, amíg el nem érkezett az ebédidő. De senki sem 
gondolt az evésre! Mindannyian azt akarták, hogy Jézus tovább beszéljen! Aztán lement a 
nap, és eljött a vacsora ideje. Itt volt az ideje, hogy az emberek hazamenjenek. Reggeli óta 
nem ettek. Jézus tudta, hogy valamit enniük kell. 

#2 kép: „Adjatok az embereknek enni, mielőtt hazamennek!” – mondta Jézus a 
tanítványainak. Ők csak meresztették a szemüket. Nagyon-nagyon sok ember volt ott! A 
tanítványoknak pedig nem volt semmi ételük. Hogyan tudtak volna ételt adni az éhező 
embereknek? Még pénzük sem volt. És egyébként sem voltak boltok, ahol ennyi embernek 
élelmet tudtak volna vásárolni. Aztán a Kisfiúnak hirtelen eszébe jutott az uzsonnás 
csomagja. De ő is éhes volt. Vajon kinek szerette volna odaadni az uzsonnás dobozát? Igen! 
Jézusnak! „Jézus megeheti az uzsonnámat!” – mondta a Kisfiú az egyik tanítványnak. 

#3 kép: A tanítvány ránézett a Kisfiúra, majd fogta a kis csomagot, és átnézte azt. 2 
(Csomagoljátok ki az ételt.) Kenyerek és halak voltak benne. Hány kenyeret és hány halat 
számolt meg? 3 (Számoljátok meg a kenyereket és a halakat.) Amikor a tanítvány 
megmutatta a kis csomagot Jézusnak, ő rámosolygott a Kisfiúra. „Köszönöm, hogy ilyen 
nagylelkű vagy!” – mondta neki. Majd Jézus így szólt: „Kérlek, mondjátok meg 
mindenkinek, hogy üljenek le a fűre.” És az emberek így is tettek. Ezután Jézus megkérte 
Istent, hogy áldja meg az ételt. 

#4 kép: A Kisfiú csak ámult, ahogy nézte, mi történik. Mi történt, amikor Jézus elkezdte 
megtörni a kenyeret? Igen! Abból az öt kis kenyérből sok-sok kenyér lett! A kis halakból 
sok-sok hal lett! Mindenki számára volt elég étel! Senki sem volt már éhes! Még kenyér- és 
haldarabok is maradtak! A Kisfiú hazavihetett az ételből, és elmesélhette az édesanyjának, 
hogy mi történt aznap. Milyen boldog volt az anya, hogy a kisfiú megtanult segítőkész és 
önzetlen lenni! Jézus is boldog volt. Ti is megtanultok nagylelkűen viselkedni? Ha igen, 
akkor Jézust is boldoggá teszitek.  

Ének 

Aranyszöveg: „Jézus pedig monda nékik: adjatok nékik ti enniük.” Máté 14:16 

Ima: Drága Jézus, köszönjük a Kisfiúról szóló történetet. Segíts nekünk is olyan nagylelkű és 
vidám adakozóknak lenni, mint ő volt. Jézus, mi szeretünk Téged! Ámen! 

Szemléltetés:  

1 Filcből készült fiú a bibliai történet-csomagból. 

2 Kis kosár, 5 szelet kenyér (valóságos vagy papír), 2 kis hal (műanyag vagy papír). 

3 Ének 



4 Amennyiben időtök engedi, hagyjátok, hogy a gyerekek ének alatt kenyeret és halat 
osszanak. 

Flanelográf-ötletek: anya, fiú, Jézus, emberek, tanítványok. 

 

41. MÁRIA KIMUTATJA SZERETETÉT 

(Máté 26:6-31; Márk 14:2-9) 

 

Ének 

Ima: Drága Jézus, köszönjük a bibliai történeteket. Taníts meg minket még jobban szeretni 
Téged. Ámen! 

 

1 Mai történetünk Jézusról, egy Mária nevű hölgyről, egy Simon nevű férfiról és Jézus egyik 
különleges segítőjéről, Júdásról szól. Simon nagyon gazdag volt. Sok pénze volt. (Mutassatok 
pénzt.) Egyszer Simon teste szörnyű sebekkel telt meg. Az orvosok nem tudták 
meggyógyítani ezeket a sebeket. Azt mondták, hogy Simon meg fog halni! De Jézus 
meggyógyította őt. Gondolod, hogy Simon boldog volt? Ó, igen! Elhatározta, hogy nagy 
ünnepséget rendez Jézusnak, hogy megköszönje Neki a gyógyulását. Simon tehát meghívta 
Jézust és 12 különleges segítőjét a házába. Sok más gazdag embert is meghívott. Mária és 
családja is meghívást kapott. 

 

#1 kép: Máriának volt egy nagy problémája. Sátán megkísértette őt, hogy ne 
engedelmeskedjen a Boldogság Törvényének (a Tízparancsolatnak), hanem gonosz dolgokat 
tegyen. Jézus azonban tudta, hogy Mária nagyon sajnálja azokat a rossz dolgokat, amelyeket 
tett. Amikor Jézus elmondta Máriának, hogy Isten mennyire szereti őt, és hogy segíteni fog 
neki, hogy ne tegyen többé rosszat, Mária nagyon boldog volt. Szerette Jézust, mert Ő segített 
neki megszabadulni Sátán befolyásától. Mária valami különlegeset akart tenni, hogy 
megmutassa Jézusnak, mennyire szereti Őt, és hogy megköszönje neki, hogy segített neki. 2 
Mária tehát pénzt gyűjtött. Különleges ajándékot akart venni Jézusnak. Bár saját magának is 
szüksége volt különböző dolgokra, Mária mégsem vett semmit. A pénzt Jézus ajándékára 
tartogatta. 

#2 kép: Hosszú időbe telt, míg sikerült elég pénzt gyűjteni az ajándékra. De végül Mária 
összegyűjtötte a szükséges pénzt, és megvásárolta az ajándékot. 3 (Mutassátok meg az 
ajándékot.) 

#3. kép: Mialatt Jézus Simon vacsoráján volt, Mária nagyon diszkréten elhozta az ajándékát. 
Meglátta, hol ül Jézus. Csendben letérdelt az Ő lábai elé. Amikor eszébe jutott, hogyan 
mentette meg őt Sátán befolyásától, sírni kezdett. Könnyei megáztatták Jézus lábát. Mária 
hosszú hajával letörölte a könnyeket. 4 Aztán kinyitotta az ajándékot, és egyik részét Jézus 
lábára, másik részét pedig a fejére öntötte. Hirtelen csend lett a szobában. Az emberek valami 
kellemes illatot éreztek. „Honnan jön ez a csodálatos illat?” – kezdték egymástól kérdezgetni. 



Valaki azt mondta: „Mária parfümmel locsolja Jézust”. Mária annyira zavarba jött! 
Elfelejtette, hogy mindenki érzi a parfüm illatát. Vajon Jézus elégedetlen az ajándékommal?” 
– tűnődött. Mária hallotta, amint Júdás azt mondta a többi tanítványnak: „Micsoda 
pénzkidobás! Máriának el kellett volna adnia a parfümöt, és oda kellett volna adnia a pénzt a 
szegényeknek!” Simon így gondolkodott: „Ha Jézus tudná, hogy Mária milyen gonosz 
dolgokat művel, nem engedné, hogy megérintse őt.” Mária el szeretett volna futni, hogy 
elrejtőzzön. Ekkor hallotta, hogy Jézus azt mondja: „Hagyjátok békén Máriát! Mindig 
lesznek szegények, akiknek segíteni kell. De hamarosan meghalok. Akkor már túl késő lesz 
kimutatni az irántam érzett szeretetet. Mária a halálom előtt mutatja ki irántam érzett 
szeretetét.” Mária jobban érezte magát, miután Jézus ezt mondta? Igen. Boldog volt. Tudta, 
hogy Jézusnak tetszik az ajándéka. Jézus is tudta, hogy így akarja megköszönni Neki, amiért 
segített megszabadulnia Sátántól. 

