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Gondolatok és megbeszélendő kérdések – Bibliám azt mondja A–1 

„Csupán egy újabb könyv?” 

 

Vasárnap 

• Miben különbözik a Biblia más könyvektől? Miért fontosabb minden másnál? Mitől 
értékesebb, mint más könyvek? 

• Mennyi időt töltötök a Biblia tanulmányozásával? Mennyi időt töltötök mesék 
olvasásával vagy játékokkal? Melyik a fontosabb számotokra? Azzal az idővel, amit 
az adott dologra fordítotok, bizonyítjátok, hogy az a legfontosabb számotokra? 

• Sokan nem értik, milyen Isten. Valójában senki sem ért mindent Istenről. Hogyan 
ismerhetjük meg jobban Őt? 

• Mivel a Biblia Jézusról és arról beszél, hogy milyen is Isten valójában, mennyi időt 
kellene a tanulmányozására fordítanunk, ha jobban meg akarjuk ismerni Őt? 
 
 

Hétfő 

• Mire jó egy térkép? Hasznos, ha el akarsz menni valahová, de nem tudod, hogyan 
jutsz el oda? 

• Miben hasonlít a Biblia egy térképhez? Ha Isten mindent tud, ami megtörtént és meg 
fog történni, megbízhatunk-e az általa adott „térképben”? Kérnünk kell Őt, hogy 
segítsen megérteni azt? Kit képvisel az út? (János 14:6) 

• Mire való a lámpa? Mit jelképez a fény? (Zsoltárok 119:105; Példabeszédek 4:18) 
Miért van szükségünk a Biblia „fényére”? (Ézsaiás 60:1–3) Melyik az a két mód, 
ahogyan az emberek a „fényre” válaszolnak? (János 3:18–21) Melyik csoporthoz 
hasonlítotok? Válaszoljatok őszintén! Melyikre szeretnétek hasonlítani? 

• Olvastatok már több különböző könyvet, amelyek ugyanazt a témát tárgyalják? 
Mindenik ugyanazt a véleményt fejtette ki? A Biblia soha nem mond ellent 
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önmagának; ha valaminek nincs értelme, mit tegyünk? (Egy másik szöveg vagy 
szakasz majd megvilágosít minket.) 

Kedd 

• Miért hajlandóak egyes emberek meghalni a Bibliáért? 
• Miért gyűlölik és pusztítják oly sokan a Bibliát?  
• Miért van az embereknek Bibliájuk, ha nem tanulmányozzák? 
• Miért mondják olyan sokan, hogy ismerik a Bibliát, de valójában semmit sem tudnak 

róla? 
• Milyen emberekhez hasonlítotok? Melyik kategóriába szeretnétek tartozni? 
• Sok keresztény úgy gondolja, hogy az Ószövetség nem fontos. A Biblia mely részével 

rendelkezett Jézus? Melyik része tartalmaz róla szóló próféciákat? 

 

Szerda 

• Miért fontos megérteni, hogyan és mikor keletkezett a világunk? (Isten a Teremtő, 
ezért imádjuk Őt. Ha a Föld fejlődött, akkor nincs bűn, és nincs szükség Megváltóra. 
Az ember jobbá válik ahelyett, hogy rosszabbá válna stb.) 

• Honnan tudta Mózes, hogy mit kell írnia, ha körülbelül 2400 évvel a teremtés után 
élt? 

 

Csütörtök 

• Honnan tudjuk, hogy a Biblia igaz? 
• Ha a Biblia egy része nem lenne igaz, hogyan tudnánk eldönteni, hogy melyik rész 

igaz és melyik hamis? Nagyon hálásnak kell lennünk, hogy ezt nem nekünk kell 
eldöntenünk. Minden igaz! Isten azt mondja, hogy az egész Szentírás Istentől ihletett. 
Olvasd el a 2Timótheus 3:16-ot! 

• Ha azt mondjuk, hogy a Biblia egyik része igaz, másik része pedig nem, akkor kit 
tartunk bölcsebbnek – Istent vagy magunkat? 

• Miért fontos megérteni a bibliai próféciákat? 

 

Péntek 

• Isten azt szeretné, ha mindenki olvasná és megértené a Bibliát? 
• Mikor Jézus itt a földön élt, nagy és magasztos beszédeket tartott? Netán olyan 

egyszerű nyelvezetet használt, hogy még a kisgyermekek is megértették? 

 

Felhívás 

• Isten Igéjének melyik fordítása a legfontosabb? (2Korinthus 3:2–3) Sokan nem 
olvassák a Bibliát, de figyelik, hogy ti mit tesztek. (Egy kép többet ér 1000 szónál!) 
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Ha azt látják, hogy igazán kedvesek és segítőkészek vagytok, mint Jézus, akkor talán 
maguk is el akarják olvasni a Bibliát! 

• Ti hogyan értelmezitek Isten igéjét? Kérni fogjátok-e a segítségét, hogy jobb fordítók 
legyetek? 
 
 

Gondolatok és megbeszélendő kérdések – Bibliám azt mondja A–2 

„A kezdetek előtt” 

 

Vasárnap 

• Olvassátok el a következő szövegeket, és válaszoljatok arra a kérdésre: „Milyen 
Isten?” (Még sok más is van!) (Zsoltárok 18:30–32; Zsoltárok 23; Zsoltárok 25:8; 
Zsoltárok 34:4, 6–10, 17–18; Zsoltárok 45:7; Zsoltárok 55:22; Zsoltárok 66:18–19; 
Zsoltárok 72:18–19; Zsoltárok 86:7, 15; Zsoltárok 89:1–18; Zsoltárok 97:2; Zsoltárok 
103:1–5; Zsoltár 135:5, 14) (Tökéletes, jó, szerető, kegyelmes, irgalmas, türelmes, 
igaz, tiszta, tökéletes, hűséges, erős, igaz, erős, igazságos, igaz, kegyelmes, megértő, 
igaz, szent, bölcs.) 

 

Hétfő 

• Melyek azok a dolgok, amelyekről tudjuk, hogy volt egy kezdetük? Tudtok olyanról, 
aminek nem volt kezdete? (Isten kivételével mindennek volt kezdete.) 

• Isten mindig is volt, most is van, és mindig is lesz. (Zsoltárok 90:2) Megérthetjük, 
miként lehetséges az, hogy Istennek nincs kezdete? Ha nem értjük, el kellene 
hinnünk, hogy nem igaz? 

• Isten egyszerre mindenhol ott lehet. Tehetünk-e valamit anélkül, hogy Isten ne tudna 
róla? El tudunk-e bújni úgy, hogy Isten ne tudja, hol vagyunk? Segíthet-e Isten 
nekünk, bárhol is vagyunk? (Zsoltárok 139:7–10) 

• Isten mindent tud. Van olyan probléma, amit Ő nem tud megoldani? Mivel Isten 
mindent tud, kitől kérjünk tanácsot és útmutatást? Kinek kell alávetnünk magunkat? 

• Isten mindenható. Tudunk-e teljesen bízni benne? 

 

Kedd 

• Szabad-e valaha is hanyagul vagy meggondolatlanul használnunk Isten nevét? 
Szabad-e valaha is az Ő szent neveit vagy az Ő Igéjét viccek, „mókás” mondások 
vagy karikatúrák tárgyaként használnunk? Szabad-e valaha is nevetnünk az ilyen 
dolgokon? Helyes dolog olyat rajzolnunk vagy olyan képeket néznünk, vagy 
olvassunk-e olyan magazinokat és könyveket, amelyek nem segítenek emlékezni arra, 
hogy Isten és az Ő Igéje szent, elkülönített és tiszteletreméltó? 
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Szerda 

• Mit gondoltok, Istennek tetszett angyalokat teremteni? Örült-e a barátságuknak? 
• Hogy gondoljátok, szerettek az angyalok mindenben segíteni Istennek, amire Ő 

megkérte őket? 

 

Csütörtök 

• Kinek a hibája volt Lucifer bűne? Volt valami gond Luciferrel, amikor Isten 
megteremtette? (Ezékiel 28:15) 

• Mi volt az oka Lucifer bűnének? (Nem volt semmi oka!) Amikor vétkezett, valóban 
boldog volt? Hogyan lehetett volna újra boldog, mielőtt meghozta volna a végső 
döntést? 

• A makacsság segít jó döntéseket hoznotok? Vagy pont ez akadályoz meg abban, hogy 
jó döntéseket hozzatok, mert túl büszkék vagytok ahhoz, hogy beismerjétek 
tévedéseteket? Vajon Isten, a szülők vagy a tanárok tényleg tudnak-e segíteni valakin, 
aki makacskodik? 

• Hogyan lehet igazi boldogság a családotokban? 

 

Péntek 

• Boldog volt-e Lucifer, amikor úgy döntött, hogy nincs többé szüksége Isten 
törvényére? 

• Ha az emberek valóban önzetlenek lennének, léteznének-e még háborúk, gyűlölet, 
veszekedés, verekedés? Hogyan változna át az életetek, ha valóban önzetlenek 
lennétek? Hogyan tudna Jézus segíteni nektek, hogy önzetlenebbek legyetek a 
családban vagy a barátokkal? 

 

Felhívás 

• Lucifer meghozta végső döntését. Melyik volt az? 
• Nem sokkal Jézus visszajövetele előtt egy nap mindenki meghozza a végső döntést. 

Nektek is döntenetek kell majd. Hogyan döntötök? 
• Hogyan befolyásolják a most, ma meghozott döntéseitek a végső választásotokat? 
• Ha naponta a „kis” döntésekben a kedvetekre tesztek, vajon a „nagy” végső 

döntésetek más lesz? 
• A végső választás az összes apró döntésből áll össze, amit minden nap meghozunk. 

