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Bevezetés
A mai digitális kor gyermekei nehezen tudják elképzelni a bibliai korban élt emberek életét, pedig ez fontos ahhoz, 

hogy alapvető bibliai üzeneteket megértsenek. Ez az 5 leckés anyag, amelyet a Nomád Táborhoz javasolunk, de amelyet 
önállóan, év közben is lehet tanítani, segít közelebb vinni hozzájuk egy kb. 4–5000 évvel ezelőtti ázsiai világot, ahon-
nan a népek eredtek, és amelyben Ábrahám, a hívők atyja is élt.

Ma, amikor a nyugati kultúrában szinte mindenki az egyén, ill. a gyermekek autonómiáját hangsúlyozza, amikor a 
gyermekeket szinte már egyáltalán nem lehet fegyelmezni, életbevágó, hogy meghallják: csak akkor élhetnek kiteljese-
dett életet, és csak akkor jutnak a Mennybe, ha hittel és alázattal alárendelik magukat az élő Istennek, és engedik, hogy 
Ő munkálkodjon az életükben. Ez teljességgel ellentmond a mai koreszmének. Ábrahám példája és élete megértetheti 
velük, hogy Isten szereti őket és jót akar nekik. Hisszük, hogy Ábrahám Istene ma is sok gyermeket hív Magához! Az 
az imádságunk, hogy Ábrahám példája nyomán sok gyermek válaszoljon a hívásra, és bálványimádó életét hátrahagy-
va az Urat kövesse egész életében.  

Több ötlet, kép és ábra az osztrák CEF, ill. Kid’sTeam Beduinencamp c. anyagából való. Köszönjük az osztrák  test-
véreknek, hogy rendelkezésünkre bocsátották a fájlokat.  

„Új” világ – „Új” kihívások – „Új” válaszok
Bizonyára mindannyian, akik gyermekeket tanítunk, érzékeljük, hogy a világ egyre változik körülöttünk, és a fény-

sebességű technikai fejlődés, illetve a temérdek mennyiségű információ áramlásának felgyorsulása hatással van a felnö-
vekvő nemzedékekre is. 

Talán azzal szembesülünk, hogy az évek, évtizedek óta használt, eddig jól bevált módszereink, ötleteink némely 
csoportban nem működnek. Időnként talán „Marslakónak” érezzük magunkat a gyermekek között, mert az a virtuális 
világ, ahol ők otthon vannak és biztonsággal mozognak, a mi életünkből részben vagy teljesen kimaradt. Ezt a tapasz-
talatunkat a szakirodalom is igazolja, hiszen már egy ideje használja az X, Y, Z és Alfa generáció kifejezéseket, illetve 
vizsgálja, elemzi, jellemzi és össze is hasonlítja a szóban forgó csoportokat. 

Mivel – a mai gyermekek szükségeit felismerve – szeretnénk hatékonyan tanítani őket, interaktívabb és érdekesebb 
módszereket javaslunk a leckékben. Ezzel igyekszünk azt az utat követni, amelyet Pál apostol állít elénk:  

„Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többe-
ket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat; a törvény uralma alatt levőknek, 
mint a törvény uralma alatt levő – pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt –, hogy megnyerjem a törvény ural-
ma alatt levőket. A törvény nélkülieknek olyanná lettem, mint aki törvény nélküli – pedig nem vagyok Isten törvénye nél-
kül, hanem Krisztus törvénye szerint élek –, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy 
megnyerjem az erőtleneket: mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az 
evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban” (1Korinthus 9,19–23).

Mai nyelvre talán így lehetne ezt átfordítani: a digitális kor diákjainak a digitális világban valamennyire otthono-
san mozgó tanítókká kell lennünk. Ez nemcsak azt jelenti, hogy valamilyen szintű jártasságot szerzünk az internetes 
és a számítógépes világban és beengedjük azt az óráinkra, hanem megpróbáljuk megérteni azt is, hogy a kor, amely-
ben a mai gyermekek felnőnek, milyen hatással van gondolkodásukra, tanulási mechanizmusaikra, érzelemvilágukra, 
döntéseikre, kommunikációs és kapcsolatteremtési képességeikre. Így válhatna tanításunk érdekesebbé, érthetőbbé és 
emészthetőbbé a gyermekeknek, miközben az evangélium üzenetének tartalma – természetesen – változatlan marad.

Néhány fontos tudnivaló a szövegkönyv tartalmával kapcsolatban 
1. Nemcsak egy-egy leckét, hanem egy-egy kb. 60–90 perces gyermekalkalom teljes programját is közreadjuk 

a kidolgozott leckék szövegével. 
2. A történet vázlatának egyes pontjait a lecke szövegébe is beillesztettük. 
3. A történet alapján meghatározzuk egy alkalom fő témáját, és bemutatjuk, hogyan lehet az egyes tevékenysé-

gekkel az adott témát tovább mélyíteni. 
4. A bibliai leckék alapvetően három fő csoportba sorolhatók: az evangélium teljes üzenetét bemutató leckék, az 

evangélium egy adott részét elmélyítő leckék és hitmélyítő leckék.

Bevezetés
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5. Ennek fényében érthető, hogy nem minden leckében jelenik meg a teljes evangélium, hiszen nem minden tör-
ténet teszi egyformán lehetővé, hogy természetes módon, nem beleerőltetve tanítsunk valamit az evangélium 
minden szeletéről. Mivel a tanítónak figyelembe kell vennie az adott csoport lelki szükségeit, megmutatjuk, 
hogyan lehet az alkalom egy másik pontján kiegészíteni az evangélium tanítását. Fontos megjegyeznünk: a 
szövegkönyv egy segédanyag, és egy elképzelt csoportra íródott. Ezért a tanítónak minden esetben mérlegelnie 
kell, hogy milyen mértékben támaszkodik rá, miközben nem szabad elfelejtenie, hogy legfőbb vezetője a ké-
szülésben a Szentlélek. 

6. Mivel a Biblia üzeneteit adjuk tovább a gyermekeknek, és mivel a történetekben mindig vannak csodás, hi-
hetetlennek tűnő események, fontos látniuk, hogy azok nem mesék, és valóban benne vannak Isten Igéjében. 
Ezért a leckék szövegében szereplő igeszakaszokat vagy igeverseket minden alkalommal a Bibliából olvassuk 
fel! A változásokat a gyermekek életében nem mi idézzük elő; az Ige fog bennük munkálkodni (Róm 10,17). 

7. Miközben a történetet mondjuk, a fő témát is körbejárjuk, magyarázzuk, megfogalmazunk egy központi 
igazságot, és ahol az természetesen adódik, rövid tanítást adunk. Ezekben a részekben különböző bibliai igaz-
ságokat mélyítünk el. Ezzel az a célunk, hogy miközben átadjuk az üzenetet, a gyermekek életére személyre 
szólóan alkalmazzuk is azt. A nem hívő gyermeknek szóló alkalmazást a KIN, a hívő gyermeknek szólót pedig 
a KIM rövidítéssel jelöltük.

8. A meghívás (amely tulajdonképpen egy fajta alkalmazás – KIN – a nem hívő gyermekre) fontos része tanítá-
sunknak. A tanítónak a Szentlélekre hagyatkozva kell eldöntenie, melyik csoportban, mikor és hogyan bátorít-
sa a gyermekeket arra, hogy válaszoljanak Isten hívására. Ennek ellenére mi azokon a helyeken, ahol a leckéből 
és annak üzenetéből következhet néhány ilyen mondat, segítségképpen mindig leírtuk, hogyan adhat a tanító 
meghívást. Ugyanez vonatkozik a segítség felajánlására is. Természetesen az alkalom más részében is (éneklés-
kor, aranymondás-tanításkor stb.) adhatunk meghívást, vagy felajánlhatjuk a lelkigondozás lehetőségét. – Egy 
tábor nagyon alkalmas lelkigondozói beszélgetésekre. Éljünk a lehetőséggel!

9. Mivel ez a korosztály jobban motiválható felfedeztető, kooperatív tanítással, ilyen módszereket is közreadunk 
a leckében. A tanító kiválaszthatja azt, amelyik neki, ill. a csoportjának a legjobban megfelel.    

10. Minden leckéhez javaslunk egy aranymondást, és a leírt tanításban jelezzük, mit célszerű a fő téma vagy köz-
ponti igazság fényében hangsúlyozni. 

11. Alkalmainkat gazdagíthatjuk ismétlő játékkal, énekléssel, foglalkoztató tevékenységgel, barkácsolással. A szö-
vegkönyvben ezekhez is talál a tanító ötleteket.

Bevonások
Azokat a tevékenységeket nevezzük így, amelyeket a gyermekek a történet bizonyos pontjain elvégezhetnek azért, 

hogy valamit jobban átélhessenek, megérthessenek. A bevonások igen sokfélék lehetnek, hiszen más-más helyszínen, 
különböző keretek között és eltérő időtartamban folyhatnak gyermekalkalmak (ÖHK, iskolai, óvodai hittanóra, gyü-
lekezeti gyermekóra, egyszeri evangélizációs alkalom). Szem előtt kell tartanunk a csoport létszámát, lelki érettségét 
és átlag életkorát is. Ezek ismeretében a tanítónak kell eldöntenie, mely bevonásokat választja majd tanítás közben. A 
számozott bevonásokat a margóban helyeztük el. A lecke szövegében található kis számok alapján lehet beazonosítani, 
hogy a margóban található bevonást hol csinálhatja meg a tanító a csoporttal.

Amikor beszélgetést ajánlunk a programban, kétféle választ várhatunk a gyermekektől. Lehet, hogy csak a vélemé-
nyükre, gondolataikra, tapasztalataikra vagyunk kíváncsiak. Ezt a szövegben így jelezzük: (…). Ha viszont konkrét 
információt szeretnénk visszahallani tőlük, a kérdés után beírtuk a zárójelbe, hogy milyen irányba vigye a tanító a be-
szélgetést. Az utóbbi esetben fontos, hogy a jó válasz a végén elhangozzon.  
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Ismétlő játék
Használjuk ezt az időt arra, hogy
1. megtudjuk, mennyit értettek meg, illetve mennyire emlékeznek a gyermekek az előző leckéből;
2. megtudjuk, mit kell nekünk, tanítóknak még inkább elmélyítenünk, hogy a gyermekek jobban emlékezzenek;
3. jó hangulatot teremtsünk az órához: a gyermekek szeretnek versenyezni, és mindig várják az ismétlést; ne fe-

ledjük azonban, hogy az ismétlésnél nemcsak játszanak, de tanulnak is.

Éneklés
Ha van rá lehetőség, énekeljünk hangszeres kísérettel! Sok keresztyén ének az interneten is megtalálható. Az ál-

talunk javasolt linkeken olyan változatok vannak, amelyekkel a gyermekek könnyen együtt tudnak énekelni. Ezeket 
használhatjuk zenei kíséretként is az óráinkon. Az énekek tanítását segítik még a CD-n található hanganyagok és ak-
kordos kották, illetve a megvásárolható Jertek, énekeljünk! c. DVD. Megrendelhető: www.visz.org (Magyarországon), 
www.edituraamec.ro (Erdélyben), Kárpátalján és Vajdaságban az országos irodától (l. 1. o.)

Csodás percek Istennel
Szeretnénk arra bátorítani a gyermekeket, hogy elkezdjék használni a Bibliát. Minden alkalom után kioszthatunk 

nekik egy 7 napos kalauzt, amely segíthet nekik kialakítani a bibliaolvasás szokását. – Egy táborban az általános gya-
korlattól függően kiadhatjuk ezt a feladatot a csendespihenő idejére, de feldolgozható egy szobaáhítaton is felnőtt se-
gítővel. Fontos, hogy végül elhangozzanak a jó megoldások!

Szemléltetőeszközök
Képeskönyv

A szövegkönyvben jelezzük, hogy melyik képet mikor kell felmutatni. 
Ábrák, kisfilmek

Ezekhez is adunk utasításokat a szövegkönyvben.
PPT 

A leckéket vetített képekkel is taníthatjuk. 
Idővonal, térképek

Igen hasznos, ha a gyermekeknek segítünk térben és időben elhelyezni az eseményeket. Ezt segítik a CD-n mellé-
kelt térképek. A Bibliai idővonal is remek szemléltetőeszköz. Megrendelhető: www.visz.org (Magyarországon), www.
edituraamec.ro (Erdélyben), Kárpátalján és Vajdaságban az országos irodától (l. 1. o.)
Homokláda

Mivel egy táborban több napon át vagyunk együtt a gyermekekkel, nagy segítség nekik egy olyan szemléltetőeszköz, 
amely mind az 5 napon keresztül a szemük előtt van, és amelyet ők is használhatnak. 

A Nomád Tábor kiváló szemléltetőeszköze lehet a homokláda. De helyettesítheti azt egy homokozó, vagy egy ho-
mokkal feltöltött elkülönített hely. A gurigafigurákat a táborban is elkészíthetjük, de a gyülekezet buzgó tagjait is meg-
kérhetjük, hogy készítsék el a táborra a szükséges figurákat. Ötletnek mellékeltünk egy fényképsort a CD-n. Ötleteket 
figurákhoz, sátrakhoz, a homokláda további gazdagításához A bibliai lecke tanítása és ismétlése óvodásokkal c. kiadvá-
nyunkban találhatóak (megrendelhető az országos irodától – l. 1. o.)

CD
A CD-n a teljes anyagot megtaláljuk. A szövegkönyvben több helyen is látható (l. CD) jelzések utalnak a CD-n el-

helyezett anyagokra. 

Mobiltelefon
A szövegkönyvben vannak olyan bevonások, amelyekhez mobiltelefonra van szükség, mert taníthatunk olyan hely-

színen, ahol a gyermekek használhatják (fegyelmezetten) a mobiljukat. Jó, ha látják, hogy a tele-
fonnal nemcsak játszani vagy facebookozni lehet. Természetesen az alkalom elején tisztáznunk kell 
a mobiltelefon használatával kapcsolatos szabályokat. 

A következő oldalakra, alkalmazásokra mindenképpen felhívhatjuk a figyelmüket: 
www.csodaklikk.com; www.youversion.com; BibOlKa
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Személyes fehértábla 
Készíthetünk minden gyermeknek „fehértáblát”: lamináljunk le annyi fehér A/4-es lapot, és szerezzünk be annyi 

szárazon törölhető táblafilcet, ahányan vannak! Ez egyszer nagyobb kiadást jelent, hiszen minden órán és több cso-
portban is használhatjuk ugyanazokat a laminált lapokat és filceket, mivel azokat az alkalom végén mindig beszedjük. 
A szövegkönyvben jelöltük azokat a helyeket, ahol használhatjuk a személyes fehér táblát.

Emoji-lap
A mai fiatalok, gyermekek, sőt egyre több felnőtt számára is természetes, ha az érzelmeiket, benyomásaikat kis iko-

nokkal, emojikkal fejezik ki. Ezeket mi is felhasználhatjuk beszélgetés indítónak, feszültség oldására, hogy egyre job-
ban megérthessük a csoportunkban lévő gyermekeket és érzéseiket, közel hozzuk hozzájuk, rájuk szabhassuk a tanítást, 
az aktuális üzenetet. A tanító természetesen bővítheti a saját emoji-készletét.
Ötletek a CD-n található emojik használatához: 

1. EMOJI-tábla
Annyit nyomtassunk, ahány fős csoportban szeretnénk használni, de számolhatunk két gyermekre is egy lapot. 
A lapokat lamináljuk! Amikor szükség van rájuk, osszuk ki a lapokat, és a gyermekek szárazon törölhető tábla-
filccel jelöljék, hogy milyen érzelmeket ismernek fel vagy sejtenek egy-egy helyzet mögött. A jelöléseket később 
egy rongy vagy zsebkendő segítségével el tudjuk tünteti, így a táblákat többször is felhasználhatjuk. 

2. Nagy méretű EMOJIK (Ehhez azt a lapot, amelyiket használni szeretnénk, nyomtassuk A/3-as méretben!)
A nagyobb méretű kártyákat jól használhatjuk csoportmunkában a gyermekek között. Nyomtassuk ki a kártyá-
kat csoportonként, lamináljuk őket és tegyük borítékba! A feladat során megkérhetjük a csapatot, hogy közö-
sen válasszanak ki egy, kettő vagy több emojit, amelyek szerintük a legjobban jellemzik az adott helyzetet. Akár 
egy rövid üzenetet is megfogalmazhatnak a kártyák segítségével, elképzelve, hogy az akkori kor szereplője ma 
vajon hogyan osztaná meg a vele történteket ismerőseivel. 
A kártyákat a tanító is felhasználhatja egy-egy lecke során; a tanítás egy-egy pontján felemelhet egy-egy kártyát 
és így jelezheti, szemléltetheti az adott bibliai karakter érzelmeit. 

3. EMOJI-kör
Helyezzük el a kinyomtatott kártyákat körbe, írjuk fel az adott karakter nevét egy lapra, majd tegyük azt a kör 
közepére! Készítsünk elő papírból kivágott nyilakat! A gyermekek beszéljék meg, hogyan érezhette magát az 
adott helyzetben a szereplő, majd egy vagy több nyíl segítségével (mintha egy óra mutatói lennének) válasszák 
ki a szerintük legmegfelelőbb emojit! 
Változat: Készítsünk egy korongot kartonból! A széleire ragasszuk fel a kinyomtatott emojikat! Készítsünk 
elő papírból nyilakat! Egy vagy több bibliai szereplő nevét tegyük a kör közepébe! Kérjük meg a gyermekeket, 
hogy a nyilak segítségével határozzák meg, hogyan érezhette magát egy adott szereplő (a nyíl a névtől mutasson 
az emoji felé)! Egy adott karakterhez akár több emoji is kapcsolódhat, és fordítva, ezért érdemes jó pár nyilat 
elkészíteni. 