#4. kép: Eszetekbe jut megköszönni Jézusnak mindazt, amit minden nap nektek ajándékoz? 
(Idézzetek fel néhány dolgot, ha az időtök megengedi.) Eszetekbe jut szüleiteknek elmondani, 
hogy: „Köszönöm” és „Szeretlek”? Ha igen, akkor ezzel Jézust olyan boldoggá teszitek, mint 
amilyen aznap Simon házában volt. 

Ének 

Aranyszöveg: „Ő ami tőle telt, azt tevé.” Márk 14:8 

Ima: Drága Jézus, köszönjük a Máriáról szóló történetet. Segíts nekünk köszönetet mondani 
Neked mindazért, amit értünk teszel. Juttasd eszünkbe, hogy kimondjuk szüleinknek: 
„Köszönöm” mindazért, amit értünk tesznek. Jézus, mi szeretünk Téged. Ámen! 

Szemléltetés: 

1 Helyezzétek a filc-figurákat a táblára, miközben a szereplőkről meséltek a történetben. 
Mutassatok rá mindenik szereplőre a történet menete alatt. 

2 Helyezzetek érméket egy kis táskába, pénztárcába vagy perselybe. 

3 Egy szép illatszeres üvegcse. 

4 A gyermekek szagolják meg a parfümöt. (Figyeljetek arra, ha valaki a gyerekek/szülők 
közül érzékeny a szagokra. Ha van ilyen, csak az üveget mutassátok be.) 

 

 

42. A JÓ PÁSZTOR 

(Lukács 15:1-7; János 10) 

 

Ének 

Ima: Drága Jézus, köszönjük a bibliai történeteket. Szeretünk. Ámen! 

 



Ti kedvelitek az állatokat? Szeretitek az állatos történeteket? Így van, szeretjük az állatokat és 
szeretjük az állatos történeteket. A mai történetünk egy fehér szőrű és bégető állatról szól. 
Milyen állat ez? 1 Hogy hívják azokat az embereket, akik a juhokra vigyáznak, és óvják őket 
a veszélytől? Őket pásztoroknak hívják. (A gyerekek ismétlik.) A pásztorok olyan helyekre 
viszik a juhokat, ahol zöld fű van, hogy szabadon ehessenek. Nem akarják, hogy a juhok 
olyan gyomokat egyenek, amelyek megbetegíthetik őket. Mindig gondoskodnak arról, hogy a 
szomjas juhaiknak legyen tiszta víz. 2 A pásztoroknak van egy különleges botjuk, amellyel 
elűzik a veszélyes állatokat, vagy felsegítik a juhokat, ha azok elesnek. Látod a bot tetejét, 
amit ez a pásztor hordoz? Soha nem ütik meg az állatokat a bottal. 

#1 kép: Jézus egyszer mesélt egy történetet egy pásztorról, akinek 100 juha volt. Minden este 
elvitte a juhokat az akolba, hogy biztonságban tölthessék az éjszakát. Egyetlen vadállat sem 
léphetett be, hogy bántsa vagy megijessze a juhokat. Amint ezek a juhok mentek be az 
akolba, a pásztor gondosan megszámolta őket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy mind ott 
vannak. De egy éjszaka, amikor a pásztor megszámolta őket, egy bárány hiányzott. Ó! Újra 
számolt, hogy megbizonyosodjon róla, nem tévedett-e. Nem! Egy birka hiányzott! Ó! Meg 
kellett találnia. 

#2 kép: Sötétedett, és közeledett a vihar. A pásztor nagyon fáradt volt, de nem pihent le. 3  Ő 
gyorsan meggyújtotta a fáklyát. Szorosan becsukta az akol ajtaját, és sietett, hogy megtalálja 
az eltűnt bárányt. Talán elveszett! Talán valami vadállat kapta el! Talán egy gödörbe esett, 
vagy talán tüskék közé szorult. Fújt a szél, dörgött az ég, villámok világították meg az eget, 
és sűrűn esett az eső. A pásztor folyton azt kiabálta: „Bárányka, bárányka!” Aztán figyelt. 
(Tartsátok a kezeteket a fületekhez.) De csak a mennydörgést, a szelet és az esőt hallotta. 
Tövisek karcolták a pásztor lábát. Megbotlott a köveken, de tovább kiabált és keresgélt. 
Tudta, hogy az ő kisbáránya nagyon megijedhetett. Aztán hosszú idő után hallott valamit a 
távolból: „Behehe, behehe!” (Halk hangon). A pásztor sietni kezdett! „Jövök!” - kiáltotta. 
„Behehe, behehe!” – felelte a szegény bárány. A pásztor észrevette, hogy közel jár. Végre 
megtalálta a bárányt! Csapdába esett egy tüskés bokorban, és nem tudott kiszabadulni. A 
pásztor óvatosan kihúzta őt a tövisek közül. Megszidta és megverte, amiért elkóborolt a többi 
báránytól? Jaj, nem! Tudta, hogy mennyire megrémülhetett. Annyira örült, hogy rátalált! 

#3. kép: A pásztor óvatosan felvette a báránykát, és visszavitte az akolba. Milyen jó pásztor! 
Gondolod, hogy a bárány örült, hogy hazaért? Hát persze, hogy örült! 

#4. kép: Jézus azt mondja, hogy Ő a jó Pásztor. Azért jött le a mennyből, hogy megmentse a 
világunkat, mert annyira szeret minket. Sátán olyan, mint egy vad, éhes állat, aki bántani akar 
minket. Jézus azonban olyan, mint a jó pásztor, aki megment minket, és megőriz Sátántól. 
Örültök-e annak, hogy Jézus a mi szerető Pásztorunk, és hogy ti az ő bárányai vagytok? Én is 
örülök! 

Ének 

Aranyszöveg: „Örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat.” Lukács 15:6 

Ima: Jézus, köszönjük, hogy Te vagy a mi jó Pásztorunk, aki vigyáz ránk. Szeretünk. Ámen! 

Szemléltetés: 

1 Mutassatok egy játék bárányt. Adjátok oda mindenik gyereknek mialatt énekeltek. 



2 Mutassatok be egy pásztorbotot – legalkalmasabb egy olyan bot lenne, aminek a vége be 
van hajlítva. 

3 Mutassatok egy lámpást vagy gyertyát. 

Flanelográf-ötletek: pásztor, bárány, akol, Jézus, Sátán 

 

43. AZ OKOS EMBER ÉS A BUTA EMBER 

(Máté 7:24-27) 

 

Ének 

Ima: Drága Jézus, köszönjük, hogy a Biblia megmutatja, miként őrizkedjünk a Sátántól. Mi 
szeretünk Téged. Ámen! 

Tudjátok, hogy mik ezek? 1 „_______ , ha anya vagy apa azt mondja, hogy soha ne játssz 
gyufával, az azt jelenti, hogy nem biztonságos gyufával játszani!” Bölcs dolgot mondanak? 
Igen! Nem akarják, hogy megégesd magad. „______ , ha azt mondod: „Soha nem fogok 
gyufával játszani”, akkor bölcs vagy? Igen, nagyon bölcs vagy. Ha gyufával játszol, nem 
vagy bölcs! A gyufa nem játék. Csúnyán megégetheti velük magát az ember. 

#1. kép: A mai történetben Jézus két emberről beszél. Mindegyik férfi egy házat akart építeni 
magának, hogy benne lakhasson. Az egyik ember okos volt, a másik pedig buta. A férfiak 
találtak egy magas helyet egy nagy szikla tetején. (Mutassatok a sziklára.) Vajon könnyű lett 
volna felcipelni oda az összes követ, burkolatot és szerszámot, hogy házat építsenek? Nem, 
ez borzasztóan nehéz munka lett volna. 