Ha hagyjuk, hogy Jézus segítsen nekünk olyan „kis” döntéseket hozni, hogy minden 
nap tiszteljük Őt, és segítünk másokon, mi lesz a végső döntésünk? 
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Gondolatok és megbeszélendő kérdések – Bibliám azt mondja A–3 

„Így szólt Isten” 

 

Vasárnap 

• Miben lenne más az életetek, ha nem tudnátok választani, gondolkodni vagy 
döntéseket hozni? Milyen lenne, ha az egész életetek programozott lenne?  

• Az igaz barátok kényszerítenek a szeretetre?  
• Mi a helyzet a családdal? Ha kényszeríteni tudnának arra, hogy szeressétek őket, az 

tényleg igazi szeretet lenne? 
• Tudnátok-e szeretni valakit, aki pisztolyt nyomna a fejetekhez, és azt kiabálná: 

„Szeress, vagy lelőlek!”? 
• Isten kényszerít minket arra, hogy szeressük Őt? 
• Lehet egyáltalán valakit szeretetre kényszeríteni? 
• Isten az embereket és az angyalokat úgy is teremthette volna, mint egy számítógépes 

programot – hogy csak azt tegyék, amit mondanak nekik. Ilyen embereket képzelt el 
Isten? Miért igen vagy miért nem? 

• Isten minden pillanatban megajándékoz titeket az élettel. Hogyan bántok ezzel a 
különleges ajándékkal? 

• Mi a bűn? (1János 3:4) 

 

Hétfő 

• Milyen dolgokat/tevékenységeket szerettek csinálni? Muszáj „törekedni” arra, hogy 
olyasmit csináljatok, amit élveztek? 

• Mit gondoltok, az angyaloknak „törekedniük” kellett arra, hogy engedelmeskedjenek? 
Vagy maguktól engedelmeskedtek? 

• Lucifer olyan akart lenni, mint Isten. Vajon jellemében vagy pozíciójában akart olyan 
lenni, mint Ő? Milyen módon próbáljunk meg olyanok lenni, mint Isten? 

 

Kedd 

• Mi a törvény? Egyes törvények kimondják, hogy egy-egy szabálysértés milyen 
büntetést von maga után. (Soroljatok fel néhány törvényt, például a gyorshajtási 
törvényeket, a gyilkosság vagy a lopás büntetését stb.) 

• Más törvények arról szólnak, hogy mi fog természetesen történni (következmények). 
(A gravitáció törvénye: ha leugrasz a tetőről, leesel, és valószínűleg nagyon csúnyán 
megsérülsz. A termodinamika törvénye: ha kint hagyod a biciklidet az esőben, 
rozsdásodni fog.) 

• Isten törvényei nem önkényesek (a kifejezés meghatározása: 1.) amely saját becslésen 
alapul, s nincs tekintettel más véleményére, az igazságra stb. 2.) amelyet 
véletlenszerűen hoznak, választanak stb.), hanem segítenek megérteni a bűn 
természetes következményeit. 



6 

• A szabályok segíteni vagy ártani akarnak nekünk? Léteznek-e olyan szabályok, 
melyek mások védelmét szolgálják? Milyen szabályok jutnak eszetekbe? (Kérjük meg 
a fiatalokat, hogy gondoljanak néhány olyan iskolai vagy otthoni szabályra, amelyet 
szeretnek, és néhányra, amelyet nem szeretnek.) Hogyan segítenek és védenek ezek a 
szabályok titeket (és másokat)? 

 

Szerda 

• Miért nem maradhatott Lucifer a mennyben? 
• Mikor vitatkoztok, pletykálkodtok és panaszkodtok, boldogabbá teszitek az 

otthonotokat, az iskolát vagy a gyülekezetet? Mit mond Isten azokról, akik ilyen 
dolgokat tesznek? (Példabeszédek 6:16–19 – különösen az utolsó vers.) 

• Lehet-e igazán boldog egy otthon (vagy egy iskola, egy templom vagy a 
mennyország), ha az ott élők „viszályt szítanak” és megpróbálják megszerezni, amit 
akarnak? 

• A bűn előtt a mennyben az összes angyal boldog volt együtt. Nem veszekedtek és 
nem próbálták megszerezni, amit akartak. Mindenki segített a másiknak, amennyire 
tudott. Hogyan változtak meg a dolgok, amikor bekövetkezett a bűn? 

• Hogyan használta Lucifer az Istentől kapott csodálatos elméjét? Milyen gondolatai 
voltak Istenről? Mit gondolt magáról? 

• Hogyan használjátok ti az elméteket? Milyen gondolataitok vannak? Azzal töltitek az 
időtöket, hogy terveket szőttök, miként nézhetnétek ki jobban a másiknál, vagy 
hogyan vághatnátok vissza valakinek? Vagy arra használjátok az elméteket, hogy 
kitaláljátok, hogyan segíthettek az embereken, és hogyan tehetitek őket boldoggá? 
Inkább magatokra vagy másokra gondoltok? 

 

Csütörtök 

• A teremtés hetén Isten mindent egy bizonyos sorrendben alkotott. (Például előbb 
teremtett élelmet, mint állatokat.) Hogyan tudnátok „sorrendben” megcsinálni a házi 
feladatot vagy a házimunkát? Hogyan lehet előre tervezni, és hogyan lehetnek 
hatékonyabbak a munkavállalók? 

 

Péntek 

• Mivel teremtette Isten a világunkat és a benne lévő dolgokat? Szüksége volt 
valamilyen „előzetesen meglévő anyagra”? (Zsidók 11:3) Ha Isten valamit kimond, az 
meg is történik. (Zsoltárok 33:6–9) 

 

Felhívás 

• Gondoljatok az életetekre! Vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen nem tudjátok, 
mit tegyetek, vagy hogyan oldjatok meg egy problémát? Van valami az iskolában, 
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otthon vagy a barátokkal, ami aggaszt? Vannak kérdéseitek, amelyekre nem tudtok 
válaszolni? Mivel Isten képes kimondani néhány szót, és egy új világot teremteni 
annyi csodálatos dologgal, gondoljátok, hogy Ő nektek is tud segíteni, bármilyen 
problémával is kell szembenéznetek? Bízzatok Jézusban, beszéljetek hozzá, és Ő 
segíteni fog! 

 

Gondolatok és megbeszélendő kérdések – Bibliám azt mondja A–4 

„Az odaszentelt idő ajándéka” 

 

Vasárnap 

• Isten azért teremtette az állatokat, hogy örüljünk nekik, és segítségünkre legyenek a 
munkánkban. Hogyan bánjunk az Isten által teremtett állatokkal? Szabad-e bántani 
vagy bosszantani az állatokat? 

• Melyek a kedvenc állataitok? Mit gondoltok, miért teremtett Isten ennyi különböző 
állatfajtát? 

• Vajon Isten azt szereti, ha minden ugyanolyan? Isten azt akarja, hogy az emberek 
mind egyformák legyenek? Meg kell-e valaha is próbálnunk, hogy az embereket a 
saját elgondolásunk szerint alakítsuk?  

 

Hétfő 

• Isten miért nem csak szólt, amitől Ádám és Éva csak úgy előállt? 
• Miben különböznek az emberek az állatoktól? (a választás lehetőségében és a 

gondolkodóképességben) 

 

Kedd 

• Isten mindent megadott Ádámnak és Évának ahhoz, hogy boldogok legyenek? 
Kifelejtett valamit is? 

 

Szerda 

• Isten szeretné, ha mi boldogok lennénk? Mit tett Isten Ádám és Éva boldogsága 
érdekében? 

• Isten miért adta Ádámnak és Évának a szombatot? Miért fontos ma ez nekünk? 
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Csütörtök 

• Mit jelent a szombat nyugalma? (Zsidók 4. fejezet) (A szombatnapi nyugalomból 
kitűnik, hogy mi hiszünk Isten megváltási munkájában. „Megpihenünk” a mi 
dolgainktól.) 

 

Péntek 

• Miben lenne más az életünk a szombat nélkül? 
• Miben lenne más a szombat, ha valóban megszentelnétek ezt a napot? Hogyan 

tarthatjuk meg szentnek a szombatot? 
• Beszéljétek meg, hogyan lehet a szombat öröm. (Találtok néhány ötletet alább.) 

Milyen dolgokat nem lenne szabad tennünk? Miért ne tehetnénk meg ezeket a 
dolgokat? Mit tehetünk? Mit tegyünk? Miért jó ezeket a dolgokat csinálni? Mi a 
szombat célja? 

 

Felhívás: tegyük a szombatot egy boldog nappá 

• Szombaton nem kell a következőképpen gondolkodni: „Alig várom a naplementét.” 
Ha a családotok előre tervez, az idő gyorsabban telik! Íme, néhány ötlet: 

• Tanulmányozzátok együtt a Természet könyvét családilag. Szombatonként mindig 
menjetek ki együtt a természetbe, és tanuljatok minden héten valami újat belőle. 
Használjatok útmutatót a fák, virágok, sziklák vagy madarak azonosításához! 

• Mit tehettek a saját kertetekben? Figyeljétek meg az eget és a felhőket, gyűjtsetek 
hópelyheket, rovarokat, pillangókat, lepkéket, hernyókat, virágokat, leveleket, 
köveket, tollakat stb. Nézzétek meg őket mikroszkóp vagy nagyító alatt. Tervezzétek 
meg, hogyan lehet leveleket, virágokat stb. préselni vagy gyűjteményeket rendezni. 
Spóroljatok pénzt egy kőcsiszoló megvásárlására. Építsetek egy hangyafarmot. Ha 
nincs lehetőségetek kimenni a szabadba, gyűjtsetek természetfotókat, és osszatok meg 
velük kapcsolatban valami érdekeset. 