A szövegkönyvben jelöltük azokat a helyeket, ahol használhatunk emojikat. 

Foglalkoztató feladat
A hallottakat oly módon is megpróbáljuk elmélyíteni, hogy megmozgatjuk, elgondolkoztatjuk, beszéltetjük stb. a 

gyermekeket.  

Barkácsötletek
Az is jó módszer az ismétlésre, elmélyítésre, ha a tanultakhoz kapcsolódóan valami egyszerű dolgot előállítanak. A 

legtöbben barkácsolás közben szívesebben beszélgetnek, hamarabb megnyílnak. 

Munkafüzet
Mivel ezt az anyagot táborra is javasoljuk, mellékeltünk két korosztálynak is munkafüzetet nagyon egyszerű felada-

tokkal és a napi aranymondásokkal.

Kívánjuk, hogy Isten gazdagon áldja meg kedves Testvérünk munkálkodását a gyermekek között!
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7

Isten összezavarja a nyelveket
1. 
lecke

Igehely a tanítóknak
1Mózes 11,1–11

Történeti háttér
Az esemény az özönvíz után történik, és azt mutatja, hogy valóban gonosz az ember szívének szándéka (1Móz 8,21), hiszen sem-
mit sem tanult Nóé esetéből. A torony az emberiség felfuvalkodottságának jelképe. Az emberek az egeket akarják elérni, hogy sa-
ját maguk istenei lehessenek. Ebben mindnyájan egyek. A történet középpontjában mégis a mindenható Úr áll, aki beavatkozik a 
dolgok menetébe. Úgy emlékezteti az embereket Önmagára, hogy összezavarja a nyelvüket, és véghezviszi eredeti tervét, miszerint 
az embereknek szét kell szóródniuk a földön. 
A történet legfontosabb üzenete a nem hívő gyermeknek az, hogy látszólag az ember teheti azt, amit akar, Isten szemmel tartja 
őt, és bármelyik pillanatban közbevatkozhat. Egy ilyen végtelen hatalmú Istennel szemben a lázadás fölösleges és felettébb veszé-
lyes. Ezt fontos a hívő gyermeknek is hallania, hiszen attól, hogy ő már Istenhez tartozik, a lázadás nem tűnik el automatikusan 
az életéből.

Fő téma
Isten hatalma – az ember lázadása

Központi igazság
Isten az Úr. 

Alkalmazás
KIN: Köss békét Istennel!
KIM (Ének-tanításban): Mindig valld meg Istennek a lázadásodat!

Aranymondás 
„…jön a Seregek Urának napja… minden büszke torony ellen” (Ézsaiás 2,12.15). 

Szemléltetőeszközök
•	 1-1, 1-2 és 1-3 kép
•	 Bibliai idővonal (megrendelhető l. 5. o.)
•	 térkép (l. CD)
•	 szócsíkok, képek, ábrák (l. CD)

Javasolt szemléltetőeszköz
•	 homokláda (l. CD)

Leckevázlat
Bevezetés

Volt úgy, hogy nem tudtál valakivel kommunikálni?
Az események sorrendje

1. Az emberek először egy nyelvet beszélnek. Tanítás Istenről
2. Isten azt akarja, hogy töltsék be a földet.
3. Az emberek eldöntik, hogy letelepednek. Tanítás a bűnről
4. Elkezdik az építkezést. Tanítás Istenről
5. Isten megtekinti az építkezést. 

Csúcspont
Isten összezavarja a nyelveket. KIN

Befejezés
Az emberek szétszélednek és benépesítik a földet.

1. lecke: Isten összezavarja a nyelveket
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Bibliai lecke szövege
Bevezetés: Volt úgy, hogy nem tudtál valakivel kommunikálni?

Megtörtént már veled, hogy megismertél egy külföldi embert, akivel na-
gyon szerettél volna beszélgetni, de nem tudtál, mert más nyelvet beszéltetek? 
Mit éreztél?

1. Az emberek először egy nyelvet beszélnek. (1Móz 11,1)

Az idők kezdetén nem volt ilyen gond. Amikor Isten megteremtette Ádá-
mot és Évát, egy nyelvet beszéltek. A gyermekeik, azoknak a gyermekei és 
azoknak a gyermekei is ugyanazt a nyelvet beszélték. Ez nagyon megkönnyí-
tette az életet. 

Aztán jött az özönvíz. Tudja esetleg valaki, miért küldött Isten özönvizet a 
földre? (…) Az emberek nem fogadták el, hogy Isten az Úr (KI). Állandóan 
lázadtak Ellene és gonosz dolgokat műveltek, ezért meg kellett őket büntetnie. 
Csak Nóé és a családja menekült meg. Miután kijöttek a bárkából, megszület-
tek az unokák és azoknak a gyerekei, és ők is egy nyelvet beszéltek. 

2. Isten azt akarja, hogy töltsék be a földet. (1Móz 9,1.7)

Jól megértették egymást, és mindannyian ismerték Isten tervét, amely 
Ádám és Éva óta nem változott: „Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be 
a földet!” (1Móz 9,1). Ezt a parancsát Isten elmondta Nóénak és fiainak is az 
özönvíz után (1Móz 9,1.7), mert fontosnak tartotta, hogy megértsék és meg-
tegyék. 

Isten azt akarta, hogy az emberek családokban éljenek, sok gyermeket ne-
veljenek, és szétszéledjenek a földön. Isten csodás világot teremtett. Azt akar-
ta, hogy az emberek felfedezzék azt, megértsék, hogy Isten az Úr, és Őt dicsér-
jék, mert ez teszi majd őket boldoggá. Ez jó és bölcs terv volt, mert Isten jó és 
bölcs Úr, aki szereti a teremtményeit.

De vajon megértették az emberek Isten tervét? A szavakat biztosan. És a 
tartalmát? Miközben felolvasom a Bibliából, hogy mi történt jó pár évvel az 
özönvíz után, figyelj jól!1 

„Amikor [az emberek] útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre ta-
láltak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak: Gyertek, vessünk téglát, és 
égessük ki jól! Azután ezt mondták: Gyertek, építsünk magunknak várost és tor-
nyot, amelynek teteje az égig érjen; és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne 
széledjünk az egész föld színén!” (1Móz 11,2–4).

Mit akartak tenni az emberek? (Téglát vetni, kiégetni, várost és tornyot építe-
ni.) Mekkora tornyot akartak építeni? (Égig érőt.) Miért akarták mindezt elvé-
gezni? (Együtt akartak maradni, és meg akarták mutatni, hogy ők milyen ügye-
sek, erősek.) Ezek alapján elfogadták Isten tervét? (Nem, mert nem azt tették, 
amit mondott.) A tetteik alapján szerinted mit gondoltak Isten tervéről? (Nem 
törődtek vele. A saját tervüket jobbnak tartották.) 

3. Az emberek eldöntik, hogy letelepednek. (1Móz 11,2)

Vagyis Isten mondott valamit, ők pedig pont az ellenkezőjét csinálták. 
Tudták, hogy Isten az Úr, de nem törődtek Vele. Semmit nem tanultak abból, 
ami az özönvízkor történt. Továbbra is azt akarták tenni, amit ők gondoltak 
ki. Ezt úgy hívjuk, hogy lázadás. Nem ismerős ez neked?

Tegyük fel jól látható helyre a Bibliai idővona-
lat és mutassunk az elejére!

Tanítói utasítások, szemléltetés, 
bevonások
Minden bevezetés nélkül hallgassuk meg a tör-
ténet első mondatát négy különböző nyelven 
(angolul, románul, mongolul és oroszul – l. 
CD)! Mi is felolvashatjuk egy általunk ismert 
idegen nyelven. Kérdezzük meg a gyermekeket, 
felismerték-e a nyelveket, vagy fel tudják-e ol-
vasni valamelyik mondatot! Ez valószínűleg 
okoz némi nehézséget majd. Beszélgessünk rö-
viden! (A PPT-n kattintsunk a mondatokra, és 
elindul a hangfelvétel.)

Mutassuk meg a Bibliai idővonalon!

Mutassuk meg a térképen Sineár földjét (l. 
CD), amely a mai Irak területén található! 

Tanítás Istenről

Bevonás1 – Szövegértés
Alakítsunk két csoportot! Minden csoport 
kapjon egy megfigyelő kérdést! 1. Mit akar-
tak tenni az emberek? 2. Miért akarták azt 
tenni? Utána beszéljük meg közösen a hal-
lottakat!

Földközi-tenger

Fekete-tenger
Kaszpi-

tenger

Vörös-tenger

Perzsa-öböl

É
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Hányszor történik meg vajon a világon naponta, hogy szülők vagy tanárok 
mondanak valamit, és a gyerekek meg sem hallják, vagy megcsinálják pont az 
ellenkezőjét? Eszedbe jut néhány példa? De biztosan ismered azt az érzést is, 
amikor te kérsz valamit a kisebb testvéredtől, és nem teszi meg, pedig te tu-
dod, hogy jó lenne neki, amit kérsz. 

Mind úgy születtünk, hogy semmit sem szeretünk jobban, mint menni a sa-
ját fejünk, elgondolásunk, terveink után. Azzal sem törődünk, ha ezzel esetleg 
megbántunk, felidegesítünk, elszomorítunk valakit. És mi a helyzet Isten sza-
bályaival? Úgy születtünk, hogy magunktól nem akarjuk azokat megismerni. 

Talán azt gondolod most, hogy ez az egész rád nem vonatkozik, csak a rossz 
gyerekekre. Te mindig igyekszel jól viselkedni, sok piros pontod vagy ötö-
söd van már, és elégedettek veled a tanítóid, a szüleid és biztosan Isten is. De 
mondd csak, mindig mindent megeszel, amit eléd tesznek? Mindig azonnal 
indulsz fogat mosni, amikor mondják? Vagy ismerős, amikor anya azt kéri, 
fejezd be a gépezést, mert lejárt az idő, amit közösen beszéltetek meg, és te 
gyorsan elkezdesz egy új játékot? 

Talán te az ilyesmiket nem látod problémának. Ám az számít, hogy Isten 
mit tart lázadásnak, mert Isten az Úr (KI). Valaki, aki ezt megértette, egyszer 
így imádkozott: „A mi Urunk, Istenünk irgalmas és megbocsát. De mi ellene lá-
zadtunk” (Dán 9,9). Ezt jól mutatja akárcsak egy napunk, és jól mutatta az 
emberek nagy közös terve is. 

4. Elkezdik az építkezést. (1Móz 11,3–4)

Munkához láttak. Mindenki értette a másikat, és mindenki ugyanazt akar-
ta: teljes volt az egyetértés. Simán megszervezték, hogy ki mit csinál. Sok fel-
adat volt2: agyagot összehordani, szalmát gyűjteni és összekeverni az agyaggal, 
a téglákat megformázni, ahhoz fából kereteket csinálni, a kész téglákat ösz-
szeszedni, a megfelelő helyre vinni, bitument felkutatni, megolvasztani és az 
építőkhöz vinni, téglát adogatni, falat rakni. A megolvasztott bitument, vagyis 
szurkot a mai cement helyett használták ragasztóanyagnak a téglák közé. Mivel 
azon a vidéken sok olaj volt a földben, a bitumen kicsapódott a földfelszínre, 
és könnyű volt összegyűjteni.

Abból a korból maradtak fenn írásos emlékek. Azokból tudjuk, hogy ami-
kor sok ember együtt végzett valamilyen munkát, munkadalokat énekeltek, 
mert a ritmus frissen tartotta őket.3

Tulajdonképpen a saját nagyságuknak, erejüknek, okosságuknak akartak 
örök emléket állítani.4

Saját magukat dicsőítették ahelyett, hogy Istent dicsérték volna. Sok kér-
dés foglalkoztatta őket: Hogyan szervezzék meg a munkát, hány téglát kell 
készíteniük, kire hol lesz szükség stb.? De azon nem gondolkoztak el, hogy ki 
adott nekik agyagot, bitument, kitől van az erejük, az értelmük, az ügyessé-
gük, a sok-sok ötletük, a hangjuk és a közös nyelvük, amely lehetővé tette a 
közös munkát. Talán te sem gondolkoztál el még azon, hogy mennyi ajándé-
kot kaptál már Istentől.5

Tanítás a bűnről

Bevonás2 – Pantomim
Közösen, vagy kisebb csoportokban elmuto-
gathatjuk az egyes munkafázisokat.

Bevonás3 – Munkadal
Nagy és erős nép vagyunk, (titititi titi tá)
épül, épül a tornyunk. (titititi titi tá)
Jól megértjük egymást! (titititi tá tá)

Bevonás4 – Munkadal (ritmus ua.)
Nagy és erős nép vagyunk,
Isten nekünk nem Urunk.
Jól megértjük egymást!

Bevonás5 – Közös hálaadás
Beszélgessünk röviden arról a gyermekekkel, 
hogy mennyi mindenért adhatnak hálát! 
Használhatjuk ehhez a 
hálakorongot (l. CD). 
Minden egyes említett 
dologért, közösen ad-
junk hálát Istennek!

Beszélgessünk mindkét helyzetről a gyermekekkel!

Mondjunk megfelelő példákat!

1-1 kép

Hálakorong
Az eszköz leírása:
A hálakorong egy órához hasonlító kartonkorong, amelynek a közepére két óramutatót rögzítünk miltonka-
poccsal. A korong szélére, körbe az ábécé betűit ragasztjuk, vagy (a kisebbeknek) hívóképeket ragasztunk. 

Az eszköz képe:

Az eszköz célja:
A gyermekek gondolkodjanak el azon, hogy mennyi mindent kaptak már Istentől, és gyakorolják a hálaadást. 

Az eszköz használata:
•	 A tanító, vagy egy gyermek megpörgeti csukott szemmel a korong közepén lévő mutatókat.
•	 Amilyen betűkre mutatnak a mutatók, olyan betűvel kezdődő dolgokért adhat egy vagy két gyermek há-

lát imádságban. (Pl.: K – a kutyájáért; N – a Napért.)
•	 A hálaokok megnevezését bővíthetjük úgy, hogy a gyermek hozzátesz egy gondolatot: „Hálás vagyok, 

Istenem, a kutyámért, mert sok örömet szerzel nekem vele. Ámen.”
•	 A hívóképeket magyarázzuk meg pontosan, hogy értsék a gyermekek, miért adhatnak hálát.
•	 Egy alkalommal nem kell az összes betűvel vagy képpel kapcsolatban imádkozni. Elég párat kiválasztani.
•	 Mielőtt imádkozunk a képek, betűk segítségével, adjunk egy egyszerű példát. (Jászol képe:) „Istenem, kö-

szönöm, hogy elküldted az Úr Jézust a földre. Ámen.” 
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A torony lenyűgöző volt, ahogy egyre magasabbra tört az ég felé. Tulaj-
donképpen az volt az első felhőkarcoló. Régészek megtalálták néhány magas 
torony romjait azon a vidéken.

Ezeket zikkuratoknak nevezik. Ez is azt mutatja, hogy az építők nem pri-
mitív ősemberek voltak. Egyáltalán nem! És nem is néztek ki lázadóknak, 
hiszen szép nyugodtan, békében dolgoztak együtt. Még az is lehet, hogy ha 
megkérdeztük volna őket, azt mondták volna, hogy persze, ők hisznek Isten-
ben. Ma talán azt mondanánk róluk, hogy rendes emberek voltak, a légynek 
sem akartak ártani.

Mi általában így képzeljük el a lázadókat, nem?

Isten mégis lázadóknak tekintette őket, mert Ő azt mondja, hogy ha va-
lóban hiszel Benne, akkor megteszed, amit Ő mond. Tudod, hogy hangzik 
a legfontosabb parancs? „Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, 
teljes lelkedből és teljes erődből!” (5Móz 6,5). Ez teljesen logikus parancs, hi-
szen mindenedet Istentől kaptad. Ezért illeti Őt a szeretet, a hála és a tisztelet. 
Megérdemli, hogy Övé legyen az első hely az életedben. Ne gondold, hogy ez 
egy önző parancs Isten részéről! Isten az Úr, aki nagyon szeret és boldog életre 
teremtett. Ő tudja, hogy akkor lehetsz igazán boldog, ha megismered, szere-
ted és tiszteled Őt. De ez csak akkor lehetséges, ha kapcsolatba kerülsz Vele. 
Addig lehetsz a világ szemében nagyon rendes, jóravaló, illemtudó gyermek, 
Isten azonban ugyanolyan lázadónak lát, mint azokat az építőket.6

5. Isten megtekinti az építkezést. (1Móz 11,5–6)

Ám őket is szerette, és segíteni akart nekik. Ezt olvassuk a Bibliában: „Az 
Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. 
Akkor ezt mondta az Úr: Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. 
De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, 
hogy véghezvigyék mindazt, amit elterveznek.” Szerinted Isten a Mennyből nem 
látta a várost és a tornyot? Dehogynem, hiszen Isten az Úr (KI), aki mindent 
tud és mindent lát. Ezzel csak azt akarta jelezni, hogy az Ő nagyságához ké-
pest az a torony, amelyre az építők olyan büszkék voltak, és amelyet giganti-
kusnak tartottak, csupán egy kis pontocska volt a földön.7 

Az emberek tudomást sem vettek Istenről. Buzgón építették a tornyukat. 
Este, amikor nyugovóra tértek, talán arra gondoltak, milyen biztonságban él-
hetnek: együtt vannak, sokan vannak, mindenki érti a másikat, egyet akarnak, 
együtt építenek egy hatalmas tornyot, erős városban élhetnek. Egyáltalán nem 
számítottak arra, hogy Isten közbeavatkozik.