#2 kép: A férfiak ezután egy másik helyet találtak, egy gyönyörű tengerparton. (Mutassatok a 
homokra.) A hely nagyon szépnek tűnt. Az egyik férfi felnézett a magas sziklára. „Hmm...” – 
gondolta. „Nagyon nehéz lesz mindent felcipelni oda, de ha jön egy nagy vihar, a házam 
biztonságban lesz. Azt hiszem, a házamat a magas sziklára építem.” És így is tett. A másik 
felnézett a magas sziklára. „Hmm...” – mondta, és megrázta a fejét. „Túl nehéz mindent 
feljuttatni a sziklára. Nem hiszem, hogy erős viharok lesznek. Ezen a gyönyörű tengerparton 
fogom felépíteni a házamat.” És így is tett. A ház a magas sziklán gyönyörű volt. A 
tengerparti ház pedig úgyszintén. A magas sziklán lakó ember boldog volt. És az ember, aki a 
gyönyörű tengerparton élt, szintén boldog volt. De egy nap szörnyű vihar támadt. Fekete 
felhők jelentek meg az égen. Dörgött és villámlott. Nagyon esett az eső. Fújt a szél. A 
homokon álló ház mozogni kezdett, de a sziklán álló ház szilárdan állt. A vihar egyáltalán 
nem befolyásolta. 

#3. kép: Mi történt a homokra épült házzal? Igen, leomlott! Melyik ember volt okos? Melyik 
ember volt buta? 2 Tudtátok, hogy minden nap eldöntjük, hogy okosak vagy buták legyünk? 

#4 kép: Okos dolog panaszkodni és duzzogni? Nem. A Biblia szerint Jézus azt akarja, hogy 
azonnal hallgassunk rá. Ez boldoggá tesz minket, boldoggá teszi anyukánkat és apukánkat. És 
ami a legfontosabb, ez boldoggá teszi Jézust. Tehát amikor anya azt mondja: „Ideje aludni”, 
ha okosak akarunk lenni, akkor azt válaszoljuk: „Oké, anya, megyek!”. Ha anya azt mondja: 



„Kérlek, pakold össze a játékokat”, mit mondunk, ha okosak akarunk lenni? Amikor az 
imaházban vagyunk, és sírni támad kedvünk, de anya vagy apa ránk néz, és ezt a jelet mutatja 
(Tedd az ujjad az ajkadhoz!), mit tegyünk, ha okosak akarunk lenni? Igen! Csendben 
maradunk. És Jézus segít nekünk! 

Ének 

Aranyszöveg: „Szerezz bölcsességet, szerezz eszességet.” Példabeszédek 4:5 

Ima: Drága Jézus, segíts nekünk okosnak lenni. Segíts meg mindig engedelmeseknek lenni. 
Ámen! 

Szemléltetés: 

1 Mutassatok egy doboz gyufát. Válasszatok egy nagyobb gyereket, aki válaszoljon a 
kérdésre. 

2 Választható tevékenység: Egy részben homokkal feltöltött, nagyobb medencébe 
helyezzetek el egy közepes méretű követ. Öntsetek vizet a kőre. Mutassátok be, miként 
marad a helyén a kő, a homok viszont nem. 

 

 

44. AZ EMBEREK ÉNEKELNEK JÉZUSNAK 

(Máté 2:1-11; Lukács 19:29-44) 

 

Ének 

Ima: Drága Jézus, köszönjük a bibliai történet óráját. Segíts nekünk többet megtudni Rólad. 
Ámen! 

Ki ez a férfi ezen a képen? 1 Egy katona? Pap? Nem, ő egy király! A királyok koronát 
viselnek. A királyok gazdagok. Sok szolgájuk van. Gyönyörű palotákban élnek. Jézus a mi 
világunk Királya. Tudtad, hogy Sátán a világunk királya akar lenni? De ki a mi világunk igazi 
királya? Igen, Jézus az! A mi világunk Jézusé! Amikor a mi világunkban járt, viselt Jézus egy 
nagy, gyönyörű koronát? Nem. 

#1 kép: Vajon Jézusnak volt sok pénze? Nem. Vajon Jézusnak volt egy nagy, szép háza és 
sok szolgája, akik segítettek neki? Nem. Jézus szegény volt. Jézusnak nem volt háza sem. 
Jézus mindig segített másokon. Egyszer Jézus sok-sok éhes embert etetett. Az emberek, 
akiket Jézus táplált, azt mondták: „Tegyük királlyá Jézust! Ő rengeteg ételt tud adni nekünk! 
Jézus meg tud gyógyítani minden beteget! Jézus el tudja űzni az ellenségeinket!” De Jézus 
azt mondta: „Nem. Én nem vagyok ilyen király.” (Rázzátok meg a fejeteket.) Egy nap Jézus 
magához hívta két segítőjét. „Kérlek, hozzatok nekem egy szamarat. Szamáron megyek el 
Jeruzsálembe” – mondta nekik. 2 Jézus tanítványai el voltak ragadtatva. Réges-régen a 
királyok szamárháton léptek be a városok kapuján! „Jézus hagyja, hogy királlyá tegyük!” – 
mondták. Gyorsan hoztak Neki egy szamarat. Fogták a ruháikat, és a szamár hátára tették, 
hogy Jézus ráülhessen. 



#2. kép: Sokan voltak a jeruzsálemi templomhoz vezető úton. Amikor meglátták Jézust a 
szamáron, az emberek el voltak ragadtatva. „Jézus lesz a király!” – mondták. „Jézus lesz a 
király!” A gyerekek is nagyon örültek! Szerették Jézust. 3 Az emberek pálmaágakat 
lengettek. Szaladtak és virágot szedtek, majd az útra tették azokat. 4 „Hozsánna! Hozsánna!” 
– énekelték mindannyian. De vajon mindenki boldog volt? Nem! A féltékeny papok nem 
voltak boldogok. (Mutasd meg a papot.) „Hallgattasd el őket!” – mondták Jézusnak. Jézus 
azonban tudta, hogy hamarosan meg fog halni. És most azt akarta, hogy mindenki tudja, hogy 
Ő az igazi király, nem pedig a Sátán. „Ha ők elhallgatnak, a kövek fognak beszélni!” – felelte 
Jézus a féltékeny papoknak. Aztán a boldog emberek még hangosabban énekeltek. 
„Állítsátok meg őket!” – kérték a papok Jézus tanítványait. A tanítványok azonban örültek, 
hogy az emberek Jézust akarják királyuknak. 

#4. kép: Ti is szeretnétek, ha Jézus a ti királyotok lenne? Egy nap Jézus visszatér. Így (4. 
kép) vagy így (6. kép) fog jönni? Jézus gyönyörű felhőkön fog eljönni, sok ragyogó angyallal 
az oldalán. Minden ember látni fogja Őt. Milyen izgalmas! Mindannyian „Hozsannát” 
énekelünk a Király Jézusnak. Készen állsz az Ő visszatérésére? Ó, igen! Én is. Mindannyian 
készen akarunk állni Jézus visszatérésére. 

Ének 

Aranyszöveg: „Szeretlek Uram.” Zsoltárok 18:2 

Ima: Kedves Jézus, köszönjük, hogy a mi csodálatos Királyunk vagy. Kérünk, jöjj vissza 
minél hamarabb. Mi szeretünk Téged. Ámen! 

Szemléltetés: 

1 Király, katona, pap (filcből) 

2 Szamár (filcből) 

3 Adjatok a gyerekeknek pálmaágakat, hogy lengessék azokat vagy művirágokat, amiket 
kiteríthetnek a földön. 

4 Énekeljetek „Hozsannát” 

Flanelográf-ötletek: király, katona, pap, Jézus, Sátán, szamár, emberek/gyermekek, felhők. 

 

45. JÉZUS MEGHALT ÉRTÜNK 

(Máté 26,27; Márk 14,15; Lukács 22, 23; János 18,19) 

 

Ének 

Ima: Drága Jézus, köszönjük, hogy annyira szeretsz minket, hogy meghaltál értünk, s így 
megszabadulhatunk Sátántól. Ámen! 