• Spóroljatok pénzt bibliai és természetismereti játékok, rejtvények vagy videók 
megvásárlására. Ezek segítenek megismerni a Bibliát, és Jézus valóságosabbá válik 
számunkra. 

• Kölcsönözzetek egy könyvet a gyülekezeti vagy iskolai könyvtárból: bibliai 
történetek, természet, misszió, úttörők. Ha megosztjátok a könyvet barátaitokkal, 
előbb győződjetek meg róla, hogy minden könyvön szerepel a tulajdonos neve. 
Vezessetek listát a kölcsönzött könyvekről, névvel, dátummal, és azzal, hogy mikor 
adjátok vissza őket. Adjátok vissza az összes kölcsönzött könyvet!  

• Látogassátok meg barátaitokat, és tervezzetek meg előre egy témát, amelyről 
információkat gyűjthetnétek, és közösen megvitathatnátok (nem vitatkozhatnátok!). 

• Gyűjtsetek információkat egyházunkról, iskoláinkról és szolgálatainkról. Keressétek 
meg őket a térképeken. Hányan van a ti területeteken? Hol? Hány tagja van a 
gyülekezeteteknek? Ki a legidősebb tag? A legfrissebb? Hova megy a tized és az 
adakozás?  
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• Keressetek pálcikákat, és kössétek össze őket madzaggal vagy zsineggel. Tegyetek 
úgy, mintha állatok, emberek vagy más dolgok lennének, és használjátok őket (a 
szabadban vagy a beltéri homokozóban) egy bibliai történet elmesélésére. A bibliai 
témájú pantomim mindig szórakoztató, ahogy a „20 kérdés” a Bibliáról is. 

• Teremtőnk szombaton segítséget nyújtott és embereket gyógyított meg. Látogassátok 
meg tehát szombaton a magányosokat, a betegeket és a bezártakat. Egy otthon 
készített kártya, egy rövid látogatás, egy szép virág,1 egy vidám dal és egy rövid ima 
jobban felvidítja az embereket, mint gondolnátok – és igen, milyen jól érzitek majd 
magatokat ti is! Vigyetek egy kenyeret, a prédikáció felvételét és a gyülekezeti 
értesítőt.  

• Lehet-e a szombatünneplés a tanúságtétel egyik módja? Igen! Az emberek azt 
kérdezik: „Miért barátságosak, kedvesek, becsületesek és segítőkészek ezek az 
emberek?” „Miért viselik legszebb ruháikat, miért hordanak Bibliát, és miért 
szombaton imádkoznak vasárnap helyett?” „És miért esznek, isznak, öltözködnek és 
tesznek sok mindent másképp, mint mások?” Szeretnétek-e részt venni az 
összejöveteleken, bibliatanulmányokon, vagy beleegyeznétek-e, hogy elolvassatok 
valamit, hogy megtudjátok, miben hisznek ők? 

 

 

Gondolatok és megbeszélendő kérdések – Bibliám azt mondja A–5 

„Isten nagy terve” 

 

Vasárnap 

• Honnan tudjuk, mi a jó és mi a rossz? Vajon Isten azt akarja, hogy ismerjük a 
gonoszt? Meg kell-e valaha is próbálnunk kielégíteni a gonosz iránti 
kíváncsiságunkat? Ha többet tudunk arról, hogy mi a gonosz, segít-e nekünk a jót 
választani? 

 

Hétfő 

• Milyen védelmet ajánlott fel Isten Ádámnak és Évának? Vajon az együtt maradás 
segített volna nekik abban, hogy jót válasszanak? 

• Milyen védelmeket adott nektek Isten? (Szülők, tanárok, jó barátok, Biblia stb.) Hogy 
biztonságosabb: az Istenhez hű emberekkel együtt vagy egyedül lenni? – Hogy fog 
egy halász halat? (Olyasmit használ, ami érdekli a halakat.) Vajon a Sátán érdekessé 
és szórakoztatóvá teszi a bűnt? 

• Mondták már nektek, hogy ne tegyetek meg valamit, de később mégis úgy 
döntöttetek, hogy megteszitek, mert nem láttatok benne semmi rosszat? Hogyan 

                                                           
1  Virágtippek: egy szép, egyszerű papírpohár remek váza lehet akár egyetlen virágnak is. Vágjátok le a víz alatt 

levő szárat, tekerjétek lazán egy papírtörlőbe, hogy függőlegesen álljon, és helyezzétek a negyedrészig vízzel 
teli pohárba. Töltsétek meg a poharat, mielőtt odaadnátok a virágot a barátotoknak. 
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cselekedtetek volna másképp, ha bíztok (hisztek) abban, aki figyelmeztetett titeket, 
ahelyett, hogy azt gondoltátok volna, hogy ti jobban tudjátok? 

• Mit jelent a „habozás” szó? (Magyarázzátok el az értelmét, és adjatok rá egy példát.) 
Ha tudjátok, mi a helyes, soha ne habozzatok! Ha nem választod az engedelmességet 
= engedetlen vagy. Ha kísértésbe estek, mit kell azonnal tennetek? 

 

Kedd 

• Kételkednünk kell-e valaha is abban, amit Isten mond? Kell-e kételkednünk, amikor 
tudjuk, hogy amit Isten mond, az mindig igaz? 

• Sátán befolyásolta Évát, hogy ne engedelmeskedjen Istennek. Éva befolyásolta 
Ádámot a bűnre. Hogyan befolyásoltok ti másokat, amikor vétkeztek? 

• Ádám azért vétkezett, mert nem akart elszakadni Évától. Szabad-e valaha is rosszat 
tennünk azért, hogy megőrizzük barátságainkat, vagy hogy ne bántsunk meg valakit? 

• Ádám és Éva fügefalevelekből készítette „takaróját” (Strong's Concordance #2290). 
Ez a szó „derékövet” vagy „kötényt” jelent (1Mózes 3:7). Isten azonban „bőrből 
készített ruhákat csinált nekik, és felöltöztette őket” (Strong's #3801 és 3847) – 
„beborítani, kabátot, ruhát, köpenyt, burkot” jelent (1Mózes 3:21). Hasonlítsátok 
össze a különbséget Ádám és Éva öltözködése és Isten öltözéke között. Mit vettetek 
észre? Hogyan segíthet ez a ruhaválasztásban? 

• Mielőtt Ádám és Éva vétkezett volna, mindig nagyon boldogok voltak, amikor Isten 
meglátogatta őket. Amikor eljött meglátogatni őket, miután vétkeztek, hogyan 
reagáltak? Miért? 

• A bűnös emberek gyakran elbújnak azok elől, akik segíteni próbálnak nekik. Egy 
ártatlan embernek el kell bújnia, mert fél, hogy lebukik? 

 

Szerda 

• Mit jelent az „ellenségeskedés”? Miért ígérte meg Isten, hogy ellenségeskedést szerez 
Sátán és az emberek között? Ha Isten nem adott volna belénk ellenségeskedést a bűn 
ellen, akkor is óhajtottuk volna a megváltást? Gyűlöltük volna a bűnt? 

• Ti gyűlölitek a bűnt? Vannak olyan bűnök, amelyeket szerettek, még akkor is, ha 
tudjátok, hogy helytelenek, és fájdalmat okoznak Istennek, magatoknak és más 
embereknek? Kérjétek Istent, hogy segítsen nektek gyűlölni a bűnt, és szeretni azt, 
ami igaz és helyes. Megígérte, hogy ezt megteszi értetek! (1Mózes 3:15) 

• Szoktátok-e valaha is mentegetni a bűneiteket? Hibáztattok valaki mást? Azt 
mondjátok, hogy nem a ti hibátok volt? Felnőni és kereszténnyé válni azt jelenti, hogy 
felelősséget vállalsz a tetteidért. Ha valamit rosszul csinálsz, ne hibáztass mást – tedd 
jóvá! 

 

Csütörtök 

• A Biblia azt mondja: „Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét 
adja az ő barátaiért.” (János 15:13) Van-e nagyobb szeretet annál, mint amit Isten 
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tanúsított Ádám, Éva és mindannyiunk iránt? Hogyan köszönhetjük meg neki ezt a 
csodálatos szeretetet? 

 

Péntek 

• Amikor Ádámnak meg kellett ölnie az áldozati bárányt, úgy érezte, hogy Jézust, Isten 
Fiát öli meg. Tudta, hogy bűnei miatt Jézus meg fog halni. 

 

Felhívás 

• Más a helyzet, amikor mi vétkezünk? (Zsidók 6:6) Mi lenne, ha minden egyes 
alkalommal, amikor vétkeztek, fel kellene áldoznotok egy bárányt? Emlékeznétek a 
bűn következményeire? 

• Mi lenne, ha mielőtt a bűnt választanátok, elgondolkodnátok azon, hogy Jézus hogyan 
halt meg értetek? Ha minden nap időt töltetek azzal, hogy Jézus irántatok való nagy 
szeretetére gondoltok, az segíteni fog abban, hogy gyűlöljétek a bűnt, és azt akarjátok 
majd tenni, ami Jézusnak tetszik. 

 

 

Gondolatok és megbeszélendő kérdések – Bibliám azt mondja A–6 

„Egy magasztos elhívatás” 

 

Vasárnap 

• Miben hasonlított Káin és Ábel? (Mindkettőjüknek megtanították, mi a jó és mi a 
rossz, ugyanazok voltak a szüleik, a kertkapunál imádkoztak, és megértették az 
áldozatok jelentőségét.) Miben különböztek egymástól? (A döntéseikben és abban, 
hogy kinek hittek.) 