Tanítás Istenről

Bevonás6 – A lázadás tornya
Készítsünk elő tégla-lapokat! Adjunk minden 
gyermeknek egyet! A lapra írják rá: NEM! 
Majd kezdjenek el építeni egy tornyot a 
földön a lapokkal! Ki-
sebbeknek nyomtassuk 
a CD-ről a megfelelő 
mennyiségben!

Bevonás7 – Nagy vagy kicsi?
Tegyünk le egy lapot a földre és kérjük meg a 
gyermekeket, hogy mindenki rajzoljon rá egy 
pici pontot! Majd, ha lehet, álljanak fel egy 
székre és onnan nézzék meg a lapot!

Mutassuk meg a képet (l. CD)!

Mutassuk meg a három képet (l. CD)!

Az istenség és az ember közötti távolságot akar-
ták csökkenteni. Az áldozóhely a tetején volt.

NEM! NEM! NEM!

NEM! NEM! NEM!

NEM! NEM!

NEM!
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Csúcspont: Isten összezavarja a nyelveket. (1Móz 11,7)

Aztán felvirradt az a bizonyos nap. Minden ugyanúgy indult. Nyíltak az aj-
tók, és az emberek elindultak az építkezésre. Amikor meglátták egymást, talán 
jó reggelt akartak kívánni egymásnak, ahogyan eddig is mindig tették. Kinyi-
tották a szájukat, és kimondták, hogy jó reggelt.8

Ám az, ami az egyik ember száján kijött, teljesen ismeretlenül csengett sok 
másik ember fülének. Az építkezésen is szokatlan dolgok történtek. Talán az 
egyik építőmunkás kért egy kalapácsot, de a segítője egy vésőt adott neki. Ta-
lán elmondták egyszer-kétszer hangosabban, talán a türelmüket is elveszítet-
ték, miközben igyekeztek egymást megérteni, de nem jártak sikerrel. Micsoda 
hangzavar lehetett! És micsoda összevisszaság! Lehetett így tovább dolgozni? 
Épülhetett a magas torony? Bizony nem. 

Azt gondolom, voltak olyanok, akik valamit megérthettek. Vajon mire gon-
dolok? (…) Igen. A váratlan és felfoghatatlan esemény, hogy emberek egyszer 
csak egy teljesen más nyelven kezdtek el beszélni, Isten műve volt. Isten az Úr 
(KI), aki összezavarta a nyelvüket, mert le akarta állítani a torony építését. 

Befejezés: Az emberek szétszélednek és benépesítik a földet. (1Móz 11,8–9)

Szomorú napok következhettek. Az emberek elkezdtek csomagolni és bú-
csúzkodni. Azok, akik megértették egymást, együtt maradtak. Búsan integethet-
tek egykori szomszédjaiknak, barátaiknak, amikor egy-egy menet útnak indult.9

Isten mégis véghezvitte akaratát, mert Isten az Úr (KI). „Így szélesztette szét 
őket onnan az Úr az egész föld színére, és abbahagyták a város építését. Ezért ne-
vezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan 
szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére” (1Móz 11,8–9).

Azok a régen élt emberek mintha az égbe akartak volna feljutni a torony 
által. Ám Isten világosan elmondja a Bibliában, hogy Őhozzá egyetlen út ve-
zet. Az, aki nem ezt az utat választja, soha nem léphet kapcsolatba Istennel.

Ez az út nekünk ma Jézus, aki soha nem lázadt Isten ellen, mégis meghalt 
egy kereszten, amikor Magára vállalta minden lázadó büntetését, így a te bün-
tetésedet is. Ezért egyedül Ő az, aki köztünk és Isten között „békességet szerzett 
a keresztfán kiontott vére által” (Kol 1,20). 

Talán ezt már sokszor hallottad, de most fájdalmat is érzel. Megláttad, 
hányszor szomorítottad meg Istent a lázadásaiddal, és megértetted, hogy Ő 
ennek ellenére szeret, és az Úr Jézust büntette meg helyetted. Ha te ezt a szí-
veddel elhiszed, Isten nem tekint többé lázadónak. Békét köt veled, a család-
jába fogad. Így kerülsz kapcsolatba Vele, és Szentlelke segítségével elkezdhetsz 
egy Istent szerető, Őt tisztelő és boldog életet élni. 

Olyan jó, hogy a világtörténelem során több millióan felismerték Jézusban 
azt, aki által békét köthetnek Istennel. Sokan közülük kaptak ahhoz tehetsé-
get, hogy hálájukat, dicséretüket énekkel is kifejezzék, és segítsenek nekünk is 
Istent dicsőíteni. Mi is tanuljunk meg egy ilyen éneket! 

Énektanítás
Csak Istené legyen minden dicsőség

Ha lehet, hallgassuk meg az éneket először a CD-n található videofelvé-
telről!

 

1-3 kép

Bevonás9 – Búcsúdal (ritmus ua.)
Isten ellen lázadtunk.
Nem épül már a tornyunk.
Jaj, nem értjük egymást!

KIN
Tegyük fel a torony ábráját! 
(l. CD)! 

Tegyük fel a kereszt ábrá-
ját (l. CD)! Amikor arról 
beszélünk, hogy Isten békét 
köt velünk Jézusért, húzzuk 
át piros ceruzával a torony 
ábráját!

1-2 kép

Bevonás8 – Bábeli zűrzavar
Nyomtassuk a két oldalt a CD-ről, vágjuk ki 
a bal oldali oszlop szócsíkjait és adjunk min-
den gyermeknek egyet! Minden úgy kell ol-
vasni, ahogyan látják. A hangsúlyos szótagok 
vannak aláhúzva. Adott jelre járjanak körbe 
és köszöntsék egymást a saját nyelvükön!
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Mivel az ének szövegének két változata ismert, mindkettőt megadtuk a CD-n. 
Fontos elmondanunk, hogy az első két sort mindenki őszintén elénekelheti, 
ám azt, amiről a második két sor szól, csak azok tudják gyakorolni és szívből 
énekelni, akik már Jézus által békét kötöttek Istennel. Az ének tanítása közben 
alkalmazhatjuk a központi igazságot a hívő gyermekre is. 

KIM: Ha veled már Jézusért Isten békét kötött, és a családjába tartozol, 
nem tekint már lázadónak többé. Ám ettől még megtörténhet, hogy nem azt 
teszed, ami Isten szemében helyes. Ne keseredj el! Amikor észreveszel egy ilyen 
lázadást az életedben, fordulj Istenhez segítségért! Valld meg Neki a lázadáso-
dat, és bízz abban, hogy Isten ad erőt neked a változáshoz. Ehhez persze neked 
is akarnod kell változni.

Aranymondás tanítása – A lecke után tanítsuk meg!
„…jön a Seregek Urának napja… minden büszke torony ellen” (Ézsaiás 

2,12.15). 
Bevezetés 

Mit fejezett ki a bábeli torony? (Hallgassunk meg néhány választ! – Az embe-
rek meg akarták mutatni, milyen ügyesek, erősek.) Mit jelzett az, hogy az embe-
rek elkezdtek különböző nyelveken beszélni? (Hallgassunk meg néhány választ! 
– Isten meg akarta velük értetni, hogy Ő az Úr. Neki van hatalma összezavarni a 
nyelveket. Megítéli a lázadást.) Isten nagyon fontos dolgot akar neked is meg-
tanítani ma. Felolvasom a Bibliából.
Magyarázat

Magyarázat közben tegyünk fel kérdéseket! Miközben a gyermekek gondolkoz-
nak a válaszokon, mindig olvassák fel hangosan a szemléltetett igeverset! Válasza-
ikat egészítsük ki, hogy elhangozzon, amit szeretnénk tanítani nekik! 

minden büszke torony ellen – Talán most, hogy hallottad Bábel történetét, 
már érted, hogy kik a büszke tornyok. (A lázadó emberek, akik nem fogadták el 
Istent.) A négy szóból melyik szó utal arra, hogy valami rossz fog velük történ-
ni? (Ellen.) De hiszen ma hallottad, hogy Isten szereti a lázadókat és segíteni 
akar nekik kapcsolatba kerülni Vele. Ez igaz is. Ám Isten türelmének egy nap 
vége lesz. Olvassuk el, melyik ez a nap!

jön a Seregek Urának napja – Tudja valaki, melyik nap lesz a Seregek Urá-
nak napja? (Az utolsó nap.) Egyszer eljön a világ utolsó napja. Nem tudjuk, 
mikor lesz, de meglesz. Ki a Seregek Ura? (Jézus.) Az utolsó napon az Úr Jézus 
ismét eljön a földre. Akkor kiderül mindenki számára, hogy Istennek végig 
volt véleménye a lázadásról. Azok, akik lázadók maradtak egész életükben, és 
nem hittek az Úr Jézusban, az örök büntetés helyére kerülnek. Isten nélkül 
kell majd tovább élniük örök gyötrelmek között. Azok, akik még életükben 
megbánták lázadásukat, és hittek az Úr Jézusban, a Mennybe kerülnek, és Is-
tennel élnek örök örömben.
Alkalmazás
KIM: Ha te már megbántad a lázadásaidat és hittel elfogadtad az Úr Jézust, 
nem kell félned a Seregek Urának napjától, mert nem kapsz büntetést, hanem 
Istennel élsz majd a Mennyben örökké.
KIN: Ha te még büszke torony vagy, mert nem bántad még meg a lázadásai-
dat, tedd meg most és higgy az Úr Jézusban, hogy végre békét köthess Isten-
nel. 

Bemutatás
Olvassuk föl az aranymondást a Bibliából! A 
gyermekek kövessék a szemléltetett aranymon-
dáson (l. CD), majd olvassuk el közösen is!

Gyakorlás – Békülési szándék
Ha a lecke közben felépítették a gyermekek a 
lapocskákkal a tornyot, most egyenként men-
jenek ki, vegyék el a lapjukat, tépjék szét, és 
közben mondják el az aranymondást!
Ha nem építettek tornyot eddig, mi rakjunk ki 
eléjük a lapocskákból egy tornyot! Egyenként 
menjenek ki, vegyenek el egy lapot, tépjék szét, 
és közben mondják el az aranymondást! 
Ezzel azt fejezik ki, hogy szeretnének megbé-
kélni Istennel.

A PPT-n ha rákattintunk a dia bal alsó sarká-
ban látható nyílra, megnézhetjük, ill. meghall-
gathatjuk az éneket.
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Ismétlő kérdések
1. Miért volt könnyebb a történetben szereplő embereknek eleinte? 

(Mert mindenki egy nyelvet beszélt.)
2. Milyen parancsot adott Isten? (Töltsék be a földet, és dicsérjék Őt!)
3. Miért akarja, hogy dicsőítsük Őt! (Mivel Ő teremtett, tudja, hogy ez 

tesz boldoggá minket.)
4. Mit tettek az emberek? (Együtt maradtak.)
5. Mit mutatott ez a szívükről? (Nem törődtek Istennel. Lázadtak Ellene.)
6. Mit határoztak el? (Letelepednek és építenek egy magas tornyot.)
7. Mit akartak megmutatni? (Azt, hogy ők milyen ügyesek, erősek együtt.)
8. Hogyan lát minket Isten, ameddig nem kerülünk Vele kapcsolatba? 

(Lázadóknak tart.)
9. Mi mutatja ezt az életünkben? (Nem tudunk mindig minden helyzetben 

engedelmeskedni; maguktól nem akarjuk Istent megismerni.)
10. Hogyan avatkozott közbe Isten? (Összezavarta a nyelveket, és többé 

nem értették egymást.)
11. Mit akart nekik megtanítani? (Hogy Ő az Úr, aki fölötte áll minden-

nek.)
12. Hogyan köthetsz békét Istennel? (Ha fájnak a lázadásaim és szívemből 

hiszem, hogy Jézus az én büntetésemet kapta meg a kereszten.)

Csodás percek a Bibliával
Istent dicsőítő „tornyok” (l. CD)

Osszuk a gyermekeket kisebb csoportokra! Nyomtassuk a feladatlapot 
minden gyermeknek! Olvassák el a feladatot, majd töltsék ki a feladatlapot! 
Utána röviden beszéljük meg! Ehhez itt adunk segítséget.

1. „Mert e szolgálat eredményességéért dicsőítik majd Istent, azért az en-
gedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért 
a jószívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul.” 
(2Korinthus 9,13) – Istent dicsőíti, ha elmondjuk másoknak, kicsoda 
Krisztus, és mit tett értünk, illetve ha készek vagyunk megosztani má-
sokkal azt, amink van.

2. „Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem.” (Zsoltárok 50,23) – Istent 
dicsőíti, ha egyre több mindenért adunk hálát Neki.

3. „… aki pedig könyörül a szegényen, az dicsőíti [Alkotóját].” (Példabeszé-
dek 14,31) – Az is Őt dicsőíti, ha segítünk a bajban lévőknek. 

4. „Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a mun-
kát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem.” (János 17,4) – Isten minden-
kinek az életére jó tervet készít. Őt dicsőíti, ha ezt elfogadjuk és azt 
tesszük, amit megértettünk (pl. pályaválasztás)

5. „Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek 
gyülekezetében!” (Zsoltárok 149,1) – Énekkel is lehet dicsőíteni Őt, de 
az is Isten dicsőségére van, ha gyülekezetbe járunk.

Ismétlő játék
Párosító
Alakítsunk két csapatot! Tegyük ki eléjük az 
idegen köszönéseket, ill. a nyelveket összeke-
verve (l. CD)! A csapatokat felváltva kérdez-
zük! Amikor egy gyermek helyesen válaszol, 
kereshet egy szerinte összeillő párt! Olvassa 
fel! Ha jó a megoldás, a csapat megtarthatja 
a párt. Ha nem, vissza kell tenniük a többi 
közé. Ha elfogynak a kérdések, a csapatok 
felváltva még háromszor próbálkozhatnak. 
Az a csapat győz, amelyiknek több párt sike-
rült összegyűjtenie. 



1414

Élet a pusztában

Foglalkoztató feladat
Hamis utak (l. CD)

A csoport létszámától függően nyomtassuk a megfelelő méretű ábrákat és vág-
juk szét! Ha a végén marad a táblán olyan szó, amely nem szerepel a tornyokban,  
beszélgessünk arról is, majd írjuk be az egyik torony üres emeletébe!

Isten a Bibliában világosan elmondja, hogy egyetlen úton lehet közeledni 
Hozzá: ha valaki elhiszi, hogy Jézus Krisztusnak az ő lázadásai miatt kellett meg-
halnia. Ám rengetegen vannak, akik azt gondolják, hogy léteznek más utak is. 
(Két perc alatt a gyermekek mondjanak más utakat, amelyekről már hallottak! Mi-
ket gondolnak az emberek, hogyan kerülhetnek a Mennybe? Írjuk a táblára, amiket 
mondanak!)

Tegyük fel a tornyot a JÓTETTEK felirattal! 
Vannak, akik azt gondolják, ha sok jót tesznek, Isten elfogadja majd őket. 

Csakhogy mi, emberek soha nem tudhatjuk biztosan, hogy éppen akkor mi a 
legjobb (Ef 2,9).

Tegyük fel a tornyot az IMÁDKOZÁS felirattal! 
Vannak, akik azt gondolják, ha sokat imádkoznak, az tetszik Istennek. 

Csakhogy Isten a szívünket vizsgálja, és bizony lehet a szánkkal szépen imád-
kozni, miközben a szívünk nem Istenben bízik (Ézs 59,1–2).  

Tegyük fel a tornyot a VALLÁSOK felirattal!
Vannak, akik azt gondolják, mindegy, milyen vallást követ valaki, ugyan-

azt az Istent imádja, és végül Hozzá kerül, de ez sajnos nem így van (Jn 14,6).
Tegyük fel a tornyot a RENDES ÉLET felirattal! 
Vannak, akik azt gondolják, ha rendesen élnek, az elég. Ezzel az a gond, 

hogy soha nem tudhatjuk, Isten szerint mi számít „rendesnek” egy adott hely-
zetben, ha nem ismerjük az Ő parancsolatait (Jn 3,36).

Tegyük fel a tornyot a JÓTÉKONYKODÁS felirattal!
Vannak, akik azt gondolják, ha sok pénzt fizetnek a templomba, „megve-

hetik” helyüket a Mennyben (Lk 11,42).
Tegyük fel a tornyot a MEGHALÁS felirattal!
Egyre többen vannak azok, akik azt hiszik, hogy halála után minden ember 

a Mennybe jut. Ha ez így lenne, Isten nem lenne igazságos, mert figyelmen 
kívül hagyná, hogy ki milyen életet élt (Mt 25,41).