Ki tudja nekem megmondani, hogy mik ezek? 1 Ez Isten Tízparancsolata vagyis a Boldogság 
Szabályai. Boldogok vagyunk, ha megtartjuk őket. Ha nem, akkor boldogtalanok vagyunk. 
Sátán azt szeretné, hogy engedelmeskedjünk? Nem! Sátán nem akarja, hogy 



engedelmeskedjünk ezeknek a szabályoknak, nem akarja, hogy boldogok legyünk! Szereti, ha 
bajba kerülünk. Ő azt mondta: „Senki sem tudja betartani a Jézus által adott Boldogság 
Szabályait”. Ez igaz? Nem! Ha Jézustól kérünk segítséget, akkor követhetjük a Boldogság 
Szabályait. Sátán gyűlölte Jézust a Tízparancsolat megtartásáért. Az irigy papok gyűlölték 
Jézust, mert ő nagyon jó volt, ők pedig nagyon rosszak. Tudták, hogy sokan azt szeretnék, ha 
Jézus a királyuk lenne, ezért hazugságokat mondtak Róla. Bajba akarták keverni Őt. 

Jézus egyik tanítványa Júdás volt. Júdás azt állította, hogy szereti Jézust, de valami mást 
jobban szeretett Nála. 2 Tudjátok, mit szeretett Júdás a legjobban? (Mutassátok meg a pénzt.) 

#1. kép: Júdás annyira szerette a pénzt, hogy egy nap elment a féltékeny papokhoz. „Mennyi 
pénzt adtok nekem, ha segítek elkapni Jézust?” – kérdezte tőlük. „Adunk neked 30 ezüstöt” – 
mondták Júdásnak a féltékeny papok. 3 És odaadták Júdásnak a pénzt. Milyen szomorú! 
(Mutassátok meg a pénzt.) Jézus azt mondta a tanítványainak: „Hamarosan meghalok, de 
három nap múlva (Mutass 3 ujjat.) újra életben leszek.” A tanítványok hallották, amit Jézus 
mondott, de nem akarták elhinni, hogy Jézus meg fog halni. 

#2. kép: Aztán egy éjszaka Júdás elvitte a papokat és a katonákat egy kertbe, ahol tudta, hogy 
Jézus más tanítványokkal ott lesz. A tanítványok azt mondták, hogy soha nem hagyják majd, 
hogy bárki bántsa Jézust, de amikor meglátták a katonákat, mit tettek? Elfutottak! Magára 
hagyták Jézust a féltékeny papokkal és a kegyetlen katonákkal. 

#3. kép: 4 A katonák megkötözték Jézus kezét, és egyik helyről a másikra hurcolták. 
Töviskoronát tettek a fejére. Megverték és kigúnyolták. Aztán egy nehéz keresztet kellett 
cipelnie. Jézus annyira elfáradt, hogy nem tudott járni, és összeesett. Egy irgalmas ember 
segített Neki cipelni a nehéz keresztet.  

Jézus tanítványai nézték Őt és sírtak. Az édesanyja is ott volt. Ó, milyen szomorú volt! Jézus 
látta az anyját. „Kérlek, vigyázz anyámra” - mondta Jánosnak. És János így is tett. Később a 
drága Jézus meghalt. 

#4. kép: Jézus barátai szomorúak voltak. Minden gyermek, aki tudta, mi történt Jézussal, 
szomorú volt. Miért halt meg Jézus? 

52. lecke. #1. kép: Jézus azért halt meg, hogy én, te és mindenki, aki úgy dönt, hogy szereti 
Őt, bízzon Benne és engedelmeskedjen Neki, hogy mindig vele lehessen. Jézus pénteken halt 
meg. Melyik nap jön a péntek után? Igen, a szombat. Szerinted a szombat boldog nap volt 
Jézus barátai számára? Nem hiszem. Mindannyian elfelejtették Jézus ígéretét, hogy három 
nap múlva feltámad! (Tarts fel három ujjat.) A következő szombaton megtudjuk, mi történt 
ezután Jézussal. 

Ének 

Aranyszöveg: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta.” János 3:16  

Ima: Drága Jézus, köszönjük, hogy meghaltál értünk. Köszönjük, hogy hamarosan örökre 
Veled lehetünk. Jézus, szeretünk téged. Ámen! 

Szemléltetés: 

1 Kép a Tízparancsolatról. 



2 Érmék és bankjegyek. 

3 Kis zacskó/pénztárca. 

4 Kis darab kötél. 

Flanelográf-ötletek: Sátán, Jézus, Júdás, papok, katonák, kereszt. 

 

 

46. JÉZUS ÚJRA ÉL 

(Máté 28; Márk 16; Lukács 24; János 20) 

 

Ének 

Ima: Drága Jézus, köszönjük, hogy kész voltál meghalni értünk, hogy megments a Sátántól. 
Szeretünk Téged. Ámen! 

Amikor Jézus meghalt, barátai rendkívül szomorúak voltak. Mihez kezdtek volna Jézus 
nélkül? Mindannyian elfelejtették, hogy Ő megígérte, hogy három nap múlva feltámad. 
(Tartsd fel a három ujjad.) 

#1. kép: Pénteken, miután Jézus meghalt, néhány kedves barátja levette Őt a keresztről. 
Gondosan beburkolták őt egy tiszta, fehér gyolcsba, és a testét egy nagy sziklába vájt sírba 
vitték. Néhány erős katona egy nagy, nehéz követ gördített a bejárat elé, hogy senki ne tudjon 
bemenni abba. Amikor Jézus barátai elmentek a sírtól, még mindig nem emlékeztek Jézus 
ígéretére, hogy három nap múlva feltámad. (Tartsd fel a három ujjadat.) De Sátán és gonosz 
angyalai nem felejtették el Jézus ígéretét. Jézus atyja és a jó angyalok sem felejtették el Jézus 
ígéretét. Jézus ellenségei sem feledkeztek meg az általa tett ígéretről. „Állítsatok katonákat a 
sír mellé, hogy Jézus ne tudjon kijutni!” – mondták az ellenségei. Ezért erős katonák álltak 
őrséget a sírnál. Jézus barátai elmentek. Ez történt pénteken. (Tarts fel egy ujjat.) Szombaton 
(Tarts fel a két ujjat.) Jézus még mindig a sírban volt. Hány napot mondott Jézus, hogy a 
sírban marad? Három napot. A harmadik napon, vasárnap kora reggel (Tarts fel 3 ujjat.) a 
katonák még mindig a sírt őrizték. Sátán és gonosz angyalai ott voltak. És a jó angyalok is 
jelen voltak. Senki sem láthatta őket, de ott voltak. Hirtelen megremegett a föld. Egy ragyogó 
angyal szállt le az égből! A katonák annyira megijedtek, hogy a földre estek. 1 Az angyal az 
ajtó előtti nagy kőhöz ment. Ugyanolyan könnyedén elgurította, mint ahogy ezt itt. (Gördíts 
el egy kis követ.) Ekkor az angyal odaszólt Jézusnak. „Jézus! Mennyei Atyád azt mondja, itt 
az ideje, hogy visszatérj az életbe!” 

#2 kép: Mi történt ezután? Jézus feltámadt! A megrémült katonák mindent láttak, és 
elfutottak. Sátán gonosz angyalai elmentek. A jó angyalok azonban nagyon boldogok voltak! 
Amikor Mária, Jézus egyik szomorú barátja a sírhoz ment, látta, hogy a nagy követ 
elhengerítették, és Jézus nem volt a sírban! „Jézus eltűnt!” – mondta. Aztán sietett, hogy 
elmondja a tanítványoknak. Más szomorú barátok is jöttek. „Ó! Jézus eltűnt! Mi történt?” – 
kérdezték. 