• Káin sok kérdést tett fel. Rossz dolog kérdéseket feltenni? Mit tehettek, ha van egy 
kérdés, amire nem tudtok válaszolni? Ha soha nem találunk választ egy kérdésre, 
akkor is bízhatunk Istenben?  

• Ábel áldozatul egy bárányt ajánlott fel, és ez tetszett Istennek. (Zsidók 11:4) Miért? 
• Mit jelentettek az állatáldozatok? (Isten népe többféle áldozatot is felajánlhatott. A 

kerti terményeket hálaadásként lehetett felajánlani. A bűnért való áldozat - a 
feláldozás – arra emlékeztette őket, hogy a bűn következménye a halál. A báránynak 
meg kellett halnia, aki Jézust jelképezte. Ezek az áldozatok arról tanúskodtak, ők 
hittek abban, Jézus egy napon azért hal meg, hogy megbocsássa a bűneiket). 

• Miért volt helytelen Káin részéről, hogy az általa termesztett ételt bűnért való 
áldozatként ajánlotta fel? Azt mutatta, hogy megbánta a bűneit? Ez azt mutatta, hogy 
hisz abban, hogy Jézus egy napon eljön? 
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Hétfő 

• Káin ételáldozatot hozott. De „Káin még arra sem figyelt, hogy a legjobb gyümölcsöt 
hozza el”. (IM 52) Gondatlanok vagyunk, amikor áldozatokat hozunk? Vagy a 
legjobbat adjuk Istennek? Hogyan viselkedünk a családi istentiszteleten, a 
szombatiskolában vagy az istentiszteleten? Mit mutatunk meg arról, hogy mi a 
legfontosabb számunkra? Istent tiszteljük, vagy azt tesszük, amit akarunk? 

• Amikor valamit rosszul csináltok, és kijavítanak akár a szülők, akár a tanárok, akár a 
testvérek, hogyan reagáltok? Mérgesek vagytok? Rossz gondolataitok vannak az 
illetővel kapcsolatban? Bocsánatot kértek és megbánjátok azt? Kéritek Istent, hogy 
segítsen nektek a jót választani? Mit kellene tennetek? 

• Amikor rossz döntéseket hoztok és vétkeztek, hogyan befolyásoltok másokat? 
Könnyen utánoznak a barátaitok, ha rossz döntéseket hoztok? Mi a helyzet akkor, 
amikor helyes döntéseket hoztok? Könnyebb a barátaitoknak is helyesen cselekedni? 

 

Kedd 

• Gondolkodjatok el a héten hozott döntéseiteken. Hogyan reagáltatok, amikor 
megkértek, hogy végezzétek el a házi feladatot, mosogassatok el, vagy segítsetek a 
takarításban? Mi volt a helyzet akkor, amikor azt mondták, hogy ideje felkelni vagy 
lefeküdni? Milyen döntéseket hoztatok, amikor senki sem figyelt? 

 

Szerda 

• Mi történik, ha olyan barátokkal töltünk időt, akik nem jó döntéseket hoznak? Jó 
barátok legyünk-e azokkal, akik nem segítenek abban, hogy hűségesek legyünk 
Istenhez? 

• „Énok Istennel járt.” Mit jelent ez? Hogyan lett Énok ilyen jó barátja Istennek? 
Hogyan tudjuk úgy szeretni Istent, mint Énok? 

 

Csütörtök 

• Hogyan használták a gonosz emberek az özönvíz előtt az Istentől kapott tehetségeiket 
és ajándékaikat? Hogyan használják most az emberek az Istentől kapott tehetségüket? 
Elpazarolod az Istentől kapott ajándékokat, vagy bölcsen használod őket, hogy segíts 
másokon és tiszteld Istent? 

• Olvassuk el az 1Mózes 6:5-öt. Mit mondott Isten, hogy „csak gonosz”? Hogyan 
befolyásolták gondolataik a cselekedeteiket? (1Mózes 6:11–12) Mire gondolsz? 
Hogyan befolyásolják a gondolataid a cselekedeteidet? 

 

Péntek 

• Amikor Isten először szólt Noéhoz, megígérte, hogy 120 év múlva özönvizet küld, 
hogy elpusztítsa a világot az emberek gonoszsága miatt. 1Mózes 6:3. Isten mindig 
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betartja az ígéreteit? Hányan mentek be a bárkába? Ha az emberek valóban hittek 
volna abban, amit Isten mondott, akkor bementek volna a bárkába? 

• Isten megígérte, hogy az utolsó napokban tűzzel pusztítja el a világot, majd új eget és 
új földet teremt. (2Péter 3:3–7) Vajon Isten megtartja az ígéretét? Isten megmondta 
nekünk, hogyan készüljünk fel. (2Péter 3:9–13) Ha valóban hiszünk Istennek, más 
lesz az életünk? Hogyan lehetünk igazán felkészültek? 

 

Felhívás 

• Ha Noé csak prédikált, de nem építette volna a bárkát, megmutatta volna, hogy 
valóban hisz Istenben? 

• Mit árulnak el a tetteink arról, hogy miben hiszünk?  
• A Jézus és a Sátán közötti háború nagyon is valóságos. A mindennap meghozott 

döntéseink mutatják meg, hogy a csata melyik oldalán állunk majd. Mit választotok? 

 

 

Gondolatok és megbeszélendő kérdések – Bibliám azt mondja A–7 

„Csupán két út” 

 

 

Vasárnap 

• Mi történt az Édenkerttel? (Isten az özönvíz előtt az égbe emelte.) Vajon egyszer majd 
újra látni fogjátok? 

• Az állatok engedelmeskedtek Istennek, és bementek a bárkába. Miért nem hallgattak az 
emberek még akkor sem, amikor látták, hogy az összes állat bemegy a bárkába? Tehetett 
volna Isten többet azért, hogy az emberek megismerjék és elhiggyék az Ő 
figyelmeztetését?  

• Az idők végén a „kegyelem ajtaja” bezárul. Mindenki meghozza a végső döntést – annak 
függvényében, hogy Istennek vagy Sátánnak hitt. Ha Isten tovább tartaná nyitva ezt az 
„ajtót”, vajon megtérne még valaki? Kimutatja-e Isten ezzel igazságosságát?  

• Ha úgy tűnik, hogy Isten ígéretei nem válnak azonnal valóra, az azt jelenti, hogy nem 
igazak? Bízhatunk-e abban, hogy Isten Bibliában feljegyzett ígéretei mindig 
beteljesednek? 

• Miért volt biztonságban Noé és családja? Vajon biztonságban lettek volna, ha 
engedelmeskednek Istennek – egy apróságot kivéve? 

• Vajon egy nap túl késő lesz-e már megtérni? Olvassuk a Zsidókhoz írt levél 3:7–8 és 
Józsué 24:15 verseit. Mikor válasszuk Jézus követését? Mit választotok ma?  
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Hétfő 

• Előfordult már, hogy megbüntettek, mert rosszalkodtatok, és utána sajnáltátok a 
büntetést, de azt nem, amit tettetek? Hogyan válhattok igazán gonosszá? 

• Amikor az özönvíz elkezdődött, a bárkán kívüli emberek megpróbáltak bemenni a 
bárkába. Tényleg megbánták a bűneiket? Ha azt mondjátok, hogy „sajnálom”, amikor 
elkapnak, és megismétlitek a hibát, amint senki sem figyel, akkor tényleg sajnáljátok? 
Miért nem engedte be Isten azokat az embereket a bárkába? Ha a vihar elállt volna, 
vajon szerették volna Istent, és hűségesek lettek volna hozzá? 

• Miért nem kellett Noénak és családjának félnie az özönvíz idején? Kell-e félnünk, 
amikor ijesztő dolgok történnek? Ha úgy szeretjük és engedelmeskedünk Istennek, 
ahogy Noé tette, akkor nincs mitől félnünk! 

 

 

Kedd 

• Mi volt az első dolog, amit Noé tett, amikor elhagyta a bárkát? (áldozatot hozott) 
Miért? 

• „Az ő [az özönvíz előtti emberek] bűnük az volt, hogy úgy fogadták el az 
ajándékokat, hogy nem mutattak hálát az ajándékozónak...” Voltatok már valaha 
hálátlanok az Istentől kapott ajándékokért? 

• Milyen áldásokat adott nektek Isten? Hogyan tudjátok megmutatni Istennek, hogy 
hálásak vagytok az Ő sok áldásáért? Hogyan lehetnétek hálásabbak a tanáraitoknak, 
szüleiteknek és másoknak, akik segítenek nektek?  

 

 

Szerda 

• Isten engedélyt adott az embereknek, hogy tiszta állatok húsát fogyasszák, de azt 
mondta nekik, hogy ne egyenek vért. Mi az a piros a bolti húscsomagokban? 
(Érdemes lehet megvitatni az egészség és a tiszta/tisztátalan hús fogalmát, és egy 
rövid kvízt tartani arról, hogy melyik állat tiszta és tisztátalan.) 

• Most, 6000 évnyi bűn után az állati eredetű termékek sok betegséget okoznak. Mi 
még mindig a legjobb diéta? Szeretnétek úgy dönteni, hogy csak a legjobb ételeket 
fogyasztjátok? 