Egyszerű barkácsfeladat
Építs tornyot! (l. CD)

Munkafüzet 1. (l. CD)

Ötletek kisebbek tanításához (l. CD)
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Isten elhívja Ábrahámot
2. 

lecke

Igehelyek a tanítóknak
1Mózes 11,27–12,9; Józsué 24,2; Nehémiás 9,7; Apostolok cselekedetei 7,2–4; Zsidók 11,8

Történeti háttér
Ha az egyiptomi kivonulást Kr. e. 1445-re datáljuk, Ábrahám kb. 2165 és 1990 között élt Krisztus előtt, és Kánaánba vándorlása 
2090-ben lehetett. Ha a kivonulást későbbre datáljuk, akkor az elhívás Kr. e. 1935 körül történhetett. Nagy általánosságban azt 
mondhatjuk tehát, hogy Ábrahám több mint 4000 évvel ezelőtt élt. Az 1Mózes 11,10-zel, az emberiség addig egységes nyelvének 
összezavarása és a különböző népcsoportok szétszóratása után a pátriárkák üdvkorszaka kezdődik. Ezt az igeszakaszt Nóé egyik 
fiának, Sémnek (jelentése: név, hívás) a nemzetségtáblázata és utódainak a felsorolása vezeti be egészen Ábrahámig (1Móz 11,32). 
Végül Ábrahám elhívásáról olvasunk (1Móz 12,1–9). Ez az elhívás tulajdonképpen kihívás egy addigi babonás, bálványimádó 
világból. Ábrahám fizikai elszakadása Úr-Kaszdímtól jelképezi a lelki szakítást a régi életével. Ezt kapcsolhatjuk a mai gyermek 
életéhez, és hangsúlyozhatjuk, hogy Isten őt is hívja a Vele való kapcsolatra. 

Fő téma
Isten hívása 

Központi igazság
Isten hív a Vele való kapcsolatra.

Alkalmazás

KIN: Válaszolj erre a hívásra!

KIM (AM-tanításban): Kérd Őt, nézze meg, nincs-e olyan az életedben, ami nem kedves Előtte!

Aranymondás 
„Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!” (Zsoltárok 139,24)

Szemléltetőeszközök
•	 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 és 2-6 kép
•	 Bibliai idővonal (megrendelhető l. 5. o.)
•	 bevezetéshez „korabeli” ruházat és tárgyak
•	 szócsíkok, képek, ábrák (l. CD) és dobozok (l. 19. o.)

Javasolt szemléltetőeszköz
•	 homokláda (l. CD)

Leckevázlat
Bevezetés

Szerintetek honnan jön ez az ember?
Az események sorrendje

1. Úr-Kaszdímban a Holdat imádják. Tanítás Istenről
2. Ábrahám és Sára Úrban él.  
3. Ábrahám hallja Isten hangját.
4. Ábrahám elhagyja az otthonát.
5. Ábrahám megszakítja vándorlását. Tanítás a bűnről
6. Ábrahám szeme elé tárul Kánaán földje.

Csúcspont
Ábrahám oltárt épít az élő Istennek.  KIN

Befejezés
Ábrahám tovább vándorol.

2. lecke: Isten elhívja Ábrahámot 



1616

Élet a pusztában

Bibliai lecke szövege
Bevezetés: Szerintetek honnan jön ez az ember?

Szerintetek honnan jön ez az ember? Mikor élhetett? Miben lehetett más 
az a kor?1 (…)

Sok mindent elárul az emberekről az is, hogy miket visznek magukkal, ha 
hosszabb útra indulnak. Abban a korban ilyen tárgyak lehettek náluk. 

Tegnap is régen élt emberekről hallottál. Miután elhagyták Bábelt és a tor-
nyot, szétszóródtak és benépesítették a földet, ahogyan Isten eredetileg paran-
csolta nekik. A nagy folyók mentén építették fel falvaikat, városaikat.  

Ezen a vidéken, a mai Irak területén, az Eufrátesz folyó partján is állt már 
egy nagyváros kb. 4000 évvel ezelőtt. Úr-Kaszdímnak hívták. 

Itt élt a mi emberünk is. Emlékszel, miben és kiben bíztak az ott lakók? (…).
1. Úr-Kaszdímban a Holdat imádják az emberek.

Képzeld, az egyik legfontosabb istenük a Hold volt. Különlegesnek talál-
ták, hogy változik, de szabályos időközönként. Ennek nagy erőt tulajdonítot-
tak. Aztán éjszaka bizonyára féltek, és abban bíztak, hogy a Hold azért vilá-
gít, hogy megvédje őket. Belülről ők is ugyanolyan emberek voltak, mint mi. 
Érzékelték, hogy vannak dolgok, amiket nem tudnak befolyásolni, de azok 
mégis megtörténnek, vagy megváltoznak. Ezért hitték, hogy kell lennie va-
lami felsőbb erőnek, amely, ha ajándékot adnak neki, segíteni fog. Képzeld, 
még egy hasonló tornyot is építettek, mint az ük-ük-ük-ükszüleik Bábelban. 
Ez díszes templom volt. Benne őrizték az istenek szobrát, és a legtetején álló 
oltáron mutatták be ajándékaikat isteneiknek.  

Ugye milyen feledékenyek voltak? Éppen egy ilyen torony miatt kerültek 
bajba őseik. Kellett volna emlékezniük arra, hogy mi történt Bábelban. Tudni-
uk kellett volna, hogy valóban létezik egy felsőbb hatalom, de az nem a Hold, 
hanem az élő Isten. 

Az élő Istent kellett volna imádniuk, akinek nemcsak arra volt hatalma, 
hogy összezavarja a nyelveket és szétszórja az embereket a földön. Ő az, aki 
a szavával megteremtette az egész világmindenséget a Nappal, a Holddal és a 
csillagokkal együtt. Azokat az embereket is Ő teremtette, akárcsak téged és 

Tanítói utasítások, szemléltetés, 
bevonások

Bevonás1 – Beszélő tárgyak
Ha lehet, egy segítő öltözzön be korabeli ru-
hákba (zsákvászonba, fürdőköpenybe)! A fe-
jén is legyen egy kendő, vagy egy homlokpánt, 
a lábán pedig saru vagy bőrszandál! Legyen 
nála egy bot és egy tarisznya! Abba tegyünk 
különböző tárgyakat: amulettkő, kis szobor 
gyurmából, távcső, horoszkóp ábrája stb.)! 
Ha nem megoldható a beöltözés, mutassuk 
föl a 2-4 képet, és tegyük mellé 
a tarisznyát a tárgyakkal!
Kérjük meg a gyermekeket, 
hogy jól nézzék meg az illetőt, 
majd válaszoljanak a kérdése-
inkre!
Most a segítő (vagy a tanító) szedje elő a tár-
gyakat a tarisznyából és tegye őket egymás 
mellé! Beszélgessünk a tárgyakról! Jussunk 
el oda, hogy abban a korban bálványokat 
imádtak. 
Mutassunk a Bibliai idővonalon Bábel tor-
nyára!

Az alkalom előtt tegyük ki a Bibliai idővonalat!

2-1 kép
Bemutathatjuk a CD-n 
található képet, ill. kis-
filmet a rekonstruált 
városról. A PPT-n akkor 
indul el a kisfilm, ha rá-
kattintunk a kép bal alsó 
sarkában látható nyílra. 

Tanítás Istenről 
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engem, „hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent” (ApCsel 17,25), 
olvassuk a Bibliában. 

Talán tudod, hogy a világ kezdetén az ember boldog és szoros kapcsolatban 
élt Teremtőjével, ám egy idő után fellázadt ellene. Ezután a kapcsolat megsza-
kadt, és az ember szép lassan elfelejtette Istent. 

Ám Isten nem felejtette el az embert, akit nagyon-nagyon szeret, noha 
az ember Isten ellenségévé vált. Ennek ellenére Isten a legjobbat akarja neki. 
Azt akarja, hogy az ember visszataláljon Őhozzá, és boldog életet éljen Ővele 
örökre. Veled is ezt akarja. Ezért Isten mindent megtesz, hogy felhívja Magára 
a figyelmedet. Szépséges világot alkotott, amely körülvesz téged. Megajándé-
kozott egészséggel, tehetséggel. De úgy is felhívhatja Magára a figyelmedet, 
hogy megakadályoz valamiben, amit elterveztél, ahogyan ezt Bábelban is tette. 
Meg kell értened, hogy nem te irányítod a dolgokat. A Bibliát is azért adta, és 
ide is azért hozott el, hogy megtudd: Isten hív a Vele való kapcsolatra (KI), 
és azt akarja, hogy válaszolj a hívására.

Ez akkor sem volt másképp. Isten az Úr-Kaszdímban élőkkel is fel akarta 
venni a kapcsolatot.  

2. Ábrahám és Sára Úrban él (1Móz 11,27–30). 

Élt ott egy Táré nevű ember a családjával. Az egyik fiát Ábrahámnak, a fia 
feleségét pedig Sárának hívták. Velük élt még Lót is, Ábrahám unokaöccse. 
Nagy házban laktak sok szolgával. Nyájaik kint legeltek a város környéki föl-
deken. Úr-Kaszdímban jó életük volt. Mégsem gondoltak arra, hogy hálát ad-
janak Istennek. Egyszerűen azért, mert nem ismerték. Isten azonban ismerte 
őket, és jó tervet készített az életükre. Először azonban fel kellett hívnia Ma-
gára a figyelmüket. Mivel akkoriban nem volt még Biblia, Isten más módot 
választott arra, hogy megszólítsa Ábrahámot. 

3. Ábrahám hallja Isten hangját (1Móz 12,1–3) 

Nem tudjuk, pontosan hogyan történt, de egy nap Ábrahám azt hallotta, 
hogy egy hang megszólítja. A Biblia le is írja, hogy mit mondott.2

– Ki volt az? Mit akar? Hagyjak itt mindent? A megszokott, kényelmes 
életemet, a barátaimat, az otthonunkat? És induljak el a pusztába? Bele az is-
meretlenbe?3

Te mit tettél volna? Ne azt a választ mondd, amit szerinted én hallani sze-
retnék, hanem gondold végig, és csak azután válaszolj! A válaszodat indokold 
is meg! 

És vajon Ábrahám hogyan gondolkodott? Először bizonyára körülnézett, 
de nem látott senkit. Tehát nem ember szólt hozzá.4

2-3 kép

Bevonás2 – Mennyei szózat
Olvassuk el közösen a gyermekekkel akár 
többször is (l. CD)! Ehhez vagy A/3-as mé-
retben nyomtassuk, vagy sokszorosítsuk!
„Menj el földedről, rokonságod közül és 
atyád házából arra a földre, amelyet muta-
tok neked! Nagy néppé teszlek, és megálda-
lak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. 
Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a 
téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld 
minden nemzetsége” (1Móz 12,1–3). 

Bevonás3 – Döntés előtt
Ha szeretnénk elvégezni ezt a 2–3 perces 
bevonást, adjunk a gyermekeknek papírt és 
ceruzát!

2-2 kép
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Akkor eszébe juthattak a saját bálványistenei. Azok soha sem szólították 
meg, nem tudták a nevét, nem ismerték őt. Semmi jót nem ígértek neki sze-
mélyesen, hallható módon. Nem éreztették vele, hogy törődnek vele, és figyel-
nek rá. Tehát nem is szerették.

Az a személy pedig, aki most hallhatóan és érthetően beszélt vele, láthatat-
lanul jelen volt. Tudta a nevét, ismerte őt. Mindenféle jót ígért neki és figyelt 
rá, tehát szerette őt.

Ebből csak egy dologra tudott gondolni: a bálványistenek nem is istenek, 
mert nem élnek; kőből és fából készült tárgyak csupán. Az viszont, aki meg-
szólította, nem lehet más, csak az élő Isten. Ezt erősítette Ábrahámban az az 
ígéret is, amely különösen szíven üthette: az élő Isten határozottan azt mond-
ta, hogy nagy nép atyjává teszi őt. Ábrahámnak és Sárának azonban nem szü-
letett gyermeke, és már nem is reménykedtek, mert idősek voltak. De az élő 
Istennek ezek szerint semmi nem akadály. Akkor hát érdemes Őt követni!

4. Ábrahám elhagyja az otthonát (1Móz 11,31; 12,4–5)

Vajon miből tudhatták meg a város lakói, hogy Ábrahám hogyan döntött? 
(…) Abból biztosan, hogy a háza táján nagy nyüzsgés kezdődhetett. Át kel-
lett gondolniuk, hogy mit kell magukkal vinniük a pusztai élethez. Szükségük 
volt sátrakra, takarókra, tevékre és élelemre is, hiszen nem tudhatták, hol tá-
boroznak majd le először.

A vándorlás fárasztó volt. Köves, sziklás hegyeken és tágas, homokos völ-
gyeken át vezetett az útjuk. Senki sem tudta, hogy pontosan hová tartanak. 
Ábrahám minden bizonnyal elmondta a családjának, hogy az élő Isten szólt 
hozzá, és boldog jövőt ígért neki. Mindannyian reménykedhettek az ígéret-
ben, amely így hangzott: „Menj… arra földre, amelyet mutatok neked!” (1Móz 
12,1). Ábrahám tehát engedelmeskedett, mert hitt az élő Istenben. 

5. Ábrahám megszakítja vándorlását (1Móz 12,5). 

Jó pár hét múlva megérkeztek egy másik virágzó, pálmáktól övezett város-
ba, Háránba. Nem tudjuk, kinek a döntése volt, hogy telepedjenek le ott. Ta-
lán az idős családfő, Táré rendelkezett így. Nem tudjuk pontosan, de akár 15 
évig is élhettek ott. Az alatt az idő alatt Ábrahám igen meggazdagodott. 

Amikor Ábrahám apja, Táré meghalt, Isten újra megszólította Ábrahámot, 
aki folytatta a megkezdett vándorlást. Egy nap megérkeztek a Kánaán nevű 
országba. Átmentek rajta, és megállapodtak egy Sikem nevű helyen. A Bibliá-
ban így szerepel: sikemi szenthely Mamré tölgyfájával. Ábrahám felismerhet-
te, hogy azon a helyen az ott lakók az ő bálványisteneiket imádták. Vajon Áb-
rahám azért ment oda, hogy ő is tisztelje azokat? Dehogy! Ő már megismerte 
az élő Istent, és egyedül Őt akarta követni. Ezt a nagy változást csak Isten hoz-
hatta a gondolkodásába és az életébe. 

Isten a te életedbe is ilyen változást akar hozni. Talán egyáltalán nem izgat, 
hogy mennyi mindenben hasonlítasz az akkori emberekhez. De Istent foglal-
koztatja, ezért szeretne valami fontos dologra figyelmeztetni. Rád is igaz, mint 
minden emberre, hogy „megfeledkeztek tetteiről, nem bíztak tervében” és „meg-
feledkeztek szabadító Istenükről” (Zsolt 106,13.21). Ezt láttuk Bábel tornyának 
építőinél is, ezt láttuk az Úr-Kaszdímban élőknél is, és ezt látjuk ma is. Te is 
úgy születtél, hogy semmit nem tudsz Istenről, vagy egészen hamis kép él ben-

Bevonás4 – Isten és a bálványok
Tegyük fel az 2-3 képet! Ábrahám fejének a 
jobb és a bal oldalára erősítsünk fel egy gon-
dolatbuborékot (l. CD)! 
Mondjuk el a gyermekeknek, hogy 
az egyik gondolatbuborék Ábra-
hámnak a bálványokkal, a másik az Istennel 
kapcsolatos gondolatait fogja tartalmazni! 
Amikor elmondunk egy dolgot, valaki jöjjön 
ki, válassza ki a megfelelő szócsíkot, illetve 
ábrát (l. CD), és tegye a megfelelő gondolat-
buborékba! 

2-4 kép

2-1 kép

Tanítás a bűnről 
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ned Róla. Egyszer egy gyerek ezt mondta: Isten türkiz színű, szakállas és nin-
csen lába. Sok felnőtt azt mondja, hogy azért ilyen szomorú a világ, mert Isten 
kegyetlen, és nem törődik velünk. De ez mind nem igaz. Azért gondolkozunk 
így, mert könnyebben elhisszük azt, amit olyan emberek mondanak, akik nem 
ismerik Istent. Azt pedig, amit Isten mond Magáról, nem ismerjük, ezért nem 
is tudjuk elhinni. Ezért kezdünk el bízni szerencsetárgyakban, fogtündérben, 
Mikulásban, jógában és sok másban. Az is lehet, hogy sok mindent tudsz már 
Istenről, ami igaz. Ez azonban nem elég. Még egy fontos lépés hiányzik ahhoz, 
hogy az életed igazán megváltozzon. Isten hív a Vele való kapcsolatra (KI), 
és választ vár tőled. 

Ábrahámtól is választ várt Úr-Kaszdímban és most, a sikemi szenthelyen; 
azért vitte oda. Ábrahám egy jó választ adott már Istennek: elindult és maga 
mögött hagyta régi, bálványimádó életét. Azt olvassuk, hogy Sikemnél, amely 
egy dimbes-dombos vidéken terül el, az Úr megjelent Ábrahámnak. Nem 
tudjuk, mit jelent ez, de talán látott valami nagy világosságot, és megint hal-
lotta az élő Isten hangját, aki ezt mondta neki: „A te utódaidnak fogom adni 
ezt a földet”. 

6. Ábrahám szeme elé tárul Kánaán földje (1Móz 12,6).

Mit érezhetett Ábrahám ezektől a szavaktól és attól a látványtól, amely a 
szeme elé tárult? Zöld lankákat látott, gazdag legelőket, bővizű folyókat. És 
talán lelki szemei előtt megjelent egy gyermek is. Hiszen hogyan lehetnének 
neki majd utódai, ha nem születik gyermeke? Márpedig ha az élő Isten ezt 
ígérte, akkor egy Sárától születendő gyermekre is kellett gondolnia! Micsoda 
boldog jövő várt rájuk! Ábrahám megértette, hogy erre a nagy szeretetre és 
kedvességre egyetlen helyes választ adhat. 

Csúcspont: Ábrahám áldozatot mutat be (1Móz 12,7–9). 