#3. kép: Két angyal bent volt a sírban. „Nem emlékeztek?” – kérdezték az angyalok. „Jézus 
megígérte, hogy három nap múlva feltámad!” (Tarts fel három ujjat.) Ó! Most a nők 
boldogok voltak. Siettek, hogy elmondják a tanítványoknak. 

#4. kép: Egy idő után Mária visszatért a sírhoz. Zokogott. „Miért sírsz?” – kérdezte az 
angyal. „Jézus eltűnt, és nem tudom, hol van!” – felelt Mária. Aztán egy másik kedves hangot 
hallott. „Miért sírsz? Kit keresel?” Mária szemei annyira tele voltak könnyel, hogy nem látta, 
ki beszél hozzá. Ki volt az? Igen! Jézus volt az! Ekkor Jézus a nevén szólította: „Mária!” 
Vajon Mária ezúttal felismerte őt? Hát persze, hogy fel! Ó, milyen boldog volt! Jézus így 
szólt hozzá: „Mondd meg a tanítványaimnak, hogy hamarosan velük leszek.” Mária sietett, 
hogy elmondja a tanítványoknak. Elhitték a tanítványok, hogy Jézus él? Nem! Nem hitték el. 
De tudjuk, hogy igaz volt. Egy nap Jézus hamarosan visszatér. Akkor sok ember, aki 
meghalt, fel fog támadni! Hát nem örvendetes dolog ez? Ó, igen! 

Ének 

Aranyszöveg: „Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet.” János 11:25 

Ima: Köszönjük, Jézus, hogy élsz és mi hamarosan Veled lehetünk. Ámen! 

Szemléltetés: kis kő vagy kavics 

Flanelográf-ötletek: sír, katonák, angyalok, Jézus, Mária 

 

 

47. JÉZUS VISSZAMEGY A MENNYBE 

(Máté 28; Márk 26; Lukács 24; János 20; Apostolok Cselekedetei 1:1-11) 

 

Ének 

Ima: Drága Jézus, köszönjük a bibliai történet idejét. Kérünk, segíts nekünk minél több 
dolgot megtudni Rólad. Ámen! 

46. lecke. #2. kép: Vasárnap reggel volt, és Jézus újra élt! Amikor azonban Mária elmondta a 
tanítványoknak, hogy Jézus él, azok nem hittek neki. Ugyanabban a szobában ültek, ahol 
Jézus a halála előtti este megmosta a lábukat. Attól féltek, hogy Jézus ellenségei bántani 
fogják őket, ahogyan bántották Jézust is. Amikor eljött az éjszaka, becsukták és bezárták az 
ajtót, hogy senki se tudjon bemenni. Megvacsoráztak, és csendben beszélgettek Jézusról. Azt 
kívánták, bárcsak ott lenne köztük, és megmondaná nekik, mit tegyenek. 

#1. kép: Miközben beszélgettek, Jézus megjelent közöttük! Mennyire meglepődtek, amikor 
megszólította őket! „Ne féljetek!” – mondta Jézus nekik. „Visszamegyek a mennybe, hogy 
Atyámmal legyek.” A tanítványokat ez először elszomorította, de Jézus azt mondta nekik, 
hogy nem lesznek egyedül. Megígérte nekik, hogy egy különleges Segítőt fog küldeni, aki 
mindig velük lesz. Nem számít, hogy hol vannak, vagy mit kell tenniük, a Különleges Segítő 
velük lesz. A Segítő neve a Szentlélek volt. Ekkor Jézus azt mondta a tanítványainak és a 



többi barátjának, akik szerették őt, hogy menjenek el és találkozzanak vele egy bizonyos 
helyen. Jézus beszélni akart velük, mielőtt felment a mennybe. 

#2. kép: Jézus tanítványai és többi barátai gyorsan odamentek, ahol Jézus azt mondta nekik, 
hogy találkozni fog velük. Jézus megígérte nekik, hogy egy napon visszatér, és magával viszi 
őket a mennybe. Még mindig tövisek lesznek a fején? Nem! 1 Mit fog Jézus viselni? Igen, 
egy gyönyörű koronát. Ő király lesz, és az összes angyala vele lesz. Milyen csodálatos! 
Ekkor Jézus azt mondta a barátainak: „El kell mondanotok mindenkinek, hogy mennyire 
szeretem őket. Mondjátok meg nekik, hogyan készüljenek fel a visszatérésemre!” Ezután 
Jézus a tanítványaival együtt felment egy hegyre. És miközben beszélt hozzájuk, elkezdett 
felemelkedni a mennybe. 

#3 kép: „Ó, Jézus elhagy minket!” – mondták a tanítványok. És nézték, ahogy egyre 
magasabbra és magasabbra emelkedik a ragyogó angyalok felhőjében. Egy ponton már nem 
látták Őt. 

#4 kép: „Miért néztek fel az égre?” – kérdezte valaki tőlük. A tanítványok gyorsan 
körülnéztek. Két fehér ruhába öltözött férfit láttak. (Két filcből készült angyalt mutass.) 
Angyalok voltak! „Ne szomorkodjatok!” – mondták az angyalok. „Jézus visszajön. Mindenki 
látni fogja Őt az égen. Újra Vele lehettek.” Boldogok voltak a tanítványok? Igen! „Készen 
kell állnunk, amikor Jézus visszatér, és szólnunk kell másoknak, hogy készüljenek fel” – 
mondták. Hol van most Jézus? Igen, Ő a mennyben van. Az Ő angyalai itt vannak velünk? 
Igen, itt vannak velünk. Jézus különleges segítője, a Szentlélek itt van velünk? Igen, Ő velünk 
van, még ha nem is látjuk Őt. Kérjük Jézust, hogy segítsen nekünk készen állni az Ő 
visszajövetelére. És kérjük Jézust, hogy segítsen nekünk elmondani másoknak az Ő 
szeretetét, hogy ők is készen álljanak. 

Ének 

Aranyszöveg: „Ismét eljövök.” János 14:3 

Ima: Drága Jézus, segíts nekünk készen lenni a Te eljöveteledre. Segíts másoknak is beszélni 
a te szeretetedről, hogy így ők is készen lehessenek. Köszönjük ezt neked, Jézus. Szeretünk. 
Ámen! 

Szemléltetés: mutassátok meg a koronát. 

Flanelográf-ötletek: tanítványok, Jézus, felhő, két angyal. 

 

48. EGY ANGYAL SEGÍT PÉTERNEK  

(Apostolok Cselekedetei 12:1-19) 

 

Ének 

Ima: Drága Jézus, köszönjük a mai bibliai történetet. Köszönjük, hogy az angyalok mindig 
velünk vannak. Szeretünk Téged. Ámen! 



47. lecke. #2. kép: Közvetlenül azelőtt, hogy Jézus felment a mennybe, azt mondta 
tanítványainak: „Maradjatok Jeruzsálemben, amíg el nem küldöm nektek különleges 
segítőmet”. Így is tettek, és Jézus megtartotta ígéretét. Elküldte különleges Segítőjét. A 
Segítő neve Szentlélek volt. (A gyerekek ismétlik.) Kit küld Jézus, hogy vigyázzon ránk? 
Angyalokat küld, hogy vigyázzanak ránk. Láthatjuk őket? Nem, nem láthatjuk az 
angyalainkat. És nem láthatjuk a Jézus által küldött különleges Segítőt sem, de Ő is velünk 
van. 