• Melyik az a két választás, amelyet az emberek az özönvíz után hoztak? (Istenhez 
hűségesnek lenni vagy elfelejteni Őt.) Ezek ugyanazon döntések, amelyeket az 
emberek az özönvíz előtt hoztak, vagy amelyeket ma is hoznak? Ti melyiket 
választjátok? 
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Csütörtök 

• Az özönvíz előtt Isten figyelmeztette az embereket (Noén keresztül), hogy lesz 
özönvíz. Azok az emberek, akik nem hittek Istenben, nem mentek be a bárkába, hogy 
megmeneküljenek az özönvíz elől. Az özönvíz után Isten megígérte, hogy soha többé 
nem lesz ilyen árvíz. Azok az emberek, akik nem hittek Istenben, azért építették Bábel 
tornyát, hogy biztonságban legyenek egy esetleges özönvíz esetén. Hogyan 
befolyásolta az emberek hite a cselekedeteiket? (Azok az emberek, akik nem hisznek 
Istenben, nem engedelmeskednek neki. A hitetlenség mindig engedetlenséget okoz. 
Az Istenben hívő emberek engedelmeskednek neki). 

 

Péntek 

• Hogyan akadályozta meg Isten a toronyépítést? Van olyan probléma, amely túl nehéz 
Isten számára, hogy megoldja? 

• Néha a rosszfiúk nagyon erős és sikeres emberek. Tudja-e Isten, hogy mikor és 
hogyan állítsa meg a gonoszt? 

 

 

Felhívás 

• Nektek is, mint a Föld minden lakójának, „Csupán két út” közül lehet választani. 
Melyik ez a két út? Olvassuk el a Máté 7:13–14; Példabeszédek 14:12; János 14:6 
verseit.  

• Ti melyik utat választjátok? 
 
 

 

Gondolatok és megbeszélendő kérdések – Bibliám azt mondja A–8 

„Egy hithű pátriárka” 

 

Vasárnap 

• A büszkeség elősegítette vagy akadályozta a változást a Bábel tornyát építők 
számára? Mit hittek a mennyei igaz Istenről? 

• Ti büszkék vagytok valaha is? Szeretitek, ha mások észrevesznek? Néha azt hiszitek, 
hogy jobban tudjátok a dolgokat, mint Isten vagy a szüleitek? Próbáltok „elsők” vagy 
„a legjobbak” lenni, hogy jobbnak tűnjetek valaki másnál? Féltékenyek vagytok, 
amikor valaki mást dicsérnek? Ahelyett, hogy büszkék lennétek, hogyan szeretné 
Isten, hogy milyenek legyetek? Hogyan lehetünk alázatosak? (Jakab 4:6–10) 
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• Változnak-e a Bibliában szereplő történetek? Változtak-e az általatok olvasott 
történetek azóta, hogy Jézus gyermekként olvasta őket? Bízhatunk-e teljesen a 
Bibliában? 

 

 

Hétfő 

• Beszéltünk a nagy küzdelemről. Mit jelent ez? (Az emberek a Sátán Krisztus elleni 
háborújában választanak a két vezér között; megtudják, milyen is valójában Isten.) 
Hogyan segíthet nekünk ma a Biblia történeteinek tanulmányozása és a bibliai 
emberek által hozott döntések megismerése? (Segít tanulni a következményekről, a jó 
döntések meghozataláról, megtanulni, hogyan bízzunk Istenben stb.) 

• Egy háborúban egy ország dönthet úgy, hogy semleges marad (beszéljetek az 
államokról, népekről stb.). Az semleges, aki nem tartozik a hadviselő felek vagy a 
szemben álló felek közé. Lehetséges, hogy semlegesek legyetek az Isten és a Sátán 
közötti háborúban? 

 

 

Kedd 

• Ki a pátriárka? (Istenhez hűséges férfi; a család papja/vezető, aki megtanította őket 
Istent imádni) Sorolj fel néhány pátriárkát, akiket tanulmányoztunk. (1Móz 5:3–32, 
11:10–26) 

• Melyik pátriárkát hívta el Isten, hogy forduljon el a családjától és rokonaitól, akik 
Istent és bálványokat egyaránt imádtak? Lehet-e Istent és a bálványokat valóban 
imádni? Miért igen vagy miért nem? Kit imádtak ők valójában? 

• Olvassuk el a Zsidókhoz írt levél 11:8–16-ot. Miért ment Ábrahám olyan földre, 
amelyet nem ismert? Ha nem hitt volna Isten ígéretében, akkor is elhagyta volna az 
otthonát? Hol volt Ábrahám igazi otthona? 

 

 

Szerda 

• Ábrahám misszionárius volt, bárhová ment is. Mindig oltárt épített, és mindenhol, 
ahol járt, imádta Istent. Hogyan lehettek ti misszionáriusok? Ki kell-e hagyni vagy „el 
kell-e rejteni” a családi istentiszteletet, amikor látogatók érkeznek? 

• Helyes-e valaha is hazudni, még akkor is, ha ezzel életet akarunk menteni? Mi a 
helyzet a féligazságokkal? Ezek tényleg hazugságok? 

 

 

Csütörtök 
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• Honnan tudjátok, hogy Ábrahám önzetlen volt? 
• Hogyan kell bánni valakivel, aki nem volt kedves hozzád, de bajban van, és szüksége 

van a segítségedre? Azt kellene mondanotok, hogy „Úgy kell neki!” vagy 
„Megérdemli!”? 

• El kell fogadnunk a jótettért járó jutalmat? Mi van akkor, ha a jutalom elfogadása azt 
a benyomást kelti, hogy valami olyasmiért vesszük el a dicsőséget, amit valójában 
Isten tett? 

 

 

Péntek 

• Mi az a tized? Hogyan néz ki a hűséges tizedfizetés? Hogyan mutatjuk ki a hitünket, 
amikor tizedet adunk? 

 

 

Felhívás 

• Mi a hit? „Isten ígéretében bízva, a teljesedés legkisebb külső biztosítéka nélkül…” 
(Ellen G. White, Pátriárkák és próféták, 126. old.) Magabiztos engedelmesség Isten 
kinyilatkoztatott akarata iránt. Az alábbiakban néhány példát mutatunk be a hitről. 
(Hivatkozás Zsidók 11:1–16) 

• Ha Isten azt mondja: „Hozzatok egy bárányt bűnért való áldozatul”, mit tesz a hit? A 
„hit” a föld termését ajánlja fel, ami az Istenbe vetett hit hiányát mutatja, vagy a „hit” 
bárányt ajánl fel, ami az eljövendő Megváltóba vetett teljes bizalmat mutatja? 

• Ha a világ ellentmond Istennek, és azt mondja: „Nincs Isten”, mit tesz a hit? A „hit” 
kételkedik Isten létezésében, vagy a „hit” hiszi, hogy Isten létezik, és megjutalmazza 
azokat, akik keresik Őt? 

• Ha Isten azt mondja: „Építsetek bárkát, mert a világot el fogja pusztítani az özönvíz”, 
mit tesz a hit? A „hit” bárkát épít, és figyelmezteti a világot, vagy a „hit” elbújik, mert 
fél attól, hogy mit fognak mondani az emberek? 

• Ha Isten azt mondja: „Hagyd el otthonodat, menj el egy olyan földre, amelyet még 
nem ismersz”, mit tesz a hit? A „hit” bízik Isten ígéretében, és azonnal 
engedelmeskedik, vagy megvárja, amíg minden részletet megmagyaráznak és minden 
kérdésre választ kap? 

• Van hitetek? 
• Ha Isten azt mondja: „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt”, de 

van egy törvény, amely azt mondja, hogy más napon kell imádkoznod, mit tesz a hit? 
A „hit” embereknek engedelmeskedik Isten helyett? 

• Ha Isten azt mondja: „Ha megvallod bűneidet, megbocsátok neked és megtisztítalak”, 
mit tesz a hit? A „hit” aggódik, hogy a bűnöket nem bocsátják meg? 

• Honnan jön a hit? (Róma 12:3; Márk 9:24) Segít-e Jézus, hogy több hitünk legyen? 
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Gondolatok és megbeszélendő kérdések – Bibliám azt mondja A–9 

„Ábrahám, Isten barátja” 

 

Vasárnap 

 

• Amikor Isten ismét megígérte, hogy fiút ad Ábrahámnak, emlékeztette őt arra, hogyan 
hozta ki őt Urból és vitte be Kánaánba. Amikor Isten valamelyik ígéretét olvassuk, 
hogyan lehetünk biztosak abban, hogy megtartja azt? („Nem kell félnünk a jövőtől, 
hacsak el nem felejtjük a múlt leckéit és az utat, melyen az Úr vezetett bennünket.” 
3SM 162) 

 

Hétfő 

• Mivel nem volt fia, Ábrahám úgy döntött, hogy feleségül veszi Hágárt, Sára szolgáját. 
Lett neki egy fia, akit Ismáelnek neveztek el. De vajon boldogabb volt-e Ábrahám 
ettől? Na és Hágár vagy Sára? Kell-e valaha is valami rosszat elkövetnünk ahhoz, 
hogy „segítsünk Istennek” betartani az ígéreteit? 

• Hogyan bánik velünk Isten, ha valami rosszat teszünk? Elhagy minket? Hagyja, hogy 
megoldjuk az általunk okozott problémát? Várakoztat néhány napig, mielőtt újra 
meghallgat minket? Még ha Isten meg is bocsát, és elvárások nélkül segít nekünk, 
vajon magára veszi bűneink természetes következményeit? Miért nem? Ha nem 
lennének a bűn következményei, akkor könnyebb lenne tévedni? 

• Miért írja le a Biblia az emberek hibáit és azokat a dolgokat is, amelyeket jól 
csináltak? 

 

Kedd 

• Kik voltak azok az idegenek, akik meglátogatták Ábrahámot? Tudta, hogy kik voltak, 
amikor behívta őket? 

• Amikor kedvesek vagyunk valakivel, akinek szüksége van a segítségünkre, kinek 
segítünk valójában? (Máté 25:34–40) Hogyan bánjunk az idegenekkel? (Zsidók 13:2) 

• Vajon Isten mindig pontosan tudja, hogy mit gondolunk? Milyen gondolataink 
legyenek? 