„Ő pedig oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki” (8. v.). Nagy köveket 
rakott össze, megölte az egyik bárányát, és elégette az oltáron.5

Ezzel megmutatta, hogy kész valami nagyon kedveset és értékeset odaadni 
Istennek. Így fejezte ki Iránta a háláját, tiszteletét és szeretetét. Azt is jelezte, 
hogy mostantól nem hajlandó a látható bálványisteneket imádni. Csak az élő 
Istent követi ezentúl, és rábízza magát. Bátor tett volt ez egy olyan országban, 
amelyet harcias, bálványimádó népek laktak. 

Te egy békés országban élsz, de körülötted is sokan vannak, akik nem az élő 
Istenben bíznak. Talán te is közéjük tartozol. Ha így van, Isten téged is hív 
Magához (KI). Válaszolj erre a hívásra! Milyen jó, hogy neked ehhez nem egy 
számodra kedves állatot kell feláldoznod! Isten már mindent elrendezett azért, 
hogy te kapcsolatba kerülhess Vele. 

2-5 kép

2-6 kép
Bevonás5 – Építsünk oltárt!
Ehhez a tevékenységhez készítsünk elő 10–
15, kb. ugyanolyan méretű, felirat nélküli 
dobozt! Vagy vonjuk be őket barna csomago-
lópapírral! Három egyforma dobozt ragasz-
szunk egymás mellé (ez adja majd ki később 
a kereszt vízszintes ágát). Azok – lehetőség 
szerint – kerüljenek alulra! Kérjük meg a 
gyermekeket, hogy 
a dobozokból rak-
janak egy oltárt! 
Majd üljenek vissza 
a helyükre!

KIN
(PPT-n l. 15. dia)
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Ő is épített egyszer egy oltárt. 

De ez nem egy kőoltár volt, hanem… 

… egy fakereszt. Ő azon a Számára legkedvesebbet áldozta fel érted: egyet-
len Fiát, Jézus Krisztust. Hogy miért volt erre szükség? Ezt mondja Isten a 
Bibliában: „vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat” (Zsid 7,22). Ez az egyetlen 
módja annak, hogy bocsánatot kaphass, amiért eddig Nélküle éltél és nem 
Benne bíztál. 

Te úgy válaszolhatsz Isten hívására, ha mindezt elhiszed. Fontos bevallanod 
Neki, hogy eddig valóban nem törődtél Vele, ezért a saját elképzelésed szerint 
éltél, és a saját bálványaidban bíztál. Ne gondold, hogy ezt könnyű megtenni, 
mert ezzel együtt szakítanod kell a régi életeddel, mint Ábrahámnak. 

Isten új életre hív, és meg akarja változtatni a gondolkodásodat, a beszé-
dedet, a szokásaidat, a kapcsolataidat – mindent. De megéri, mert ha Istent 
választod, nagy áldások várnak rád is. Földi életed után pedig beléphetsz a 
legcsodálatosabb országba, ahová Isten el akar vezetni téged. Ez az ország a 
Menny, Isten lakóhelye, ahol örökké élhetsz Ővele és a többi hívővel. 

Befejezés: Ábrahám tovább vándorol.

A Mennyre emlékeztet Kánaán szépséges országa, amelyet Ábrahámnak és 
utódainak ígért Isten. Miután Ábrahám megtekintette jövendő otthonát és 
bemutatta az áldozatot, továbbvonult a következő táborhelyre, amelyet Isten 
mutatott neki.

Ismétlő kérdések
1. Mit hallottál Úr-Kaszdímról? (Város volt az Eufrátesz partján a mai 

Irak területén. A Holdat istenként tisztelték.)
2. Mire kellett volna az ott lakókat emlékeztetnie a városban magasodó 

toronynak? (Arra, ami Bábelban történt, és az élő Istenre.)
3. Hogyan próbálja Isten felhívni Magára a figyelmedet? (A szép világgal, 

mindazzal, amim van, az akadályokkal, a Biblia szavaival, azzal, hogy 
itt vagyok.)

4. Milyen módon szólította meg Isten Ábrahámot? (Hallhatóan és érthe-
tően.)

5. Mit mondott Ábrahámnak Isten? (Kihívta onnan, ahol addig élt, és sok 
jót ígért neki, többek között azt, hogy gyermeke lesz.)

6. Mit értett meg Ábrahám? (Azok az istenek, akikben addig hitt, nem 
élnek, csak tárgyak, de az, aki megszólította, az élő Isten.)

7. Mit tudsz a vándorlás első szakaszáról? (Hetekig mentek a pusztaság-
ban, míg megérkeztek Háránba.)

8. Hány éves volt Ábrahám, amikor folytatta az útját Háránból? (75.)
9. Hogy hívták a kánaániak szent helyét a nagy fával? (Sikem.) 

10. Miben hasonlítasz az akkori emberekre? (Rosszul gondolkozom Istenről, 
és nekem is vannak bálványaim.)

11. Hogyan mutatta meg Ábrahám, hogy rábízza magát az élő Istenre, és 
ezután Őt akarja követni? (Oltárt épített és egy állatot áldozott rajta.)

12. Te hogyan válaszolhatsz Isten hívására? (Ha bevallom Neki, hogy való-
ban nem törődtem Vele, és elhiszem, hogy az Úr Jézus értem is kiontotta 
a vérét.)

Ha a tanító úgy látja, hogy a gyermekeket 
nagyon megérintette a téma, ennél a pontnál 
megcsináltathatja velük a foglalkoztató felada-
tot (Az én bálványaim l. 22 o.). Ezért a ke-
resztet a lecke végén ne szedjük szét!

Ismétlő játék
Ábrahám útja Úrból Sikembe
Tegyük ki az 2-1 képet a gyermekek elé! Az 
Úrból Sikembe vezető útra tegyünk 6 szem 
kavicsot különböző távolságokra úgy, hogy a 
6. kavics Sikemen legyen! A gyermekeket osz-
szuk két csapatra! Minden csapat kapjon egy 
nagyobb követ/papírkorongot, amelyre írjuk rá 
előzőleg Ábrahám nevét! A csapatokat felváltva 
kérdezzük! Ha egy gyermek helyes választ ad, a 
csapat kövét áthelyezheti a soron következő ka-
vicshoz. Az a csapat győz, amelyiknek a játék 
végén előrébb tart a köve/papírkorongja. 

Ha kivetítéssel játsszuk, indítsuk el a prezentá-
ciót (l. CD)! Szintén osszuk a gyermekeket két 
csapatra, felváltva kérdezzük őket! Helyes vá-
lasz esetén, a csapatnak megfelelően, a kék vagy 
a piros színű „Ábrahám” feliratra kattintva a 
bábú a következő állomásra lép. Az a csapat 
nyer, amelyik Úr városából megérkezik Kána-
án földjére, vagy a játék végére előrébb tart.

Itt tegyük a három összeragasz-
tott dobozt a felállított dobo-
zokra, és tegyünk rájuk még egy 
dobozt! (A kereszt dobozainak 
az egyik oldalára előzőleg raj-
zolhatunk famintázatot.)

Ennél a pontnál a dobozokból 
felépített oltárból vegyünk el 
néhány darabot, és tegyük őket 
egymásra (fontos, hogy stabilan 
álljanak)!
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Énektanítás
Menj, Ábrahám, menj (l. CD) 

Aranymondás tanítása
„Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!” (Zsol-

tárok 139,24)
Bevezetés 1. 

Előfordult-e már veled, hogy eltévedtél, és nem találtad meg a helyes utat? 
Megijedünk, amikor észrevesszük, hogy téves úton járunk, nem pedig a helyes 
úton, amely elvezetne a célunkhoz. A Bibliában is olvasunk egy igeverset arról, 
hogy lehet téves és helyes úton is járni.
Bevezetés 2. 

Nyomtassunk ki egy egyszerű labirintust (l. CD)! Rögzítsük egy táblára, 
és tegyük a gyermekek elé! Készítsünk elő egy élénk színű vastagabb filcet a 
megoldáshoz!

Szeretné valaki megoldani ezt a labirintust? (Válasszunk egy önként jelent-
kezőt!)

Mint látjátok, egyetlen helyes utat lehetett találni a labirintusban. A többi 
út nem vezetett célhoz, vagyis téves út volt. A Biblia is beszél nekünk arról, 
hogy az emberek járhatnak helyes és téves úton is. Ez nem igazi utat jelent, 
amilyeneken járni szoktunk, hanem az életünk útját: azt, ahogyan élünk, és 
azt, ahová tartunk.

Magyarázat
Nézd meg – Vajon kinek mondja ezt a zsoltáríró? (Istennek.) Isten minden 

ember életét látja. Mindent tud rólad is. Látja, hogyan élsz a hétköznapokban, 
miket gondolsz és teszel. Tudja, hogy helyes vagy helytelen úton jársz, azaz 
Neki tetszően élsz-e.

nem járok-e téves úton – A ma hallottak alapján, hogyan jár valaki téves 
úton? (…) Ami Isten szemében nem helyes út, az téves. Téves úton jársz, ha 
pl. puskázol, mert nem Istentől várod a segítséget, vagy nem mondod meg az 
igazat, mert félted magadat. Téves úton jársz, ha olyan bálványokban bízol, 
mint amilyenekről hallottál. Az életeddel azt fejezed ki, hogy Istent gyengé-
nek látod, nem hiszed, hogy létezik, a magad esze szerint akarod megoldani 
a dolgokat. 

Milyen jó, hogy van egy másik út is! Melyik azt? Olvassuk el még egyszer, 
majd válaszolj! (…)

vezess az örökkévalóság útján – A helyes út az örök élet útja. Vajon kik jár-
nak azon? (…) Azok, akik elfogadták az Úr Jézust, és szakítottak régi életük-
kel. Isten őket megtanítja a helyes életre, vagyis vezeti a helyes úton, amely a 
Mennybe vezet.   
Alkalmazás

KIM: Ha te már Isten útján jársz, te is kérd Őt: nézze meg, nincs-e olyan 
az életedben, ami nem kedves Előtte. Kérd, hogy vezessen akarata és tetszése 
szerint mindenben!

KIN: Az örökkévalóság útjára csak Isten tud elvezetni, mert Ő adhat örök 
életet. Ha elfogadod Jézust, és szakítasz a régi életeddel, Isten neked is örök éle-

Bemutatás
Olvassuk fel a Bibliából az igeverset, vagy ol-
vastassuk fel egy nagyobb gyermekkel!
Tegyük ki a szemléltetett igeverset, és olvassuk 
el közösen!

Gyakorlás – Stoptábla
Készítsünk kartonból egy stoptáblát, az aljára 
hátul pedig erősítsünk hurkapálcát! Miközben 
a gyermekek olvassák az igeverset, felmutatjuk 
a stoptáblát, ami azt jelenti, hogy a gyerekek 
megállnak az olvasással. Amikor leengedjük a 
táblát, folytatják. A táblát 2–3-szor is felmu-
tathatjuk az igevers alatt.
Változata: amikor felmutatjuk a táblát, a gye-
rekek csak tátognak vagy suttognak, amikor 
pedig leengedjük, rendes hangerővel olvassák az 
igeverset.
Egy-két ismétlés után valamelyik gyermek is 
átveheti a táblát, pár ismétlés után pedig az, 
aki fejből el tudja mondani az aranymondást.

A PPT-n ha rákattintunk a dia bal alsó sar-
kában látható nyílra, meghallgathatjuk az 
éneket. A CD-n találunk még két videofelvételt 
is, amelyeket szintén megnézhetünk a gyerme-
kekkel.
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tet ad, és téged is az örökkévalóság útján vezet. Ez azt jelenti, hogy már itt, a föl-
dön élhetsz Neki tetszően, földi életed után pedig örökké vele lehetsz a Menny-
ben. Ha szeretnéd ezt, mondd el ezt az aranymondást imádságként Istennek!

Csodás percek a Bibliával
Kinek hiszel? (l. CD – megoldással)

Nyomtassunk minden gyermeknek egy feladatlapot! Megoldhatják egye-
dül és kiscsoportban is. Szánjunk időt a megbeszélésére!

Foglalkoztató feladatok 
Mai bálványok (l. CD)

Ennek a feladatnak az a célja, hogy ráébressze a gyermekeket a hétközna-
pi életben jelenlévő bálványokra. A tanító döntse el, hogy milyen módszerrel 
dolgozza fel ezt a témát: 

a. kisebb csoportokban; a gyermekek forgószínpadszerűen menjenek 
egyik állomástól a másikig, és egy segítővel beszélgessenek az állomá-
son látható tárgyakról, képekről; 

b. kisebb csoportokban; a gyermekek válasszák ki, hogy miről szeretné-
nek többet hallani, és azzal a segítővel beszélgessenek egész idő alatt;

c. egy nagy csoportban; a tanító válassza ki a csoport szempontjából leg-
égetőbb témákat, és csak azokról beszélgessen a gyermekekkel!

Miket helyezhetünk ki?
1. Szerencsetárgyak, amelyekben bízunk, amelyeknek erőt tulajdoní-

tunk: szerencsetoll, kabalaplüss, négylevelű lóhere stb. 
2. Tárgyak, amelyek fontosabbak Istennél: tablet, okostelefon stb.
3. Kitalált személyek, akiket példaképként követünk: Marvel kapitány, 

Doktor Strange, Thor, pókember, batman stb.
4. Divatos stresszoldó technikák: jóga, relaxáció, boldogságóra (A me-

ditáció, a jóga, az autogén tréning mind a hinduizmus önmegváltó 
módszeréből indulnak ki, ezért veszélyesek.)

5. Szokások, amelyek gyakorlatilag babonák: lekopogom, keresztbe te-
szem két ujjamat, kéményseprő

6. Ártatlannak hitt közös ténykedések: halloween, asztaltáncoltatás

Az én bálványaim

Ha van rá idő és alkalom, ezt a foglalkoztatót elvégezhetjük a meghívás lezá-
rásaként a leckében. Adjunk minden gyermeknek egy papírt és íróeszközt! Kérjük 
meg őket, hogy írják le, ha megláttak a saját életükben egy vagy több bálványt! A 
papírt hajtsák össze! Ha ott a szívükben a vágy, hogy ezektől megszabaduljanak, 
mert szeretnék Istent követni, szúrják rá az összehajtott papírkájukat a keresztre! 
(Ehhez a dobozokból kirakott kereszt mellé készítsünk oda térképtűket!) 

Munkafüzet 2. nap

Egyszerű barkácsfeladat
Ábrahám útnak indul (l. CD, ill. margó)

Ötletek kisebbek tanításához (l. CD)

Ábrahám útnak indul (leírás)
Hozzávalók: Gyermekenként nyomtassuk a 
tevét, ill. 2 gyermekenként a hozzávalókat! 
Ezenkívül minden gyermek kapjon egy sima 
postai borítékot (162 x 114 mm), ollót, ragasz-
tót és színes ceruzát! 
Elkészítése: A boríték előlapját ragasztózzák 
be és ragasszák a tevére a pontozott vonallal ki-
jelölt helyre! Az eszközöket színezzék és vágják 
ki, majd tegyék bele a borítékba: vagyis mál-
házzák fel a tevét az induláshoz! Természetesen 
a tevét is kiszínezhetik. 
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Isten fiút ad Ábrahámnak  
3. 

lecke

Igehelyek a tanítóknak
1Mózes 15,1–7; 18,1–15; 21,1–3

Történeti háttér
Istennek az a terve Ábrahámmal, hogy népek atyja legyen. Amikor fiút ígér neki, nem tudnak teljes szívvel ráállni az ígéretre, hi-
szen nagyon öregek. Sára emberileg nem tud már teherbe esni. Isten időről időre megerősíti ígéretét a megvénült Ábrahámnak, de 
a gyermeket (a legelső, Úr-Kaszdímban adott ígérettől számítva) csak kb. 40 év után adja meg neki. (Egyes feltételezések szerint, 
akár 15 évet is maradhatott Háránban, ahonnan 75 évesen indult tovább. Ha tehát 60 évesen kapta az első ígéretet, és 100 éves 
volt, amikor Izsák megszületett, 40 évet várt rá.) Az, hogy Istennek semmi sem okoz gondot, mert mindenható, fontos üzenet 
a gyermekeknek ebben a mai, varázslással, okkultizmussal fertőzött világban. Ennek alapján hívhatjuk a nem hívő gyermeket 
Istenhez, ahol teljes biztonságban lehet az élete és az örök élete is. A hívő gyermeket ugyanezzel az üzenettel bátoríthatjuk arra, 
hogy merjen bizalommal várni az élő Isten megoldásaira. Egy olyan világban, ahol mindenki mindent azonnal akar, ne nyúljon 
olyan eszközökhöz, módszerekhez, amelyeket Isten tilt és utál. 

Fő téma
Isten végtelen hatalma

Központi igazság
Istennek még a lehetetlen is lehetséges.

Alkalmazás

KIN: Ha változást akarsz az életedben, csak Istenhez fordulj segítségért! 

KIM: Bizalommal várd ki Isten megoldását! 

Aranymondás 
„Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik.” (Zsoltárok 37,5)

Szemléltetőeszközök
•	 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 és 3-5 kép
•	 Bibliai idővonal (megrendelhető l. 5. o.)
•	 papírtányérok, homok, homokóra, kartonlap
•	 képek (l. CD) 

Javasolt szemléltetőeszköz
•	 homokláda (l. CD)

Leckevázlat
Bevezetés

Hány homokszemet tudsz megszámolni? 
Az események sorrendje

1. Isten újra fiút ígér Ábrahámnak. Tanítás a bűnről KIM
2. Isten megerősíti ígéretét. Tanítás Istenről és a hitről
3. Isten három vándor képében eljön Ábrahámhoz.
4. Az egyik vándor azt ígéri, hogy egy év múlva Sárának fia születik.
5. Sára a sátorban hallgatózik. Tanítás a bűnről

Csúcspont
Megszületik Izsák. KIN

Befejezés
Ábrahám tovább vándorol.