#1. kép: Amikor a Szentlélek eljött a tanítványokhoz, segített nekik, hogy bátrak legyenek. A 
gonosz király és a papok nem akarták, hogy a tanítványok Jézusról beszéljenek. A 
tanítványok azonban azt akarták, hogy mindenki tudjon Jézusról. Péter olyan sokat beszélt 
Jézusról, hogy a gonosz Heródes király egy sötét börtönbe záratta. 1 Péter csuklójára nagy 
láncok voltak erősítve. A bokája körül is nagy láncok voltak. Minden láncot egy-egy erős 
katonához kötöttek. 2 A börtönből nem volt kiút. Minden börtönajtó zárva volt. A többi 
tanítvány Péterért imádkozott. „Kérünk, Jézus, ne hagyd Pétert meghalni! Szükségünk van 
Péterre. Mentsd meg Pétert!” – imádkoztak. Péter úgy tudta, hogy másnap meg fog halni. 
Megijedt? Nem, Péter nem félt. Aggódott? Nem, Péter nem aggódott. Tudta, hogy a barátai 
imádkoznak érte. Péter bízott Jézusban. Tudta, hogy bármi is fog történni, minden rendben 
lesz. 3 Azon az éjszakán Péter a katonák között aludt el a sötét börtön hideg, kemény 
padlóján. Aztán, miközben ő aludt, valaki megérintette a vállát. Egy ragyogó angyal volt az! 
Péter kinyitotta a szemét. „Péter! Péter! Kelj fel gyorsan! Vedd fel a cipődet! Hozd a 
kabátod! Siess!” Péter még mindig nagyon álmos volt, de engedelmeskedett. A kezén és a 
bokája körül lévő nagy láncok leestek. (Hagyjátok, hogy a láncok és a lakat a földre 
hulljanak.) Felébredtek az erős katonák? Nem. Mélyen aludtak! Péter azt gondolta: „Milyen 
szépet álmodom!” Akkor az angyal így szólt hozzá: „Gyere, Péter! Kövess engem!” Péter 
figyelt. Az első, nagy és nehéz ajtó csendesen, magától nyílt ki. (suttogás) A következő nagy, 
nehéz ajtó is lassan kinyílt, bár senki sem nyúlt hozzá. És a következővel is hasonló történt. 
Így hát kiléptek a hűvös, friss levegőre. 

#2 kép: Az összes katona, az összes ajtónál, mélyen aludt. Péter és az angyal az utcán 
sétáltak. Az angyal hirtelen eltűnt. És megint sötét volt. Most már Péter tudta, hogy nem 
álmodott. Isten egy angyalt küldött, hogy kihozza őt a börtönből, és most szabad volt. Péter 
sietett elmondani a barátainak, hogy biztonságban van. És szabad. 

#3 kép: Kopp, kopp, kopp! Péter halkan kopogott az ajtón. Talán hallotta, hogy a barátai 
odabent imádkoznak. Egy Rhódé nevű lány kinézett, és meglátta Pétert. Rhódé annyira 
izgatott volt, hogy anélkül, hogy kinyitotta volna az ajtót, visszaszaladt: „Péter az ajtóban 
van!” – mondta a lány. „Nem! Az nem lehet Péter!” – mondták az emberek. Kopp, kopp, 
kopp! Péter tovább kopogott. Végül valaki kinyitotta neki az ajtót. „Pszt!” –figyelmeztette 
őket Péter. Aztán mesélt nekik az angyalról, az alvó katonákról és a börtönajtókról, amelyek 
maguktól kinyíltak. Mit gondolsz, mindannyian hálát adtak Jézusnak? Igen, valóban így volt! 

#4. kép: Péter tudta, hogy a gonosz király megpróbálja majd megtalálni, ezért egy időre 
biztonságos helyre sietett. Aztán nagy bátorsággal ment tovább, hogy beszéljen az 
embereknek Jézusról. Soha ne feledjétek, hogy Jézus segít neked bátornak lenni Érte! 

Ének 



Aranyszöveg: „Hanem az Úrnak angyala éjszaka megnyitá a tömlöc ajtaját.” Apostolok 
Cselekedetei 5:19 

Ima: Drága Jézus, köszönjük a Péterről szóló történetet. Köszönjük az őrzőangyalainkat. 
Segíts nekünk szeretni Téged és bízni Benned, ahogy Péter is bízott. Mi szeretünk téged, 
Jézus. Ámen! 

Szemléltetés: 

1 Lánc. 

2 Egy nagy lakat és kulcs. 

3 Helyezzetek el egy pár cipőt és egy pulóvert a földre, amit „fel lehet venni”, amikor az 
angyal felébreszti Pétert. 

Flanelográf-ötletek: Péter, katonák, angyal, imádkozó emberek, leány (Rhódé) 

 

49. TÖRTÉNETEK PÁLRÓL 

(Apostolok Cselekedetei 9:1–25; 27:39–28:10) 

Ének 

Ima: Drága Jézus, kérünk, segíts minket úgy szeretnünk Téged, ahogyan a férfi a mai 
történetből. Köszönjük, Jézus. Ámen. 

1.   Mai történetünk egy Pál nevű emberről szól. Ő szerette Istent, de nem volt meggyőződve 
arról, hogy Jézus Isten Fia. Pál először megpróbálta megakadályozni, hogy Jézus barátai 
beszéljenek Róla. Sőt, börtönbe küldött sokakat közülük. Pál nem tudta, hogy valójában 
Sátánnak dolgozik. Egyik nap Pál és néhány segítője egy város felé tartottak, ahol olyan 
embereket akartak keresni, akik hisznek Jézusban. Pál őket is börtönbe akarta zárni. 

#1. kép: Hirtelen nagyon erős fény szállt alá az égből, közvetlenül Pál fölött. Olyan sok volt 
a fény, hogy Pál nem tudta kinyitni a szemét. Egy hang szólt hozzá a fényből. „Pál, miért 
bántasz engem?” Pál megijedt. „Ki vagy Te, Uram?”, kérdezte. „Jézus vagyok”, válaszolta a 
hang. Jézus! Pál meglepődött. Emlékeztek? Pál a szíve mélyén azon töprengett, hogy vajon 
Jézus valóban Isten Fia-e. Most már biztosan tudta, hogy Jézus Isten Fia, és szörnyen érezte 
magát. „Ó”, gondolta Pál, „amikor megbántottam azokat, akik Jézust szeretik, Jézust is 
megbántottam!” Pál nagyon sajnálta, amit tett. „Mit akarsz, mit tegyek?”, kérdezte Jézustól. 
Elmondta Pálnak, hogy mit kell tennie. Az erős fény megvakította Pált, ezért a barátai vitték 
be a városba. Pál három napig nem látott. Nagyon szomorú volt. Még enni se akart. Aztán 
Jézus elküldte hozzá Ananiást, az egyik segítőjét. Mit tett Ananiás? Igen, imádkozott azért, 
hogy Pál újra lásson, hogy Jézus megbízható segítőjévé váljon, és beszéljen másoknak is 
Róla.  

#2. kép: Így is történt. Pál újra látott, és tanítani kezdett másokat Jézusról. Tetszett ez 
Sátánnak és a gonosz papoknak? Nem! Meg akarták ölni Pált. 

#3. kép: De Pál új barátai segítettek neki megszabadulni az ellenségeitől. 2. Mit tettek?  



#4. kép: Pál Jézus bátor misszionáriusa lett. Mi történt egyszer? Igen, Pál és sok más ember 
egy nagy csónakban voltak. Hirtelen szörnyű vihar támadt. Félt Pál? Nem, bízott Jézusban. 
És mivel bízott Jézusban, minden ember biztonságban maradt, annak ellenére, hogy a csónak 
elsüllyedt.  

#5. kép: Aztán valami más történt. Miután kijöttek a hideg vízből, 3 Pál segített nekik fát 
gyűjteni a tűzhöz, hogy megszárítsa a ruháit és megmelegedjen. Mi történt? Igen, egy 
veszélyes kígyó rejtőzött el a fadarabok között, amely megmarta Pált. Mindenki biztos volt 
benne, hogy Pál azonnal meg fog halni. Meghalt? Nem! Továbbra is bízott Jézusban. Mit tett 
azzal a kígyóval? A szigeten tartózkodó emberek, a katonák és a csónak többi rabja a Pállal 
történteknek köszönhetően értesült Jézusról. Ó, annyi minden történt Pállal! Rosszkedvű volt 
Pál, és panaszkodott amiatt, hogy milyen nehéz misszionáriusnak lenni? Nem! Pál nem 
panaszkodott, és nem is sajnáltatta magát. Örült annak, hogy bátor lehet Jézusért. És sohasem 
hagyta abba a Jézusért végzett munkát. Lehetünk mi is Jézus misszionáriusai? Igen! Hogyan? 
Úgy, hogy engedelmesek, kedvesek és segítőkészek leszünk. 