• Isten örült, hogy Ábrahám meg akarta menteni Sodoma népét. Hogyan kellene 
éreznünk azokkal az emberekkel kapcsolatban, akik nem tartoznak Jézushoz? 

 

 

Szerda 

• Lót, akárcsak nagybátyja, Ábrahám, kedves volt az idegenekhez. Fontosak voltak-e 
Lót szokásai olyan „apró” dolgok szempontjából, mint a kedvesség és az udvariasság? 
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Kezdetben nem tudta, de két angyalt hívott meg az otthonába, akik megmentették őt 
és családját Sodoma pusztulásától. 

• „A kicsiny dolgok nyilatkoztatják ki a szív forrásait. Az apró figyelmességek, az élet 
számos apró eseményei és egyszerű előzékenységei összegzik az élet boldogságát; és 
a barátságos, bátorító, szeretetteljes szavak, valamint az élet apró figyelmességeinek 
elhanyagolása segíti összegezni az élet nyomorúságát.” (Ellen G. White, Boldog 
otthon, 108. old.) 

• Melyek az élet „apró figyelmességei” és „udvariassági jelei”? Milyen „apró” módon 
segíthetünk abban, hogy családunk, barátaink, iskolánk és gyülekezetünk boldogabb 
legyen? (Hagyd, hogy a fiatalok felsorolják, meghatározzák és példákat hozzanak. 
Javaslatok: udvariasság, tisztelet, kedvesség, törődés, önzetlenség, segítőkészség, 
vidámság, felelősségtudat.) 

• Mit gondoltok, mit érzett Isten azokkal az emberekkel kapcsolatban, akiket 
Sodomában és Gomorában elpusztított? Olvassátok el az Ezékiel 33:11-et és a 
2Mózes 34:6–7 verseit. Mit érez Isten a gonosz emberekkel kapcsolatosan? Hogyan 
érez Ő irántatok? 

• Miért pusztította el Isten Sodomát és Gomorát? Helyes lenne, ha Isten soha nem vetne 
véget a gonoszságnak? „Miképpen Sodoma és Gomora… például vannak előttünk, 
örök tűznek büntetését szenvedvén.” (Júdás 7) 

• Lót felesége visszatekintett Sodomára, és sóbálvánnyá változott. Megmutatta, hogy a 
szíve még mindig Sodomában van. Néha az emberek külsőleg engedelmeskednek 
Istennek, de belsőleg nem akarnak hallgatni rá. Milyen engedelmességet akar Isten? 

 

Csütörtök 

• Mi a féltékenység? Könnyen irigykedünk valakire, aki több figyelmet kap, mint mi? 
Miben hasonlít a féltékenység és a büszkeség? Ha valaki valóban alázatos (nem 
büszke), akkor féltékeny lesz? 

• Szabad-e cukkolni vagy gúnyolni a barátainkat vagy a családtagjainkat? Ez 
boldogságot vagy szomorúságot okoz? 

• Miért küldött Isten egy angyalt, hogy beszéljen Hágárral? Törődött vele és a fiával? 

 

Péntek 

• Miben különbözött Lót választása Ábrahámétól? 
• Ti önző vagy önzetlen döntéseket hoztok? 

 

 

Felhívás 

• „Ábrahámnak, az én barátomnak” (Ézsaiás 41:8). Hogyan lehettek Ábrahámhoz 
hasonlóan Isten barátai? Hogyan tanuljátok meg felismerni Isten hangját, ahogyan 
Ábrahám tette? 
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• Mi akadályozhat meg abban, hogy Isten barátai legyetek: – a világgal való barátság 
(mint Lót) (Jakab 4:4) – a környezeted (Példabeszédek 16:28). 

• Hogyan lehettek Isten barátai? Ha Isten barátai lesztek, milyenek lesztek?  
- azt teszitek, amit Ő parancsol (János 15:14), 
- kedvesek lesztek az idegenekhez (2Mózes 22:21; 3Mózes 19:34), 
- beszélgettek Istennel (János 16:26–27) (Jakab 4:8, 
- gondját viselitek a bűnösöknek (Máté 11:19),  
- mindenkor szeretitek Istent (Példabeszédek 17:17), 
- szeretitek a tisztaságot és a kegyelmet (Példabeszédek 22:11). 

• Hogyan tette Ábrahám a fent felsorolt dolgok mindegyikét? Hogyan tudjátok ti is 
megtenni azokat? Szeretnétek megkérni Istent, hogy segítsen akár most az Ő 
barátainak lenni? 

 

Gondolatok és megbeszélendő kérdések – Bibliám azt mondja A–10 

„Az ígéret gyermeke” 

 

 

Vasárnap 

• Hogyan ismerte fel Ábrahám Isten hangját? Ez volt az első alkalom, hogy Istennel 
beszélt? 

• Gondolt Ábrahám kifogásokra vagy okokra, hogy miért nem engedelmeskedne? 
Milyen kifogásokat hozhatott volna fel? 

• Milyen gyors volt Ábrahám a hallásra? Ha néhány órát vagy napot várt volna, hogy 
eldöntse: azt teszi-e, amit Isten mondott, könnyebb vagy nehezebb lett volna 
engedelmeskedni? Ábrahám azért engedelmeskedett, mert „muszáj volt”, vagy azért, 
mert szerette Istent és bízott benne, még ha nem is értette az összes okot? 

• Isten mindig mindent megmagyaráz, amikor azt mondja nekünk, hogy tegyünk 
valamit? Miért ne várhatnánk meg, amíg minden okot megértünk, mielőtt a szülőkre, 
tanárokra vagy Istenre hallgatunk? A várakozás engedelmességet jelentene? 

 

 

Hétfő 

• Van valami túl értékes ahhoz, hogy Istennek adjuk? Vajon Ábrahám azt adta Istennek, 
amit a legkevésbé vagy a legjobban becsült? 

• Gondoljátok, hogy a reggeli és esti áldozat többet jelentett Ábrahámnak és Izsáknak 
azután, ami a Mórija hegyén történt? 

• Hogyan viszonyultok a családi istentisztelethez és a személyes istentisztelethez? Mit 
jelent ez nektek? Úgy gondoljátok, hogy ez egy megszakítás – valami, amit meg kell 
tennie? Vagy szeretnétek Istent imádni, megköszönni neki az irántatok való nagy 
szeretetét, és tanulmányozni az Igét? 
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Kedd 

• Miért fontos, hogy egy férfi vagy nő kit választ házastársának? Ha Izsák olyan nőt 
vett volna feleségül, aki bálványokat imád, milyen lett volna a családjuk? Vajon a 
gyermekeik imádták volna Istent? Egy Istent szerető és imádó embernek hozzá kell-e 
mennie valaha is olyanhoz, aki nem szereti az Urat? Lehet egy ilyen otthon valaha is 
boldog? (2Korinthus 6:14) 

• Miért hagyta Izsák, hogy az apja válasszon neki feleséget? 

 

 

Szerda 

• Válaszol-e Isten az imára? Vajon válaszol-e Ő azon imádságotokra, amikor meg 
szeretnétek tudni, mi a helyes, amikor valóban meg akarjátok ismerni és teljesíteni az 
Ő akaratát? (János 7:17) 

• Hogyan jellemeznétek Rebekát? (1Mózes 24:17–20) (kedves, udvarias stb.) 
• Hogyan tudtok most felkészülni arra, hogy egy nap saját otthonotok legyen? „A 

fiatalok a szülői házban való becsületes kötelességteljesítéssel készüljenek fel saját 
családi életükre. Gyakorolják az önmegtagadást, és tanúsítsanak kedvességet, 
udvariasságot és keresztény együttérzést.” (Ellen G. White, Pátriárkák és próféták, 
176. old.) Hogyan tudtok segíteni, hogy boldog legyen az otthonotok? Ki az egyetlen, 
aki segíthet abban, hogy boldog otthonunk legyen, és Jézushoz hasonlóan kedvesek és 
udvariasak legyünk? 

• Milyen szokásokra akar Isten már most megtanítani, amelyek segítenek nektek abban, 
hogy most és később is sikeresek legyetek? 

 

 

Csütörtök 

• Amikor Rebeka megértette, hogy Isten terve szerint Izsák felesége lesz, milyen 
gyorsan cselekedett? 

 

 

Péntek 

• Miben különbözött Ismáel felesége Izsák feleségétől? 
• Hogyan befolyásolnak titeket a barátaitok? Segítenek-e abban, hogy hűségesek 

legyetek Istenhez, vagy megpróbálnak rávenni arra, hogy olyan dolgokat tegyetek, 
amelyek nem helyesek? Miért fontos, hogy gondosan válasszuk meg a barátainkat? 
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• Hogyan befolyásoljátok ti a barátaitokat? Kedvesen és udvariasan bántok velük, vagy 
ugratjátok és kigúnyoljátok őket? Segítetek nekik, hogy helyesen cselekedjenek? 

 

 

Felhívás 

• Izsák, „az ígéret fia”, önként engedelmeskedett apjának – Móriján és a 
feleségválasztásban is. 

• Kit képvisel Izsák? Ki az igazi „ígéret fia”? (Jézus) Olvassátok el a Zsidókhoz írt 
levél 11:17-et és a János 3:16-ot. Melyik kifejezés ugyanaz a két versben? Hogyan 
segít nekünk Ábrahám és Izsák története megérteni azt az áldozatot, amelyet Isten 
hozott, amikor egyszülött Fiát adta? 

• Jézus önként engedelmeskedett Atyja akaratának? (Máté 26:39) Amikor Jézus 
meghalt, nem volt senki, aki átvehette volna a helyét. Ő vette át a miénket.  