3. lecke: Isten fiút ad Ábrahámnak
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Bibliai lecke szövege
Bevezetés: Hány homokszemet tudsz megszámolni?1

Képzeld, Isten pontosan tudja, hány homokszem van a tányérotokon. 
Neki semmilyen nehézséget nem jelent megszámolni, hiszen Ő mindent tud. 
Mit gondolsz, mi köze az időnek a homokhoz? (…) 

A homokórát már a 16. században használták időmérésre. Sokan Miche-
langelo egyik tanítványát tartják a feltalálójának, de ez nem biztos. Az is lehet, 
hogy a sivatagi arabok találták föl. Mivel ma sokat fogunk az időről beszélni, 
kiteszem ide ezt a homokórát.  

Az események sorrendje: 1. Isten újra fiút ígér Ábrahámnak (1Móz 15,1–4). 

Szerintem Ábrahám is sokat gondolkozhatott az időről, hiszen egyre idő-
sebb lett, 85 körül járt már. Emlékezett még Isten ígéretére, és talán ott zaka-
tolt benne: Mikor? Mikor? Mikor? 

Aznap éjjel is ébren elmélkedett a fekhelyén. És akkor… azt érzékelte, 
hogy ott van valaki, akit ugyan nem látott, de a hangját hallotta, és értette, 
amit mond. Azonnal tudta, hogy Isten jött el hozzá ismét. Isten ezt mondta: 

– Ne félj, Ábrahám! Én vagyok a pajzsod, és nagy lesz a te jutalmad (l. 
1Móz 15,1).

Milyen megnyugtató, ha valaki tudja, hogy az élő Istennek, a világ Terem-
tőjének a védelmét élvezheti, és Ő fogja megajándékozni! 

Mit gondolsz, mit válaszolt erre Ábrahám? (…) Azt gondolom, Ábrahám 
agyában évek óta mindennap megjelent ugyanaz a gondolat, hiszen látta, 
hogy kisbárányok, kistevék vagy kecskegidák születnek a nyájaiban. Hányszor 
hallhatta, amint a szolgái sátraiban felsírt egy-egy újszülött kisbaba! Elképzel-
tem, hogy szinte kirobbant belőle: 

– Nem adtál nekem utódot! Gyermektelen vagyok! Mindent a szolgám fog 
örökölni.

Ha olyan emberek gondolkodnak így, akik nincsenek kapcsolatban az élő 
Istennel, az szinte normális. Mindenki úgy születik, hogy nem ismeri Istent, 
és kialakít magában valamilyen képet Róla. 

Tudod-e, hogy már a 19. század végén léteztek olyan automaták, hogy be-
dobtál egy pénzérmét, és a gépből kijött egy képeslap vagy egy rágógumi?2 

A legújabb automaták már többféle igényt is kielégítenek.

De hogy jönnek most ide az automaták? Azt segítenek megértenünk, hogy 
nagyon sokan, talán te is, milyen Istent képzelnek el maguknak. 

Bevonás1 – Számoljuk a homokszemeket!
Alkossanak a gyermekek kisebb csoportokat! 
Minden csoport elé tegyünk le egy kis ho-
mokot egy papírtányéron! Kérjük meg őket, 
hogy számolják meg, hány homokszem van 
a tányérjukon! Vagy legalább mutassák meg, 
hogy mennyi 10 homokszem, és próbálják 
megbecsülni az egész mennyiséget!

Bevonás2 – Mit tanítanak az automaták?
Ezt el is játszhatjuk: egy kartonlapba bemet-
szett függőleges kis nyílásba dobjon be egy ön-
ként jelentkező egy pénzérmét, mi pedig egy 
vízszintes bemetszésen át hátulról dugjunk ki 
egy képeslapot vagy rágógumit!

3-1 kép

Tanítás a bűnről

Tegyünk ki egy homokórát vagy 
mutassuk fel a képét (l. CD)! 

Mutassuk föl az ital- vagy édesség-automaták 
képét (l. CD) és beszélgessünk róluk röviden!

Tanítói utasítások, szemléltetés, 
bevonások
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A legtöbben azt gondolják, ha Isten egyáltalán létezik, az a dolga, hogy 
teljesítse kérésüket. Szinte úgy szeretnék kezelni Őt, mint egy kívánság-auto-
matát vagy egy szolgát. Isten ellensége is azzal tudta rávenni az első emberpárt 
az Édenben, hogy azt ígérte, olyanok lesznek, mint az Isten (1Móz 3,5). Ez 
nagyon csábítóan hangzott. Az első emberpár ezt választotta. Azóta minden 
ember arra vágyik, hogy az legyen, amit ő akar – és azonnal. Ő akar lenni saját 
világának az istene. Csakhogy lépten-nyomon azt látjuk, hogy az ember nem 
tudja irányítani a dolgokat. A Biblia szerint arra csak Isten képes, mert Isten-
nek még a lehetetlen is lehetséges (KI).

Ám ha egy hívő ember gondolkozik úgy, mint Ábrahám, az azt jelzi, hogy 
hirtelen megfeledkezett arról, kit is követ. A fájdalma vagy a türelmetlensé-
ge hirtelen nagyobb lesz, mint a bizalma és a hite. Talán most te is úgy érzel, 
mint Ábrahám. Istennel jársz már, de Ő valamit nem ad meg, vagy valami 
nehezet adott. Bátran kövesd Ábrahám példáját, és nyugodtan zúdítsd Istenre 
a fájdalmadat! Isten is erre biztat a Bibliában: „Öntsd ki szívedet, mint a vizet, 
az Úr színe előtt!” (JerSir 2,19b). Aztán bizalommal várd ki Isten megoldását! 
Hiszen Ő a te mennyei Édesatyád, aki nagyon szeret téged, teljesen megért, 
és jót akar neked. 

Ábrahámot is nagyon szerette, teljesen megértette, és jót akart neki. Ezért 
nem dorgálta meg, hanem válaszolt a kétségbeesett kitörésére: 

– Ábrahám, a fiad fog mindent örökölni. 
Majd kihívta Ábrahámot a sátorból, és így folytatta: 

2. Isten megerősíti ígéretét (1Móz 15,5–7).

– Ábrahám, nézz csak föl az égre és számold meg a csillagokat! Na, ennyi 
utódot adok neked.

Vagyis Isten megerősítette ígéretét, miszerint Ábrahámtól annyi ember fog 
származni, hogy lehetetlen lesz őket megszámolni. 

Megtörtént már veled, hogy valaki azt mondta, meglepetés vár rád? Ezt 
csak olyan valaki mondhatta, aki pontosan tudott a meglepetésről. Isten azért 
mondhatott ilyen hihetetlen dolgot Ábrahámnak, mert pontosan tudta, mit 
készített neki. Ezt már egyszer meg is mutatta, hiszen Ábrahámot valóban 
elvezette egy gyönyörűséges ország határához, ahogyan ígérte. De most azt 
mondta, hogy két vénséges vén embernek gyermeket ad, és attól a gyermektől 
annyi utódjuk lesz, hogy nem lehet majd megszámolni őket. De hát ez lehe-
tetlen! Gondoljuk mi, emberek, de Istennek még a lehetetlen is lehetséges 
(KI). Isten Maga mondja ezt a Bibliában: „Én vagyok az Úr, minden élőnek az 
Istene. Van-e számomra lehetetlen?” (Jer 32,27).

Vajon Ábrahám mit válaszolt arra, amit Isten mondott neki? Nem szavak-
kal válaszolt, hanem a szívével. Azt olvassuk, hogy hitt az Úrnak (1Móz 15,6). 
Isten szavaira tehát nem csak szavakkal válaszolhatunk. 

A hit is lehet egy válasz, de azt a szíveddel adhatod. Isten azt is hallja. So-
kan, helytelenül, azt gondolják, ha sokszor elmondják, hogy ők hisznek, az 
már valóban hit. De Isten elmondja a Bibliában, hogy a hit először láthatatla-
nul a szívben születik meg, és utána az ember már nemcsak a szavaival, hanem 
a tetteivel is meg akarja mutatni a hitét. Ez nagy különbség.  

Ábrahám szívében tehát megszületett a hit, de sok próbatétel várt még rá. 

3-2 kép

Tanítás Istenről

Tanítás a hitről

KIM
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A legnagyobb próbatétel az idő volt. Képzeld, újabb 14 év telt el úgy, hogy 
Ábrahámnak Sárától nem született gyermeke. Nehéz volt a várakozás. És ne-
héz volt kitartóan hinni Istenben és az ígéretében.

3. Isten három vándor képében eljön Ábrahámhoz (1Móz 18,1–8).

Ám amikor Ábrahám 99 éves volt, Isten ismét fiút ígért nekik, és nem 
sokkal azután meg is látogatta őket. Mivel Istennek még a lehetetlen is le-
hetséges (KI), meg tudta tenni, hogy két angyal kíséretében megjelent előtte. 
Ábrahám ugyan három vándort látott, de minden bizonnyal felismerte, hogy 
Isten van jelen, mert futva ment a fogadásukra, és le is borult.

Majd sietve kiadta a parancsot Sárának: 
– Hamar süss lángosokat!
Aztán kisietett az állatokhoz, behozott egy borjút, és megbízta az egyik 

szolgáját: 
– Készítsd el gyorsan a vendégeknek!
Azt azért gondolhatod, hogy nem félóra volt, mire a finom ebéd elkészült. 

De végre feltálalták az ételeket. Miközben a három vendég a fák árnyékában 
falatozott, Ábrahám tisztelettudóan állt mellettük.  

4. Az egyik vándor azt ígéri, hogy egy év múlva Sárának fia születik (1Móz 18,9–10).

Azt olvassuk a Bibliában, hogy miközben ettek, az Úr megszólalt: 
– Ábrahám, hol van Sára, a feleséged?
Ábrahám válaszolt:
– Bent, a sátorban. 
Az idegen mondatától szerintem Ábrahámnak is és Sárának is hirtelen 

gyorsabban dobogott a szíve:
– Egy év múlva visszajövök, és akkor Sárának már lesz egy fia.

5. Sára a sátorban hallgatózik (1Móz 18,10–15).

Nézd csak, mit csinált Sára a sátorban? (…) Bizony, hallgatózott. Az egész 
helyzet nagyon furának tűnhetett neki. Feltűnik három vándor, szinte a sem-
miből, Ábrahám odafut hozzájuk, és leborul eléjük. Aztán az egyik ismeretlen 
őutána érdeklődik, és a nevét is tudja. Majd azt mondja, hogy jövő ilyenkor 
kisfia lesz… 

A Bibliából tudjuk, hogy erre Sára tett valamit. Szerinted mit? Elmondha-
tod, eljátszhatod, elmutogathatod. Ha van ötleted, jelentkezz!3

Ugyan már, ez az egész teljesen lehetetlennek tűnt! Ezért Sára a sátorban 
nevetett egyet magában. Vagyis kinevette az idegent, mintha valami bolond-
ságot beszélt volna. És még meg is magyarázta magának. Hogyan is lehetne 
neki gyermeke, amikor minden női folyamat leállt benne? És Ábrahám is már 
nagyon-nagyon öreg volt. 

3-4 kép

Bevonás3 – Mit csinált Sára?
Hívjuk ki az önként jelentkezőket egymás 
után! A kihívott gyermek mondja el vagy 
mutassa be, amire gondolt! Ha valaki mutat 
valamit, megkérdezhetjük előbb a csoportot, 
hogy szerintük mit mutat az illető és miért 
mutatja azt. Utána kérdezzük meg őt magát! 
A beszélgetés arról szóljon, hogy az emberek 
különbözőképpen is kimutathatják, ha vala-
mit butaságnak, képtelenségnek, lehetetlen-
ségnek tartanak! 4–5 gyermek után folytas-
suk a történetet!

Fordítsuk meg a homokórát! 

3-3 kép
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Akkor az idegen kint, a fa alatt ezt kérdezte Ábrahámtól:
– Miért nevetett Sára, és miért mondta magában, hogy már nem szül-

het, mert öreg? Talán azt gondolja, hogy van valami, ami Istennek lehetetlen? 
Minden úgy történik majd, ahogyan megmondtam. Egy év múlva lesz már 
egy közös fiatok!

Sára, akit addigra Ábrahám valószínűleg előhívott a sátorból, még erre sem 
eszmélt fel. Képtelen volt elhinni, amit hallott, ezért talán fel sem tűnt neki, 
hogy az idegen tudta odakint, amit ő gondolt odabent. Megijedt, hogy lelep-
lezték, ezért rávágta: 

– Nem nevettem! 
Isten azonban ezt mondta neki: 
– De bizony nevettél!
Ugye milyen ismerős ez a gondolkozás? Amikor valaki azt hiszi, okosabb 

Istennél: ő tudja, mi az, ami megtörténhet, és mi nem. Hallja például a Bibli-
ából, hogy „Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született” (Gal 4,4), de azt mondja 
vagy gondolja…4

Vagyis: Hát ez lehetetlen, én ezt nem tudom elhinni.

Hallja a Biblia üzenetét, hogy „Krisztus meghalt a mi bűneinkért” (1Kor 
15,3), de azt mondja vagy gondolja…

Vagyis: Ez lehetetlen! Ki hinné ezt el?

Hallja, hogy „Jézus meghalt és feltámadt” (1Thessz 4,14), majd felment a 
Mennybe, ahol Isten jobbján ül (l. 1Pt 3,22), de azt mondja vagy gondolja… 

Vagyis: Ez lehetetlen, tehát nem is hiszem el. Talán neked is ilyenek járnak 
a fejedben, amikor hallgatod a történeteket. Amikor valaki azt mondja vala-
miről, amit a Bibliában olvas, hogy ez nem lehet igaz, úgy gondolkodik, mint 
Sára. Mintha ő is nevetne egyet azon, amit Isten mond. Pedig Isten soha nem 
hazudik, és Neki még a lehetetlen is lehetséges (KI)!

Pár hónappal az után, hogy Isten meglátogatta Ábrahámot és Sárát, Sára 
valóban áldott állapotba került. Lehetett az a világ egyik leghihetetlenebb ese-
ménye, a saját testén tapasztalta, hogy mégis megtörtént.

Csúcspont: Megszületik Izsák (1Móz 21,1–3)

A szíve alatt valóban elkezdett növekedni egy kisbaba, és egy év múlva, 
pontosan úgy, ahogyan Isten előre megmondta, a kezükben tarthatták pici 
fiúcskájukat, Izsákot! 

Befejezés

Azt gondolom, Sára ezentúl, vándorlásaik során, sok embert buzdított 
arra, hogy bízzanak az élő Istenben, mert Istennek még a lehetetlen is lehet-
séges (KI). 

Bevonás4 – Mit gondolsz te?
Itt hívjuk ki az egyik gyermeket, aki Sárával 
kapcsolatban mondott vagy mutatott vala-
mit, és kérjük meg, hogy ismételje el!

Itt hívjunk ki egy másik gyermeket, aki Sá-
rával kapcsolatban mondott vagy mutatott 
valamit, és kérjük meg, hogy ismételje el!

Itt hívjunk ki egy másik gyermeket, aki Sá-
rával kapcsolatban mondott vagy mutatott 
valamit, és kérjük meg, hogy ismételje el!

3-5 kép

Tanítás a bűnről és Jézusról
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Aranymondás-tanítás
„Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik.” (Zsoltárok 
37,5)
Bevezetés

Előfordult már veled, hogy valahová mentetek a szüleiddel, és te nem tud-
tad, merre kell menni, de teljes lelki nyugalommal rá merted magadat bízni 
az apukádra, mert elhitted, hogy ő jól ismeri az utat? Így van ez Istennel is: Ő 
az, aki eltervezte életed útját, ismer téged, és pontosan tudja, mi kell ahhoz, 
hogy terve megvalósuljon veled. Tőled is vár azonban valamit. Felolvasom a 
Bibliából, hogy mit. Te innen olvasd velem! 
Magyarázat

Hagyd az Úrra utadat – Az életünk olyan, mintha egy úton haladnánk. 
Így is szoktuk mondani: életút. Isten pontosan ismeri ennek az útnak minden 
mozzanatát. Egyedül Ő tudja jó irányba vezetni az életedet, vagyis úgy, hogy 
az neked valóban jó legyen. Ezért akarja, hogy rábízd életed alakulását. Úgy 
is mondhatjuk: Hagyd Rá az utadat! Engedd, hogy úgy vezessen, ahogyan Ő 
jónak látja! Még mit vár tőled? Olvassuk el újból az aranymondást! 

bízzál benne – Mit jelent Istenben bízni? (…) Elhiszed, hogy jót akar, és 
mivel mindenható Úr, meg is tudja valósítani akaratát az életedben. Ezért 
nem akarsz folyton a saját terveid szerint élni. Olvassuk el még egyszer az 
aranymondást! Vajon miért érdemes Istenre hagyni az utunkat és bízni Benne?

mert ő munkálkodik – Ez nagyszerű! Az élő Isten szünet nélkül cselekszik: 
alakítja a te életedet is – még ha nem látszik is mindig. Ezt láttuk Ábrahám 
életében is. Sok éven át kellett várnia az ígéret beteljesülésére, de végül meg-
született Izsák. Ugyanígy tud Isten munkálkodni egy-egy családi, iskolai vagy 
más helyzetben is. 
Alkalmazás

KIM: Ha még nem vagy kapcsolatban Istennel, nem is tudsz bízni Benne. 
Az első lépés az, hogy higgy az Ő Fiában, Jézusban. Ez a feltétele annak, hogy 
Isten kapcsolatba lépjen veled. Csak utána fogod tudni rábízni életed dolgait.  