Ének 

Aranyszöveg: „Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden 
teremtésnek.” Márk 16:12 

Ima: Drága Jézus, köszönjük Neked a Pálról szóló történetet. Kérünk, segíts meg minket, 
hogy misszionáriusok legyünk Számodra. Szeretünk Téged, Jézus. Ámen. 

Szemléltetés:  

1. Ember (filcből készült) 

2. Mutassatok egy nagy kosarat! Meséljétek el, hogyan engedték le Pált a vár falán a kosárba!  

3. Kis pálcikák. Engedd, hogy a gyerekek halomba rakják őket! Opcionális: műanyag kígyó. 
Javaslatok a nemezből készült darabokhoz: Pál, Ananiás, hajó, villám, tűz, kígyó.  

Ének 

Ima: Drága Jézus, kérünk, segíts minket úgy szeretnünk Téged, ahogyan a férfi a mai 
történetből. Köszönjük, Jézus. Ámen. 

 

50. PÁL ÉS SILÁS 

(Apostolok Cselekedetei 16:16–40) 

Ének 

Ima: Drága Jézus, köszönjük szépen a csodálatos bibliai történeteket! Szeretünk Téged, 
Jézus. Ámen! 

49. lecke. #1–5 képek: Emlékeztek még a Pálról szóló történetre? (Nézzétek meg a képeket!) 
Ma még több eseményt fogunk megismerni Pál életéből.  

#1. kép: Pál egyik barátját, aki vele ment, és szintén beszélt Jézusról, Silásnak hívták. (A 
gyerekek elismétlik.) Silás bátor misszionárius volt. Pál és Silás együtt utaztak sok helyre 



azért, hogy Jézusról beszéljenek az embereknek. Nehéz volt, mert Sátán nem akarta, hogy ezt 
tegyék. Folyton megpróbálta megállítani őket. A gonosz emberek hazugságokat állítottak 
róluk és Jézusról. Gondot akartak okozni Pálnak és Silásnak. Egyik alkalommal Pál és Silás 
egy pogány városban tartózkodtak. Az emberek hazugságokat terjesztettek róluk abban a 
városban, és a város vezetői hittek nekik. Megostoroztatták Pált és Silást, azután pedig egy 
sötét és koszos börtönbe vetették őket. A dühös emberek azért tették ezt, mert Pál és Silás 
Jézusról beszélt a város lakóinak. Pálnak és Silásnak egy hideg és kemény padlón kellett 
ülniük. 1. A börtönőr megkötözte a lábaikat, hogy ne tudják mozgatni. Nagyon fájt a sebes 
hátuk! A lábaik is szörnyen fájtak! A többi rab dühös volt. Sírtak és csúnya szavakat 
mondtak. 

#2. kép: Pál és Silás így biztatták egymást: „Jézus velünk van. Ne panaszkodjunk. 
Imádkozzunk és énekeljünk.” És így is tettek. 2. A többi rab hallotta, ahogy imádkoznak és 
énekelnek. Hamarosan mindannyian csendben hallgatták Pált és Silást. A börtönőr is hallotta 
őket. Korábban még sohase hallott ilyesmit a börtönben. Jézus  is hallotta őket. Éjfélkor egy 
angyalt küldött a börtönbe. Földrengés rázta meg a börtön épületét. Az ajtók kinyíltak. A 
láncok leestek a rabokról, és a lábaik hirtelen kiszabadultak. (Dobjátok félre a láncokat!) Fel 
tudtak állni! Elmenekülhettek volna! „Ne szaladjatok el!”, kérte Pál és Silás. Tudták, hogy ha 
a rabok elszaladnak, a börtönőrnek nagy gondjai lesznek. Mivel hallották Pált és Silást 
énekelni, a rabok úgy döntöttek, hogy ott maradnak.  

#3. kép: A börtönőr odasietett. Meg volt győződve róla, hogy a rabok megszöktek. „Ne 
félj!”, mondta neki Pál és Silás. „Mind itt vagyunk! Senki se szökött meg!” Az egyik szolga 
fényt hozott, és a börtönőr körülnézett. Megszámolta a rabokat. Mindannyian ott voltak. 
Letérdelt Pál és Silás elé. Tudta, hogy Jézus, Akihez imádkoztak, és Akiről énekeltek, 
megmentette őt. És többet szeretett volna megtudni Jézusról. „Mit kell tennem ahhoz, hogy 
Jézushoz tartozzak?”, kérdezte Pált és Silást. 

#4. kép: A börtönőr hazavitte magához Pált és Silást. 3. Megfürdette, és megetette őket. Az 
egész családja megismerte Jézust azon az éjszakán. Mindannyian úgy döntöttek, hogy 
szeretni fogják Jézust, bízni fognak Benne, engedelmeskedni fognak Neki, és meg fognak 
keresztelkedni, hogy mindenki tudjon róla, hogy mostantól Jézushoz tartoznak. Gondolod, 
hogy Pál és Silás örültek annak, hogy imádkoztak és énekeltek a börtönben sírás és 
panaszkodás helyett? Persze, hogy igen! Jézus is örült. Gondoljátok, hogy Jézus elégedett, 
amikor eldöntitek, hogy boldogok lesztek ahelyett, hogy sírnátok és panaszkodnátok 
olyankor, amikor valami nem tetszik nektek? Persze! És ez más embereket is boldoggá tesz. 
Fogjátok meg egymás kezét, ha szeretnétek olyan boldogok lenni, mint Pál és Silás!  

Opcionális ének: Jézussal a családban 

Ének 

Aranyszöveg: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házadnépe!” 
Apostolok Cselekedetei 16:31 

Ima: Drága Jézus, kérlek, segíts emlékeznünk Pálra és Silásra, és mindig úgy döntenünk, 
hogy boldogok leszünk. Köszönjük, Jézus. Szeretünk. Ámen!  

Szemléltetés: 

1. Mutassatok egy láncot és egy lakatot!  



2. Énekeljétek el a Jézus a barátom című éneket! 

3. Törölköző, szappan, sebtapasz 

Flanelográf-ötletek: Pál, Silás, börtönőr, feleség és gyerekek. 

 

51. JÉZUS VISSZAJÖN 

(Apostolok Cselekedetei 1:9–11; 1Thesszalonika 4:16, 17) 

Ének 

Ima: Drága Jézus, szeretnénk, ha minél előbb visszajönnél. Segíts elkészülnünk arra a boldog 
napra! Köszönjük, Jézus. Ámen! 

47. lecke. #2–4. képek: Emlékeztek még, hogyan köszönt el a barátaitól, és tért vissza a 
mennybe? Emlékeztek, hogy mit ígért a barátainak? Igen. Jézus megígérte, hogy egy nap 
visszajön, és magával viszi a mennybe mindazokat, akik szeretik Őt. Visszajött Jézus? Nem. 
Megfeledkezett Jézus az ígéretéről? Ó, nem! Nem felejtette el, amit ígért. Várakozik, mert 
szeretné, ha az egész világ megtudná, hogy visszajön. Jézus azt akarja, hogy az egész világ 
készüljün fel az eljövetelére. Ti készültök Jézus eljövetelére? Segítetek másoknak is 
felkészülni? 1. Amikor adományokat hoztok a szombatiskolára, segítetek a 
misszionáriusoknak abban, hogy elmondják az embereknek, hogy Jézus nemsokára visszajön. 
Olyan csodálatos lesz, amikor eljön! 