• Adjatok minden serdülőnek egy üres papírlapot. Kérjétek meg őket, hogy írjanak 
választ a következő kérdésre saját maguknak: Miben kellene jobban hasonlítanom 
Jézusra? (Kedvesebbnek, udvariasabbnak vagy vidámabbnak, engedelmesebbnek 
kellene lennem? Segítőkészebbnek kellene lennem otthon, jobban engedelmeskednem 
a szüleimnek vagy Istennek? Jobb barátokat kell választanom, őszintébbnek kell 
lennem, vagy abba kell hagynom olyan dolgok olvasását/nézését, amelyek nem tiszták 
vagy igazak? stb.) 

• A világ örömeit választjátok vagy azt a békét, amelyet Krisztus ad az Ő akaratát 
örömmel teljesítő, komolyan kereső embernek? 

• Kérjétek Jézust minden nap, minden pillanatban, hogy segítsen nektek. Ő 
meghallgatja az imáitokat! 

 

 

Gondolatok és megbeszélendő kérdések – Bibliám azt mondja A–11 

„Két fiú választ” 

 

 

• „Jákób és Ézsau jelleme és élete élesen különbözött egymástól.” (Ellen G. White, 
Pátriárkák és próféták, 177. old.) Ez a lecke remek lehetőség arra, hogy segítsetek a 
diákoknak megérteni a jellem, a döntések és az értékek fontosságát. 

 

 

Vasárnap 

• Másoljátok ki a Pátriárkák és próféták 177. oldalának 2. bekezdését („Ézsau saját 
kedvét keresve nőtt fel…”) egy papírlapra. Adjatok egy-egy példányt minden 
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serdülőnek. Egy táblára (vagy egy papírlapra) rajzoljatok két oszlopot „Ézsau” és 
„Jákób” felirattal. Kérjétek meg a fiatalokat, hogy olvassák el a bekezdést, és keressék 
meg az egyes fiút leíró szavakat. Majd kérjetek meg egy önkéntest, hogy írja a 
szavakat a leírt fiú neve alá. 

• Határozzátok meg az „önző” szó fogalmát. Határozzátok meg az „önzetlen” szó 
fogalmát. Milyen hajlamunk van természetünkből fakadóan? Milyenek vagyunk, ha 
hagyjuk, hogy Jézus segítsen nekünk, hogy olyanok legyünk, mint Ő? 

• Milyen volt Ézsau? Voltál már úgy, mint Ézsau, és többet gondoltál magadra, mint a 
családodra? 

• Ézsau nem gondolt a jövőre. Nem törődött a következményekkel. Mik a 
következmények? 

 

Hétfő 

• Vajon mikor vagyunk jobb bizonyságok: ha igazat mondunk, vagy ha hazudunk? Mi a 
helyzet Isten más parancsolatainak megtartásával? 

• Hibázhatnak-e valaha is a jó szülők? A gyerekek gyakran ugyanazokat a hibákat 
követik el, mint a szüleik. Izsák is ezt tette. Ugyanazt a hazugságot mondta, mint az 
apja. Mit tanulhattok a szüleitek hibáiból? Muszáj ugyanazokat a hibákat elkövetni? 

 

Kedd 

• Hogyan reagált Izsák, amikor a filiszteusok az általa ásott kutak miatt veszekedtek? 
Hogyan viselkedtek ti, amikor az emberek féltékenyek rátok, vitatkozni próbálnak 
veletek, vagy türelmetlenek lesznek? Elvesztitek a türelmeteket? Visszavágtok? 
Kedvesek és figyelmesek vagytok? 

• Hogyan használta Isten Izsák türelmes tanúságtételét arra, hogy másoknak segítsen 
megismerni az igaz Istent? 

 

 

Szerda 

• Miért különbözött annyira Jákób és Ézsau? Ugyanazok voltak a szüleik, ugyanazt az 
ételt ették, ugyanazon a helyen éltek, mindkettőjüket Istenről tanították. 

• Mi az a „jellem”? Miben különbözött Jákób és Ézsau jelleme? Mi a helyzet a 
gondolataikkal és érzéseikkel? Mi a helyzet a szokásaikkal és választásaikkal?  

• Ézsau „profán” volt, ami azt jelenti, hogy „nagyon tiszteletlenül viselkedik” (Zsidók 
12:16). Mivel szemben volt Ézsau tiszteletlen? Hogyan mutatott tiszteletlenséget Isten 
iránt? 

• Helyes volt-e, hogy Jákób kihasználta Ézsau éhségét, és megvásárolta tőle az 
elsőszülöttségi jog áldását? 

• Ézsau az elsőszülöttségi jog melyik részét értékelte a legjobban? Melyik részét 
értékelte Jákób a legjobban? 
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• Örült-e Isten annak, hogy Jákób a lelki áldást akarta, amely az elsőszülöttségi jog 
része volt? 

 

Csütörtök 

• Gondoltok-e valaha a jövőre és a tetteitek következményeire, vagy csak arra figyeltek, 
hogy most megkapjátok, amit akartok? 

• Szabad-e valaha is ellenszegülni a szüleinknek? Milyen körülmények között? (ApCsel 
5:39) 

 

Péntek 

• Hogyan érintenek minket a választásaink? Egyetlen „kis” döntés megváltoztathatja 
egész életünket? Néhány perc alatt egyetlen olyan hibát követhetünk el, amely 
megváltoztatja az életünk hátralévő részét. Beszéljétek meg a következményeket, 
kérjetek (vagy adjatok) példákat a nagy következményekkel járó kis döntésekre. 

• A bűn valaha is boldoggá teszi az embert? Lehet, hogy egy ideig boldognak tűnnek, 
de vajon tényleg boldogok-e belül? Hoz-e a bűn valaha is tartós boldogságot?  

• Ahogy Ábrahám hitének (és a mi hitünknek is) növekednie kellett, úgy a 
történetünkben szereplő emberek hitének is. 

• Ki nem bízott meg teljesen Isten bölcsességében, s úgy döntött, hogy kedvenc fiának 
adja az elsőszülöttségi jogot? 

• Ki nem bízott teljesen Istenben, de meggyőzött valakit, hogy hazugságot mondjon és 
érvényesítsen, hogy „segítsen” Istennek? 

• Ki nem bízott meg teljesen Istenben, de hazugságokat mondott és cselekedett, hogy 
megkapja azt, amit Isten már megígért? 

• Ki nem bízott teljesen Istenben, hanem a saját útját járva próbált azonnal boldogságot 
szerezni? 

 

 

Felhívás 

• Ti milyen jellemet alakítotok ki? 
• Mint az Ézsaué, aki nem törődött Istennel? 
• Mint Jákóbé, aki vétkezett, de mégis szerette Istent, és kérte, hogy segítsen neki 

hűségesnek lenni hozzá? 
• A megtévesztés vagy az őszinteség szokásait alakítjátok ki? Hanyagságét vagy 

gondatlanságét? Tiszteletlenségét vagy az Istenbe vetett bizalom engedelmességét? 
Önzését vagy szolgálatét? 

• Jellemünk az „apró” döntéseink következtében alakul ki. Kérni fogjátok-e Istent, hogy 
segítsen nektek jó jellemet építeni? 
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Gondolatok és megbeszélendő kérdések – Bibliám azt mondja A–12 

„Remény egy bujdosónak” 

 

 

Vasárnap 

• Isten örömmel bocsátotta meg Jákób bűnét és készségesen segített neki? 
• Isten megbocsátása megszünteti a következményeket? 
• Milyen következményekkel járt már Jákób számára az elsőszülöttségi jog ellopása? 

Csak őt érintette a bűne? 
• Miért adta Isten Jákóbnak a létráról szóló álmot? 
• Ha egyedül vagyunk vagy elcsüggedünk, ki segíthet nekünk? Miután elkövettünk egy 

bűnt, néha könnyű elcsüggedni, és azt gondolni, hogy Isten soha nem fog 
megbocsátani nekünk. Hiszen százszor elkövettük már ugyanazt a hibát! De vajon 
tudjuk-e, hogy Isten megbocsát nekünk, ha valóban megbánjuk, és segít nekünk, ha 
kérjük? Olvassátok el ezeket az ígéreteket: Zsoltárok 86:5; Ézsaiás 55:7; Mikeás 
7:17–20; Zsidók 8:12; Efézus 4:32; 1János 1:9. Mit mondanak ezek a szövegek 
Istenről? Tudhatjuk-e mindig biztosan, hogy Isten szeret minket, és újra segíteni akar 
nekünk? 

• Miért halt meg Jézus helyettünk? 
• Miért ígérte meg Jákób, hogy tizedet ad Istennek? (hála Isten áldásaiért) 
• Olvassátok el a Zsoltárok 119:12. versét. Amikor Isten megáld minket, milyen kérdést 

tegyünk fel magunknak? Hogyan mutathatjátok ki hálátokat Istennek? Honnan 
származik minden áldás? „Szenteljük Istennek egész lényünket és mindent, amink 
van!” (Ellen G. White, Pátriárkák és próféták, 188. old.) 

• Könnyen elfelejtitek, hogy mit tett Isten értetek? (A hálátlanság volt az emberek bűne 
az özönvíz előtt). 

 

 

Hétfő 

• Ha Jákób naponta kb. 32 kilométert gyalogolt, és 800 kilométert kellett megtennie, 
milyen hosszú volt az útja? Nem egyenes vonalban ment, így biztosan tovább tartott. 
Mire gondolt Jákób ezen a hosszú úton? 

• Mi történt még Háránban? (Ábrahám ott élt egy ideig; Ábrahám apja, Táréh ott halt 
meg 205 éves korában; Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy menjen el onnan.) 