KIN: Ha te már Jézusért kapcsolatba kerülhettél az élő Istennel, megta-
pasztaltad, hogy Isten jót akar neked. Most azonban talán már régóta vársz az 
útmutatására, és kezd fogyni a türelmed. Tartsál ki! Várj türelemmel! Gondolj 
Ábrahámra, és bízz Isten bölcsességében, hatalmában!

Megnézzük, rá tudsz-e hagyatkozni valakire, hogy elvezessen egyik pontból 
a másikba, miután bekötjük a szemedet. Van-e valaki, aki megpróbálná, hogy 
hang alapján követ valakit?*

Bemutatás
Tegyük ki a szemléltetett aranymondást (l. 
CD)! Mutassunk rá, majd olvassuk el közö-
sen!

Gyakorlás*
Kövesd a hangot!
Tegyük ki a szemléltetett aranymondást (l. 
CD)! Mutassunk rá, majd olvassuk el közö-
sen!
Egy önként jelentkezőnek kössük be a sze-
mét! Az egyik gyermek helyezzen el a terem 
egyik jól megközelíthető pontján egy szem 
cukorkát! Egy önként jelentkező lesz a veze-
tő. Az ő feladata az, hogy hangosan mondja 
az igeverset, és a bekötött szemű gyermek-
nek a hang alapján kell követnie őt. A vezető 
vezesse a cukorkához! Ha sikerül, a bekötött 
szemű gyermek megkaphatja a cukrot. Szük-
ség esetén a tanító segíthet az irányításban. 
Ezután válasszunk másik vezetőt és követőt, 
máshová helyezve a cukorkát! 
Változatok
Nagyobb csoport esetén kérjük meg a töb-
bi gyermeket, hogy nagyon halkan mondo-
gassák az aranymondást, és a gyermeknek 
nagyon kell figyelnie a vezető hangjára, aki 
hangosabban mondja!
A vezető egyszerű utasításokkal gyorsan ve-
zesse el a bekötött szemű gyermeket a cukor-
kához. Amikor odaérnek, a csoport mondja 
el az aranymondást!
Nagyobb területen alakítsunk párokat és 
több helyre is tegyünk cukorkákat! Az egyik 
lesz a vezető, aki az aranymondást mondja. 
Az ő hangját kell a másik gyermeknek kö-
vetnie. A hangzavarban jobban kell figyelnie. 
Miután eljutnak a cukorkához, cseréljenek. 

Olvassuk el az igeverset!
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Ismétlő kérdések
1. Mi történt egy éjjel, amikor Ábrahám már 85 éves volt? (Isten eljött hozzá, és 

azt ígérte, hogy megvédi és megjutalmazza majd.)
2. Hogyan reagált Ábrahám? (Mérgesen kifakadt, hogy nincsen gyermeke.)
3. Miért akarjuk születésünktől fogva a magunk akaratát véghezvinni? (A ma-

gunk istenei akarunk lenne, mert ez ígérte Isten ellensége.)
4. Miért hívta ki Isten Ábrahámot a szabadba? (Megígérte, hogy annyi utódja 

lesz a fiától, mint égen a csillag.)
5. Hogyan ígérhetett Isten ilyet? (Tudta előre, mit akar tenni, és Neki semmi sem 

lehetetlen.)
6. Milyen választ adott Ábrahám? (Hitt.)
7. Mire emlékeztet a homokóra Ábrahámmal kapcsolatban? (Nagyon sokat kel-

lett várnia.)
8. Hogyan látogatta meg Isten Ábrahámot? (Három vándor képében.)
9. Mit tett Sára, amikor meghallotta az újabb ígéretet? (Nevezett.)

10. Mit jelzett ezzel? (Butaságnak tartja, amit Isten mondott.)
11. Mondjál két dolgot Jézussal kapcsolatban, ami lehetetlennek tűnik, mégis 

igaz! (…)
12. Mi győzte meg Sárát Isten végtelen hatalmáról? (Egy év múlva kisfia született 

90 éves korában.)

Énektanítás
Ó, mily hű Barátunk Jézus (l. CD)

Csodás percek a Bibliával
Mivel jó várni? (l. CD)

Nyomtassunk minden gyermeknek egy feladatlapot! Megoldhatják egyedül 
és kiscsoportban is. Szánjunk időt a megbeszélésére! Megoldást l. a margóban!

Foglalkoztató feladat
Az érem két oldala (l. CD)

Ezt a rövid, tevékenységgel egybekötött tanítást használjuk arra, hogy – 
akár egy kiscsoportos beszélgetés formájában – közvetítsük a gyermekeknek 
Isten meghívását!

Egyszerű barkácsfeladatok 
Vén szülők (l. CD)
Az ígéret (l. CD)

Munkafüzet 3. 

Ötletek kisebbek tanításához (l. CD)

Ismétlő játék
Csillagos ég
Erősítsünk fel a falra egy A/3-as méretű fekete 
kartont, készítsünk elő egy stiftes ragasztót és 
sok sárga csillagot (harmonikahajtással meg-
hajtogatott sárga lapból sokat ki lehet vágni 
rövid idő alatt)! Amikor egy gyermek helyes vá-
laszt ad, felragaszthat egy csillagot az éjszakai 
égre, és megnevezhet még két gyermeket, akik 
szintén felragaszthatnak egy-egy csillagot!

1. fecsegés, pletyka
2. véleménynyilvánítás vitában, veszekedéskor
3. másokhoz való viszonyulás
4. indulataink kezelése
5. a másik nemhez való viszonyulás

büntetés: 

örökre távol Istentől
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4. 
leckeIsten elkéri Izsákot Ábrahámtól 

4. lecke: Isten elkéri Izsákot Ábrahámtól 

Igehely a tanítóknak
1Mózes 22,1–19

Történeti háttér
Nem tudjuk, hány éves lehetett Izsák, amikor Isten próbára tette őt apjával együtt. Izsák gyermeki magatartása, és az, ahogyan 
apjával beszél, valószínűsíti, hogy 15 éves lehetett. Szintén ezt támasztja alá a szövegben a fiú megjelölés (22,5.12) Ábrahám ezek 
szerint 115 évesen, az Isten iránti tökéletes engedelmességgel készül a feladatra. Az Úr angyala a legutolsó pillanatban állítja meg. 
Ábrahám helyettes áldozatként a bokor ágain fennakadt kost mutatja be Istennek áldozatul. Az Úr akkor újra hatalmas áldást ígér 
neki. Ezután Ábrahám visszatér addigi lakhelyére, Beérsebába, a filiszteusok földjére. 
Az egész történetben a hangsúlyt arra tesszük, hogy Ábrahám engedelmessége az Isten jóságáról való mély meggyőződéséből fa-
kad. Ez rendkívül fontos téma a mai korban, amikor mindenki többnyire csak a jogaival van tisztában, ill. főleg azokat tartja szem 
előtt. A kötelességekről nem nagyon szeretünk hallani. Az engedelmesség a hívőknek sem megy magától, ezért hasznos, ha erről 
is hallanak. Hiszen igazán azzal tudják felhívni a körülöttük élők figyelmét az élő Istenre, ha engedelmeskednek Neki.  

Fő téma
Az Isten iránti bizalom  

Központi igazság
Isten jó. 

Alkalmazás

KIN: Higgy Jézusban, hogy el ne vessz!

KIM: Minden körülmények között bízzál az Ő jóságában! 

Aranymondás 
„A hit…, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.” (Jakab 2,17)

Szemléltetőeszközök
•	 3-5, 2-6, 4-1, 4-2, 4-3 és 4-4 kép
•	 kesztyű (AM-tanításhoz)
•	 Bibliai idővonal (megrendelhető l. 5. o.)
•	 ábrák, emojik, képek (l. CD) 

Javasolt szemléltetőeszköz
•	 homokláda (l. CD)

Leckevázlat
Bevezetés

Emlékszel, hány évet kellett Ábrahámnak várnia? 
Az események sorrendje

1. Isten elkéri Izsákot Ábrahámtól.  Tanítás Istenről KIM
2. Ábrahám útnak indul.   KIM 
3. Ábrahám beszélget Izsákkal. 
4. Ábrahám az oltárra helyezi Izsákot.

Csúcspont
Isten gondoskodik az áldozati állatról. Tanítás Jézusról, Istenről és a bűnről KIN

Befejezés
Ábrahám és Izsák hálás szívvel hazatér.
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Aranymondás-tanítás
„A hit…, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.” (Jakab 2,17)

Bevezetés 
Kedves Kesztyű! Kérlek, hozd ide a Bibliámat! (Semmi reakció.) Kesztyű! 

Fogj kezet Bálinttal! (Semmi reakció.) Talán ezt már megteszi: Vedd el ezt a 
csokit, neked adom. (Semmi reakció.) Miért nem tette meg? (Nincs benne élet, 
ez csak egy tárgy, halott dolog.)

Most felveszem, hátha úgy már szívesen megcsinálja. 
Miért tudta megtenni? (Élet van benne.)
Tegyünk még egy próbát, és kérjünk még valamit tőle! Kesztyű! Kérlek, 

hozz nekem egy pohár vizet! (A kesztyű legyen rajtunk, de ne mozduljon!) Vidd 
ezt a matricát Dórihoz! (A kesztyű ne tegyen semmit!)

Van ám olyan is, hogy van már benne élet, mégsem cselekszik. Mire hason-
lít akkor? (Olyan, mintha élettelen, halott lenne.)

Ilyesmiről szól mai aranymondásunk is. 
Bemutatás

A Bibliából olvasom fel, nektek pedig kiírtam, itt követhetitek a szemetek-
kel. 

Olvassuk el együtt is!
Magyarázat

Kétféle helyzetben is előfordult, hogy a kesztyű nem mozdult. Mikor for-
dulhat elő a te életedben, hogy nem cselekszed Isten akaratát? Mondjuk el is-
mét az aranymondást, amíg gondolkodtok! 

Talán még nem ébredt hit a szívedben, ezért nem is érted, hogy miért is 
kellett Jézusnak értünk áldoznia magát. Talán hiszel Isten létezésében, de még 
nem kerültél élő kapcsolatba Vele, még nincs benned az Élet. 
Alkalmazás

KIN: Ha ott a vágy a szívedben, hogy élő kapcsolatba kerülj Istennel, figyelj 
nagyon, mert a bibliai történet alatt lesz még erről szó! Ha kérdéseid vannak ez-
zel kapcsolatban, az alkalom végén megtalálsz… (jelöljünk meg egy helyet, hogy 
hol). Bátran gyere oda, és igyekszünk megkeresni a kérdéseidre a választ a Bib-
liában.

Mondjuk el ismét a bibliaverset, közben gondolkozzatok, milyen helyzetet 
ír le!

Miért történhet meg, hogy ott van már bennünk az Élet, mégsem mozdu-
lunk, mégsem tesszük Isten akaratát? (…)

KIM: Ha Jézus már benned él, akkor is előfordul, hogy így gondolkozol: 
Ebben a helyzetben én tudom, mi a legjobb nekem, nem akarom megtenni, amit 
Isten kér. Hiába súgja a szíved, hogy menj oda ahhoz az osztálytársadhoz, akit 
kicsúfoltak a többiek. Nem mész, mert a végén még te is a gúnyolódás cél-
pontja leszel, és ezt nem akarod. (Vegyük le a szemléltetett aranymondást!)

Most már kívülről mondjuk el az aranymondást! 
Nem is gondolnád, milyen jó dolgokat élhetünk át, ha hallgatunk Isten 

szavára! Erről fogsz még ma hallani.

Tegyünk ki egy kesztyűt a gyermekek elé!

A kéréseket mondjuk el újra, és a kesztyű tegye 
meg!

Tegyük ki a szemléltetett aranymondást, és ol-
vassuk fel a Bibliánkból! 

Gyakorlás – Vezényel a kesztyű
Osszuk két vagy több csoportra a gyermekeket! 
Amelyik csoportra mutat a kesztyű, az mondja 
éppen az AM-t! Előbb hosszabb részt hagyjunk 
egyben, majd később akár szavanként is vált-
hatjuk, melyik csoport mondja! Egy idő után 
egy-egy gyermek is felveheti a kesztyűt és irá-
nyíthatja a gyakorlást.

Olvassuk el együtt!

Mutassuk fel a kesztyűt úgy, hogy nincs benne 
a kezünk! Ismételjük meg a kérdést, és hallgas-
sunk meg néhány választ! 
Mondjuk el, ill. olvassuk el!

Itt vegyük fel a kesztyűt!

Mondjuk el, ill. olvassuk el az aranymondást! 
Közben mutassunk a kezünkön a kesztyűre, 
amely nem mozdul!
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Bibliai lecke szövege
Bevezetés: Emlékszel, hány évet kellett Ábrahámnak várnia? 

Emlékszel, hány évig kellett Ábrahámnak várnia, míg végre megszületett 
Izsák? (Akár 40 évet is.) Micsoda öröm lehetett, amikor végre a saját sátrából 
hallotta felsírni az újszülött babát! Aztán milyen boldogan figyelhette Izsák 
növekedését! Később pedig sokat beszélhetett fiának arról az Istenről, aki 
olyan jó (KI), aki őket nagyon szereti, és aki nagy csodát tett az életükben. 

Sok helyen, ahol táboroztak, Ábrahám oltárt épített, és az idegen, bálvány-
imádó nép országában nyíltan vállalta, hogy ő az élő Istent imádja és követi. 
Imádságaiban is elmondta Istennek, mennyire tiszteli és szereti Őt. Hitte és 
megtapasztalta, hogy Isten jó (KI), nem úgy, mint a bálványistenek. Sokféle 
módon akarta tehát hálából kifejezni azt, hogy ő az élő Istenben bízik, és min-
dent Tőle vár. Talán éppen egy esti imádkozás alatt szólította meg Isten újra. 

Események sorrendje: 1. Isten elkéri Izsákot Ábrahámtól (1Móz 22,1–2).

Attól, amit hallott, Ábrahámnak meghűlt a vér az ereiben. Isten ezt mond-
ta neki: 

– Ábrahám, áldozd fel nekem Izsákot, akit annyira szeretsz!
Nem, nem, ez nem lehet! Ez teljes képtelenség! Hogyan kérheti ezt? Isten 

ilyen kegyetlen lenne? Hiszen mennyi éven át várt Izsákra, és most áldozza 
fel?! Első hallásra nagyon keményen hangozhatott ez a kérés, bár Ábrahámnak 
nem volt teljesen szokatlan, mert az akkori bálványistenek kedvéért a környe-
ző népek tettek ilyesmit. Ám Ábrahám bizonyára tovább gondolkodott. Ő 
már megértette egyszer, hogy az élő Isten teljesen más, mint a bálványistenek. 
Eszébe juthattak az Istennel átélt események, amelyek sok mindent tanítottak 
neki Istenről: minden nehézségből kisegítette, mindig a helyes úton vezette 
őket, soha nem tévedett, soha nem hazudott, mindvégig szeretettel és türel-
mesen bánt velük, megbocsátotta a bűneiket. Nem, ez az Isten nem kegyetlen. 
Ábrahám továbbra is hitte, hogy Isten jó (KI)! Éppen ez a jóságos Isten ígérte 
meg többször is a 40 év alatt, hogy Ábrahámnak a fiától megszámlálhatatlan 
utódja lesz. Akkor itt egy ellentmondás van. De Istennél nem lehet ellent-
mondás, mert mindig megtartja azt, amit ígér. 

Sok minden emlékeztet minket arra, hogy Isten jó (KI). Talán csak nem 
vesszük észre, vagy nem Isten jut az eszünkbe olyankor. Játsszuk azt, hogy én 
mondok egy mondatot, ti pedig azt mondjátok: Isten jó.1

Most azt szeretném, ha ti mondanátok példákat. Amikor valaki mond egy 
példát, válaszoljuk: Isten jó! (…)

De mi a helyzet akkor, amikor nehézségekkel találkozol? Isten azt szeretné, 
ha tudnád: Ő akkor is ugyanaz a jó Isten (KI), ha a szíved éppen nagyon fáj, 
és bánatos vagy. Isten nem mindig cselekszik a mi elképzelésünk, vágyaink 
szerint, de attól Ő jó (KI). Azt szeretné, ha minden nehézség ellenére is bíz-
nál Benne, ha te már az Ő gyermeke vagy. Most nehézségeket mondok, de te 
válaszolj ugyanúgy: Isten jó!

Most azt szeretném, ha ti mondanátok példákat. Amikor valaki mond egy 
példát, válaszoljuk: Ennek ellenére Isten jó! (…)

3-5 kép

2-6 kép

4-1 kép

Tanítás Istenről

Bevonás1 – Isten jó!
– Egy gyönyörű park közelében élhetünk, 
ahol csicseregnek a madarak. (Isten jó!)
– Meggyógyult a testvérem egy nagy betegség-
ből. (Isten jó!)
– Sikerült egy nehéz dolgozat, amelytől na-
gyon féltem. (Isten jó!)
–Eljöhettünk a táborba és sokat énekelhe-
tünk. (Isten jó!)

– Anyu beteg, és ezért sokszor bánatos. Ennek 
ellenére… (Isten jó!)
– Nagyon fáj, hogy elváltak a szüleim. En-
nek ellenére… (Isten jó!) 
– Elpusztult a kiskutyám. Ennek ellenére… 
(Isten jó!)