#1. kép: Nézzétek meg ezt a képet! Milyen szép! Ki viseli ezt a koronát? Jézus! Nézzétek 
meg a fényt, ami körülveszi. Nézzetek a boldog angyalokra! Mi van az angyalok kezében? 
Milyen hangszeren játszanak? 2. Trombitát fújnak. Zajt csinálnak. Azt akarják, hogy az egész 
világ tudja meg, hogy Jézus, a Király, visszajön.  

#2. kép: Amikor Jézus visszajön, sok csodálatos dolog fog történni azokkal, akik szeretik Őt. 
3. A Jézust szerető vakok újra látni fognak. A süketek, akik szeretik Őt, újra hallani fognak. 
A nénik és a bácsik, akik szeretik Őt, újra fiatalok és erősek lesznek.  

#3–4. kép: Sokan meghaltak már azok közül, akik szerették Jézust. Mi történik majd velük 
akkor, amikor visszajön? Szólítani fogja őket, és azt fogja mondani: „Ébredjetek fel, fiúk és 
lányok! Ébredjetek fel, anyukák és apukák! Ébredjetek fel, nénik és bácsik!” Mi fog történni 
akkor? A sírjaik megnyílnak, és az angyalaik várni fogják őket. Ki fog jönni a sírból az 
összes ember, aki szereti Jézust. Erősek és egészségesek lesznek. És soha többé nem fognak 
meghalni. Mindannyian boldogok lesznek, mert találkozni fognak Jézussal a felhőkön. 
Minden Jézust szerető és az eljövetelekor még élő ember fiatallá és erőssé fog változni. Az 
összes sír meg fog nyílni? (Mutassátok meg!) Nem. Milyen szomorú! A zárva maradó 
sírokban fekvő emberek közül senki sem szerette Jézust, és nem engedelmeskedett Neki. 
Inkább úgy döntöttek, hogy Sátán hazugságaira hallgatnak. Örülsz, hogy Jézus nemsokára 
visszatér? Én is! Milyen boldog nap lesz az mindazok számára, akik felkészülnek rá! És 
mindannyian felkészülhetünk, ha megtanuljuk szeretni Jézust, bízni Benne és hallgatni Rá. 
Amikor eljön, felmegyünk az égbe, oda, ahol várni fog minket. Gyertek, mondjuk el 
Jézusnak, hogy fel akarunk készülni az eljövetelére, és kérjük meg, hogy segítsen nekünk 
ebben!  



Ének 

Aranyszöveg: „Bizony, hamar eljövök” Jelenések 22:20 

Ima: Drága Jézus, készen akarunk lenni, amikor visszajössz. Szükségünk van Rád és a 
segítségedre. Köszönjük, Jézus. Szeretünk. Ámen! 

Szemléltetés: 

1. Mutassátok meg az adományokat! 

2. Valódi vagy játéktrombita. Fújja meg valaki, ha lehetséges. 

3. A gyerekek eltakarják a szemeiket, majd „látnak”. A gyerekek eltakarják a füleiket, majd 
„hallanak”.  

Flanelográf-ötletek: jelenet Jézus második eljöveteléről. 

 

52. EGYÜTT JÉZUSSAL 

(Ésaiás 35; Jelenések 21, 22) 

Ének 

Ima: Jézus, nagyon örülünk, hogy nemsokára visszajössz, és magaddal viszel minket a 
mennybe. Szeretünk. Ámen! 

51. lecke. #1–4. képek:  A múlt héten megtudtuk, hogy Jézus megígérte ... (Ismétlés.) Ma a 
mennyről fogunk beszélni. Alig várom, hogy a mennybe jussak, és láthassam Jézust! És az 
őrangyalomat! Meg akarom köszönni neki, hogy vigyázott rám. És beszélni akarok Pállal, 
Dáviddal, Péterrel és sok más emberrel, akikről tanultam a bibliai történetekből.  

#2. kép: Látni akarok minden képet a mennyről! Jártatok már állatkertben? Láttátok az 
állatokat? Ott ketrecekben élnek az állatok, vagy olyan helyeken, ahonnan nem tudnak ártani 
nekünk. De vajon a mennyben fog ártani nekünk bármelyik állat? Nem! Mindegyik meg lesz 
szelidítve. Egyik állat sem fog megtámadni minket. 1. Mindenféle háziállatunk lesz, akikkel 
majd játszhatunk. Melyik állat tetszik nektek a legjobban? 2. Meghalnak majd valaha a 
háziállataink? Nem, többé nem fognak meghalni a házikedvenceink. A mennyben nemcsak 
lovakon, hanem elefántokon és zsiráfokon is lovagolhatunk majd. Játszhatunk majd 
delfinekkel, bálnákkal és cápákkal, és megetethetjük majd a madarakat és a halakat. A 
mennyben minden sokkal jobb lesz, mint itt, a mi világunkban. Lesznek ijesztő villámlások 
és erős mennydörgések? Hát szörnyű árvizek? Nem! A házunk mindig biztonságban lesz. 
Lesznek még betegek? Nem. Senki sem lesz többé beteg. Lesznek szomorú emberek? Nem. 
Mindenki boldog lesz a mennyben! Lesznek szegények és éhezők? Nem. Senki sem lesz 
szegény vagy éhes. 3. Szükségünk lesz autókra a mennyben? Hát repülőkre? Ó, nem! Sokkal 
gyorsabban tudunk majd repülni, mint a repülők. Lesznek rovarok, amelyek megcsípnének 
minket? Nem. Szükségünk lesz sebtapaszra a mennyben? Nem, mert nem lesznek többé 
sebeink.  

#4. kép: Néha az emberek olyan súlyosan megsérülnek, hogy hegek maradnak a testükön. 
(Mutassatok egyet, ha lehetséges.) De a mennyben el fog tűnni minden sebhely. Csak 



egyetlen Személynek lesznek sebhelyei. Kitaláljátok, kiről van szó? Igen, Jézusról. Hol 
lesznek Jézus sebhelyei? Igen, a kezein és a lábain lesznek, ahová a szegeket verték. És lesz 
az oldalán is egy sebhely, ahová a dárdát döfték. Mindig megmaradnak ezek a sebhelyek a 
testén, és arra fognak emlékeztetni, hogy mennyire szeret minket Jézus. 4. Szeretitek a szép 
virágokat? Amikor virágokat szedünk, mi történik velük egy idő után? Milyen lesz az étel a 
mennyben? Mindannyian szeretjük a banánt, az almát, a narancsot, a szőlőt, az epret és a 
cseresznyét. A mennyben sokféle gyümölcs lesz. Sok dióféle és magok. Nagyon finom lesz 
minden! Az első mennyei vacsorát Jézus társaságában fogjuk elfogyasztani. El tudjátok 
képzelni, hogy milyen különleges lesz minden?  

#1. kép: Az lesz a legjobb dolog a mennyben, hogy Jézussal leszünk. Történeteket fog 
mesélni nekünk abból az időszakból, amikor még gyerek volt, mint mi mindannyian. 
Énekelni és játszani fog velünk. Minden okunk megvan rá, hogy vágyjunk a mennybe! 
(Emeljétek fel a kezeteket!) Szeretnétek ti is a mennybe kerülni? Hajtsunk térdet, és mondjuk 
el ezt Jézusnak!  

Opcionális ének: „Fenn a menny egy boldog hely...” 

Ének 

Aranyszöveg: „Ímé, mindent újjá teszek” Jelenések 21:5 

Ima: Drága Jézus, szeretnénk a mennyben lenni Veled. Kérlek, segíts meg mindannyiunkat 
felkészülni erre. Szeretünk Téged. Ámen!  

Szemléltetés: 

1. Engedjétek, hogy a gyerekek különböző plüssállatokat tartsanak a kezükben! 

2. Mutassatok autókat, repülőket, rovarokat, stb. ábrázoló képeket! Opcionális: kis sebtapasz 
mindegyik gyermek számára. 

3. Mutassatok élő/művirágokat és hervadt virágokat a gyerekeknek és valódi vagy 
műanyagból készült gyümölcsöket! 

Flanelográf-ötletek: jelenet a mennyről. 