• Jákób rokonai Háránban Istent és bálványokat próbáltak imádni. Megszokták, hogy 
gonosz dolgokat látnak, és némelyiket maguk is megtették. Számít-e, hogy mit 
olvastok, vagy mit néztek a tévében, az interneten, DVD-ken és videókon? Lehet, 
hogy annyira hozzászoktok a rossz dolgok látványához, hogy elkezditek őket csinálni 
anélkül, hogy észrevennétek? Olvassátok el a Filippi 4:8–9 verseit. 
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Kedd 

• Isten megtartotta az ígéretét, hogy Jákób mellett lesz? Bízhatott Jákób abban, hogy 
Isten mindig megtartja ígéreteit? 

 

Szerda 

• Mi az az „ok”? (valaminek a valódi mozgatója) Az okok lehetnek jók vagy rosszak. 
Ha bókot mondasz anyukádnak abban a reményben, hogy ad neked egy tortát, az jó 
vagy rossz ok? Ha felajánlod, hogy felmosod a konyha padlóját, mert tudod, hogy 
anya fáradt, ez jó vagy rossz indok? Azért tegyünk jót, mert a mennybe akarunk jutni, 
vagy azért, mert szeretjük Jézust? Adj/kérj további megfelelő példákat. 

• A jó motivációk önzésből vagy annak hiányából fakadnak? Mi a helyzet a rossz 
indítékokkal? 

• Melyek voltak Lábán indítékai? Csak ingyenmunkát akart kapni Jákóbtól? Igazságos 
volt? Önzetlen? 

• Gondolkodjatok el: amikor tesztek valamit valaki másért, akkor megpróbáltok valamit 
„kapni” is tőle, vagy valóban segíteni akartok neki? 

 

 

Csütörtök 

• Vajon Lábán csintalan cselének voltak következményei? Melyek voltak azok? (Jákób 
dühös lett, a két feleség már nem jött ki egymással, féltékenység, boldogtalanság, 
bizalmatlanság stb.)  

• Isten terve az, hogy egy családban egynél több apa és anya legyen? Mi történik, ha 
Isten tervét nem követjük? Sok boldogtalanságot okoz az, hogy nem követjük Isten 
tervét. 

• Rossz cselekedeteink következményei csak minket érintenek vagy másokat is? 
Gondoljatok egy olyan alkalomra, amikor a helyes cselekedetetek miatt másoknak 
segítettetek, vagy a helytelen viselkedésetek miatt valaki más szenvedett. 

 

Péntek 

• Kívántátok már, hogy Isten beszéljen hozzátok, és mondja meg, mit tegyetek? 
Valójában Ő meg is teszi! Hogyan szól hozzátok Isten? (Szentírás, ima, szülők, 
tanárok, lelkész, természet stb.) 
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Felhívás 

• Éreztétek már valaha magatokat reménytelennek, vagy úgy gondoltátok, hogy 
feladjátok a jóra való törekvést? Magunktól soha nem lehetünk „jók”. Hogyan 
tarthatjuk vissza magunkat a gonoszságtól? (Júdás 24) 

• Isten pontosan tudja, hogyan kell segíteni. Amikor rosszat tesztek, kérjétek Őt, hogy 
bocsásson meg és segítsen. Higgyetek az Ő ígéreteiben. Segít nektek bízni az 
ígéreteiben, és győzelmet ad a bűneitek felett. (Róma 8:37) Hálásak vagytok 
Jézusnak? 
 
 

Gondolatok és megbeszélendő kérdések – Bibliám azt mondja A–13 

„Megtanultak bízni Istenben” 

 

 

Vasárnap 

• Tudja-e Isten, hogyan védje meg azokat, akik szeretik és engedelmeskednek neki? 
Hogyan védte meg Isten Jákóbot Lábántól? 

• Mit engedett meg Isten Jákóbnak, hogy lásson, ami az Ő folyamatos védelmére 
emlékeztette? 

• Titeket is meg fognak védeni az angyalok? Milyen fiatalokat őriznek különösen? 
„Milyen szeretettel őrzik az angyalok az istenfélő és Istent szerető fiatalok lépteit! 
Jézus név szerint ismeri őket, és példájuk más fiatalokat is segít, hogy helyes úton 
járjanak.” (Ellen G. White, Az én életem ma, 160. old.)  

• Rákhel ellopta apja bálványait. Könnyen megismétlik a gyerekek a szüleik hibáit? A 
gyerekek gyakran ugyanazokat a „bálványokat” imádják, mint a szüleik? 

• Ha vitatkoztok valakivel (mint Lábán és Jákób), mi a legjobb módja a vita 
megoldásának? Vitatkozni a téma felett? Nem venni tudomást egymásról? Rosszat 
beszélni arról a személyről valaki másnak? Mit mondott Jézus? (Máté 18:15) 

 

Hétfő 

• Több mint 20 évvel azután, hogy Jákób bűnt követett el, amikor ellopta az 
elsőszülöttségi jogot, hazatért. Még mindig aggódnia kellett a bűne következményei 
miatt? 

• Mit tegyünk, ha bajban vagyunk? Mit tett Jákób? (Mindent megtett, amit csak tudott, 
hogy megvédje a családját, és Istenhez imádkozott védelemért.) 

• Milyen fontos tanulságokat vonhatunk le Jákób történetéből, aki egész éjjel Jézussal 
birkózott? 
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Kedd 

• Jákób nem bízott Isten ígéreteiben, amikor ellopta az elsőszülöttségi jogot. Saját 
erejéből próbálta megszerezni az elsőszülöttségi jogot, melyet Isten a megfelelő 
időben megadott volna neki. Jákób most már biztosan tudta, hogy megbocsátást nyert. 
Ha helyes kapcsolatban vagyunk Istennel, kell-e attól tartanunk, hogy nem tudja vagy 
nem fogja megtartani ígéretét? 

• Származhat-e két rosszból jó? Ha Ézsau bántotta volna Jákóbot, az megoldotta volna 
a problémát? Természetesen nem. Jákóbnak és Ézsaunak is meg kellett bocsátania 
egymásnak, hogy ne bántsák tovább egymást! Ha valaki gonoszkodik veletek, 
megoldja az a problémát, ha ti is gonoszok vagytok vele? 

 

Szerda 

• Miért keveredett Dina annyi bajba? Miért olyan fontos a barátaitok kiválasztása? 
Számít, hogy kivel töltitek az időtöket? Lehetnek-e Isten gyermekei valaha is szoros 
barátságban azokkal, akik nem imádják Őt? Milyen emberek legyenek a barátaitok? A 
jelenlegiek jó példát nyújtanak? Gondolkodjatok el rajta: 
- segítenek-e nekem, hogy jobban hasonlítsak Jézusra?  
- segítenek-e felkészülni a mennyországra?  
- segítenek-e tisztelni a fogyatékkal élőket vagy az időseket?  
- segítenek-e tisztelni és hallgatni a szüleimre?  
- segítenek-e tisztelni Istent és a szent dolgokat?  
- segítenek-e nekem, hogy tiszta és szeplőtlen gondolataim legyenek?  
- segítenek-e abban, hogy kedves, figyelmes és segítőkész legyek? 

• Miért rossz az, ha az Istent szeretők házasságot kötnek azokkal, akik nem imádják Őt? 

 

Csütörtök 

• Milyen változásokat fejlesztett ki Jákób a családjában? (Megszabadult a bálványoktól 
és az ékszerektől, megújította szövetségét Istennel.) 

• Mi az a bálvány? (Hagyjátok, hogy a fiatalok válaszoljanak.) 
• Olvassátok el figyelemmel: „Minden bálvány lehet az ember életében, amit szeret, és 

amiben bízik az Ura és Alkotója iránti szeretet és bizalom helyett. Bármilyen földi 
dologban bíznak az emberek, ha attól várnak segítséget és jótéteményt, az számukra 
az Úrtól eltávolító bálvány szerepét tölti be. Ami megosztja az érzéseket, és eltávolítja 
az embert Isten szeretetétől, ami az Isten iránti feltétlen bizalom útjában áll, a bálvány 
szerepét tölti be a lélek templomában.” (3SM 330) 

• Kérdezzétek meg újra: Mi az a bálvány? Adjatok/kérjetek konkrét példákat! 
(Hagyjátok, hogy a fiatalok válaszoljanak, ha szükséges, adjatok támpontokat: autók, 
sport, barátok, ékszerek/smink, személyes megjelenés, ruházat, divat, ötletek, 
jegyzetek, pénz, játékok, számítógépek, ételek stb.) 
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Péntek 

• Mit értékelt Ézsau a legjobban? Hát Jákób? Mindenki megkapta, amit akart? 
Melyikük hozta a legjobb döntést? 

• Ézsau imádott valaha bálványokat? 

 

Felhívás 

• Bíztok teljesen Istenben? Úgy gondoljátok, tudjátok, mi a legjobb nektek? 
• Vannak olyan változások, amelyeket meg kell tennetek az életetekben? Talán meg 

kell szabadulnotok néhány „bálványtól”? Szükségetek van arra, hogy újra Istennek 
szenteljétek magatokat? Szükségetek van arra, hogy a lelki áldásokat a világi dolgok 
fölé helyezzétek, még akkor is, ha egyik barátotok sem teszi meg ezt a döntést? 
Imádkozzunk Istenhez, és kérjük Őt, hogy segítsen felismerni az életünkben lévő 
„bálványokat”, és segítsen megszabadulni tőlük. Semmi ne akadályozzon meg 
bennünket abban, hogy teljesen (önzetlenül) átadjuk magunkat Istennek. 
 