Tanítói utasítások, szemléltetés, 
bevonások
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Igen, Isten jó (KI)! Énekeljük is ezt el, hogy még jobban a szívedbe vésd! 
Nagyon fontos, hogy erre még a legnehezebb helyzetben is emlékezz, ami-

kor minden körülmény másra utal. 
Ábrahám egészen biztosan emlékeztette magát erre, mert ezt olvassuk a 

Bibliában: „Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két 
szolgáját meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra 
a helyre, amelyet az Isten mondott neki” (1Móz 22,3).

Elképzeltem, hogy ha ez ma történt volna, mindenki azt várná, hogy Áb-
rahám felteszi facebookra, szétküld több tucat sms-t, hogy mit tegyen, mert 
milyen szörnyű dolog történt vele, és az emberek máris küldenék a sok kom-
mentet. Milyen jó, hogy Ábrahám egészen másképpen reagált!2 

A szíve majd megszakadt, ebben egészen biztos vagyok. Isten parancsa el-
hangzott, és Ábrahám elhatározta, hogy megteszi, amit Isten kér. 

Ugyanakkor az eszével ragaszkodott ahhoz, amit megtapasztalt és elhitt, 
hogy Isten jó (KI). Ez adhatta neki az erőt minden lépéséhez. 

Ha te már Istenhez tartozol, te is sok esetben megtapasztaltad Isten jó-
ságát. Elhitted ezt a fontos igazságot Róla. De téged is érnek nehézségek. 
Vajon hogyan reagálsz azokra? Isten azt szeretné, ha te sem nyúlnál azon-
nal a mobilodhoz, nem esnél pánikba, hanem emlékeztetnéd magadat arra, 
hogy Isten jó (KI). Fontos, hogy ne az események határozzák meg, hogy 
éppen milyennek látod Istent. Általában a nem hívők gondolkoznak úgy, 
hogy ha jó dolgok történnek velük, akkor Isten jó, de ha rossz dolgok tör-
ténnek, akkor Isten rossz. Isten ismer, látja a könnyeidet, de meg akarja 
tanítani neked, hogy minden körülmények között bízzál Benne és az Ő jó-
ságában. Erősítheted magadat azzal is, hogy elénekelsz egy Istenről szóló 
éneket, kiírsz magadnak egy vigasztaló igeverset a Bibliádból. Például ezt: 
„Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az 
Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” (Zsolt 103,1–2). Vagy imádságban 
elmondhatod Istennek, amit hiszel Róla. Ezeket akkor is meg tudod tenni, ha 
nagyon-nagyon szomorú vagy. 

2. Ábrahám útnak indul (1Mózes 22,3–6). 

Ábrahámnak is nehéz lehetett a szíve, minden lépéssel nehezebb. Hát még, 
amikor meglátta a Mórijjá hegyét, ahol Izsákot fel kellett áldoznia Istennek! 
Hiába próbált meg talán egyre lassabban lépkedni, egyszer mégiscsak odaér-
tek. A hegy lábánál Ábrahám megállt. A köteg fát feltette Izsák hátára, majd 
ezt mondta a két szolgának: „Maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal 
elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok” (1Móz 22,5). 

Ti is hallottátok? Mit mondott Ábrahám? (…)
Bizony, azt, hogy visszajövünk. Szerinted miért mondta ezt? (…)
Ábrahám hitte, hogy Isten jó (KI). Ezért ott élt benne a remény, hogy Isten ad 

megoldást ebben a helyzetben is, és ő a fiával együtt térhet majd vissza. Hitte, még 
ha Izsákot fel is kell áldoznia, az ő Istene van olyan hatalmas, hogy életre tudja őt 
kelteni (l. Zsid 11,19). Ilyen erősen hitt és bízott Ábrahám az élő Istenben.

KIM 

4-2 kép

Énekeljük el Az Isten jó c. ének 1. versszakát 
(l. CD)! 

Bevonás2 – Értelem és érzelmek
Tegyünk föl a táblára egy nagy szívet! Ké-
szítsük elő a felvágott emoji-lapot (l. CD)! 
Tegyünk a szívre gyurmaragasztóval egy szo-
morú emojit! Néhány gyermek is választhat 
és feltehet emojit a szívre.

Tegyünk föl a táblára egy nagy 
fejet gondolatbuborékkal (l. 
CD)! Tegyünk a gondolatbu-
borék közepébe egy belenyugvó 
emojit (l. CD)! 
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3. Ábrahám beszélget Izsákkal (1Móz 22,7–8).

Izsák már régen észrevehette, mennyire szomorú és szótlan az apja. Nem 
tudhatta, milyen feladatot adott neki Isten. Izsák azt is látta, hogy az áldo-
zathoz hiányzik a legfontosabb. Mi hiányzott? Az áldozatra szánt állat. Ezért 
megkérdezte: 

– Apám, itt a tűz és a fa, de hol van az áldozatra való bárány?
Ábrahám szívét mintha tőr szúrta volna át. Így válaszolt fiának: 
– Isten majd gondoskodik áldozati bárányról, fiam.
Hallgatagon mentek tovább.

4. Ábrahám az oltárra helyezi Izsákot (1Móz 22,9–10). 

Azután felértek oda, ahol az áldozatot be kellett mutatni. Ábrahám kövek-
ből oltárt épített, rárakta a fát, megkötözte Izsákot, majd ráfektette az oltárra. 
A 15 év körüli Izsák szinte biztos, hogy jóval erősebb volt idős, több mint 100 
éves édesapjánál. Egy mozdulattal félrelökhette volna a kezét. Ám kicsi korá-
tól azt tapasztalhatta, hogy érdemes Istenben bízni, és bizonyára látta apja en-
gedelmes életét is. Azt gondolom, mindkettőjükben ott volt az erős bizalom 
abban, hogy Isten jó, és várták, hogy milyen megoldást ad ebben a helyzetben. 
Azután eljött a legnehezebb pillanat Ábrahám életében: fel kellett emelnie a 
kését…

Csúcspont: Isten gondoskodik áldozati állatról (1Móz 22,11–14). 

– Ábrahám! Ábrahám! Ne bántsd a fiadat! Most már tudom, hogy teljesen 
bízol bennem, mert odaadtad volna nekem Izsákot, akit annyira szeretsz (l. 
12. v.). 

De mi ez a hang? Ábrahám felnézett, és mit látott?
Egy kost, fennakadva az egyik bokorban. Isten valóban gondoskodott ál-

dozati állatról. Képzelheted, hogy fellélegzett Ábrahám! Remegő térdekkel, 
könnyes szemmel állhatott ott. Reszkető ujjakkal megszabadította Izsákot a 
kötelektől. Megölte a kost és ráhelyezte az oltárra. Miközben azt nézték, ho-
gyan ég el, egy gondolat zakatolhatott bennük: Isten jó (KI)! Valóban gondos-
kodott áldozati állatról!

Mindkettőjük szíve repesett az örömtől, hiszen Izsáknak nem kellett meg-
halnia. Isten időben közbeavatkozott, és gondoskodott az áldozati állatról, 
amely helyettesítette Izsákot.

Sok-sok évvel később szintén volt egy Atya, aki bánatos szívvel kísérte végig 
a Fiát egy rettenetesen nehéz úton. Az Ő Fiának a vállán nem tűzifa volt, ha-
nem egy keresztfa. Az Atya Isten egészen a Golgota nevű kivégző helyig kísérte 
Jézust. Neki is majd megszakadt a szíve. 

De Jézus helyett nem gondoskodott áldozati állatról, mert tudta, hogy en-
nek meg kell történnie.

4-4 kép

4-3 kép
Takarjuk le Ábrahámot, így 
Izsák fog félig látszani.

4-3 kép
Vegyük le a takarást, de csak 
nagyon röviden mutassuk a ké-
pet, hamar tegyük le, hogy ezt 
ne nézzék hosszan a gyermekek!

Tanítás Jézusról 
KIN

Az angyal legyen egy segítő! Ha a tanító mond-
ja az angyal szövegét, kezdje így: Ebben a pil-
lanatban az Úr angyala rákiáltott az égből: 

Egy segítő vagy a tanító adjon bégető hangot!  

Tegyük fel a tűzifaköteg 
ábráját és húzzuk át piros  
ceruzával (l. CD)!
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Jézus Maga volt a helyettes áldozat, akiről Isten gondoskodott azért, hogy 
te és én megmenekülhessünk a saját lázadásunk, elképzeléseink, akaratosko-
dásunk rabságából. Ha Isten akkor megkímélte volna a Fiát, egyetlen ember 
sem menekülhetne meg az örök büntetéstől.

Isten éppen azért gondoskodott egy helyettes áldozatról, mert jó (KI). A 
saját Fiát engedte a halálba, hogy nekünk életünk, örök életünk lehessen. Fel-
áldozta azt, akit szívből szeretett, de arra is volt hatalma, hogy a halálát követő 
harmadik napon életre keltse, vagyis feltámassza. Jézus ma is él. Általa mene-
külhetsz meg te is. Isten azt is elmondja a Bibliában, hogyan: „úgy szerette Isten 
a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen (Jn 3,16.)” 

Talán mostanra értetted meg, hogy igaza van Istennek, amikor azt mond-
ja, lázadó vagy (tegyünk fel egy téglát az 1. leckéből, amelyre a NEM! szó van 
ráírva), bálványokban bízol (tegyünk fel egy bálványos képet a 2. leckéből), nem 
törődsz Vele, hanem a saját világod isteneként elvárod, hogy neked szolgál-
janak (tegyük föl az egyik automata képét a 3. leckéből). Ezért megérdemled, 
hogy elvesszél, vagyis soha ne kerülj kapcsolatba Istennel, aki tökéletesen jó. 
De nem akarod, hogy ez így maradjon, ezért elhiszed, hogy az Atya Isten he-
lyetted áldozta fel az Úr Jézust, és neked ezért örök életed lehet. Ez az élet már 
ma elkezdődhet. Fontos azonban, hogy ne csak az örök életet akard megkapni 
Istentől. Ha valóban Hozzá akarsz tartozni, ott kell lennie benned a vágynak, 
hogy az engedelmes életeddel is megmutasd a hitedet. 

Most egy kicsit csöndben maradunk. Gondolkozhatsz a hallottakon, de 
imádkozhatsz is. Ha kérdéseid vannak, felteheted azokat Istennek. Ha pedig 
hit ébredt a szívedben, elmondhatod Istennek, amit magadról megértettél, 
amit Jézusról elhittél, és azt, hogy szeretnél Neki engedelmes életet élni. Nem 
kell hangosan megszólalnod, de a végén majd én mondok néhány szót.   

Befejezés: Ábrahám és Izsák hálás szívvel hazatér (1Móz 22,15–19). 

Ez után a súlyos próba után Ábrahám és Izsák boldogan tért haza a szolgák-
kal. Otthon valószínűleg elbeszélték, mit éltek át, és hogy ismét nem csalód-
tak az élő Istenben. A nagy nehézség még inkább azt erősítette meg bennük, 
hogy Isten jó.

Ismétlő kérdések
1. Mit mutatott az, hogy Ábrahám sok helyen oltárt épített? (Már nem a 

bálványistenekben bízik, hanem az élő Istent követi.)
2. Milyennek ismerte meg Istent? (Jónak, szeretőnek, gondoskodónak.)
3. Mit mondott neki egy nap Isten? (Áldozza fel neki Izsákot.)
4. Miért tudott Ábrahám engedelmesen elindulni? (Fájt neki, de végig-

gondolta, hogy milyennek ismerte meg Istent. Továbbra is bízott Benne.)
5. Hogyan gondolkoznak az emberek általában Istenről? (Ha jó történik, 

jó az Isten, ha nem jó dolog történik, nem jó az Isten.)
6. Mit mondott a szolgáinak a hegynél? (Visszajövünk.)
7. Mit mutat ez? (Hitte, hogy Isten fel tudja támasztani Izsákopt.)
8. Mit kérdezett Izsák? (Hol az áldozati állat?)
9. Mit válaszolt Ábrahám? (Isten majd gondoskodik áldozati állatról.)

10. Miért hagyta Izsák, hogy az apja megkötözze az oltáron? (Ő is bízott 
Istenben.)

Tegyük fel a kereszt ábráját 
(l. CD 1. lecke)!

NEM!

Maradjunk 1 percre csöndben! Zárjuk egy rö-
vid, hangos imádsággal!

Ismétlő játék
Mit rejtenek a kövek?
Nyomtassuk a CD-ről a HELYETTES ÁL-
DOZAT feliratot és vágjuk föl betűnként, de 
a LY és a TT maradjon egyben! Nyomtassuk és 
vágjuk ki a köveket is! Írjunk mindegyik hát-
oldalára egy számot 10-től 100-ig! Tegyük föl 
a betűket össze-vissza a táblára, és mindegyik 
fölé erősítsünk egy követ! Osszuk a gyermekeket 
két csapatra! A csapatokat felváltva kérdezzük! 
Amikor egy gyermek helyes választ ad, ő vagy 
egy csapattag felvehet egy követ. A csapat meg-
kapja a kő hátoldalán szereplő pontszámot. Az 
a csapat, amelyik a már kitakart betűk alapján 
megfejti a kifejezést, plusz 100 pontot kap, de a 
játék nem ér véget. Az a csapat győz, amelyik-
nek a játék végén több pontja van. 

Tanítás Istenről

Tanítás a bűnről
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11. Mi történt, amikor Ábrahám felemelte a kést? (Egy angyal által Isten 
megállította.)

12. Honnan lett áldozati állat? (Egy kos volt fennakadva az egyik bokorban.)
13. Mire emlékeztet az a kép, ahogyan Ábrahám ment fel a hegyre Izsák-

kal? (Isten is végigkísérte Jézust a kereszttel a kivégző helyre.)
14. Mire emlékeztet a bokorban fennakadt kos? (Helyettünk Isten a Fiát, 

Jézust áldozta fel, hogy nekünk örök életet adhasson, ha hiszünk Jézus-
ban.)

Énektanítás
Szóljál hozzám, én Istenem (l. CD – szerző: Richly-Kárpáti Éva)

Csodás percek a Bibliával
A szív indulatai és Isten ígéretei (l. CD – megoldással)

Nyomtassunk minden gyermeknek egy feladatlapot! Megoldhatják egyedül 
és kiscsoportban is. Szánjunk időt a megbeszélésére!

Foglalkoztató feladat
Az engedelmesség hatósugara (l. CD)

Osszuk a gyermekeket csoportokba! Nyomtassuk a feladatlapot minden 
csoportnak! Az egyes körökbe írják be, hogy Ábrahám engedelmességének a 
híre kikhez juthatott el, kikre lehetett hatással! Kis idő múlva beszéljük meg 
közösen a feladatot! Térjünk ki arra is, hogy sok millióan olvashatták Ábra-
hám történetét, és ezért a legkülső körbe magunkat is be kell írnunk, hiszen 
ma sok mindent tanulhattunk engedelmességéből! A végén zárjuk azzal, hogy 
soha nem tudhatjuk, kikre lehetünk hatással, ha engedelmeskedünk Istennek.

Egyszerű barkácsfeladat
Ígéretgyűjtő 

A CD-n található videó segítségével tanítsunk meg a gyermekeknek egy 
egyszerű hajtogatást! Gyermekenként egy A/4-es színes lapra, ill. stiftes ragasz-
tókra és ollókra lesz szükség. A végén fület is készíthetnek neki zsinórból vagy 
rafiából, és ragaszthatnak rá csillagokat. A hozzávalókat attól függően szerez-
zük be, hogy mit szeretnénk a gyermekekkel előállítani! 

Végül biztassuk őket arra, hogy amikor olvasnak egy ígéretet a Bibliában, 
írják ki egy cédulára és tegyék a táskába! Többször is elővehetik azokat, és bá-
toríthatják velük a barátaikat és önmagukat is.

Munkafüzet 4.

Ötletek kisebbek tanításához (l. CD)
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Isten feleséget az Izsáknak
5. 

lecke

5. lecke: Isten feleséget ad Izsáknak

Igehely a tanítóknak
1Mózes 24,1–67

Történeti háttér
Ábrahám nagyon idős már. Sára meghalt, Izsáknak pedig még nincsen felesége, noha ő az isteni ígéretek hordozója. Ábrahám 
tudta, hogy őt az Úr kiválasztotta a körülötte élő népek közül. Utódai különleges néppé válnak, mivel közülük származik majd 
a Messiás. Ezért Izsák felesége nem lehet a kánaáni népek közül való. Ábrahám arra a hírre gondolhatott, melyet évekkel azelőtt, 
még Sára életében kapott Háránban maradt családjáról (lásd 1Móz 22,20–24). Testvérének, Náhórnak és annak feleségének, 
Milkának nyolc gyermekük született. Egyik fiuknak, Betúélnek volt egy Rebeka nevű lánya. Ábrahám úgy vélte, hogy ebben a 
családban kell Izsáknak feleséget keresni. Ezért küldi el hűséges szolgáját a hazájába, Mezopotámiába. A szolga Isten segítségét 
kéri a küldetéshez. Isten megjutalmazza hűségét: egyértelműen megmutatja neki, hogy Rebekát szánja Izsák feleségének. Minden 
akadályt elhárít az útból, így a szolga boldogan indul haza Rebekával. Amikor Izsák meglátja Rebekát, szerelemre gyullad iránta. 
Ezzel a történettel arra szeretnénk felhívni a gyermekek figyelmét, hogy a házasság Istentől van, és a jövendőbeli társukat is Isten-
től kérhetik és várhatják. A mai világban a házasság előtti, ill. nélküli együttélés teljesen elfogadott gyakorlat, és szinte már nem 
is látnak Isten szerinti családokat. Ezért fontos, hogy a gyermekek megismerjék Isten tervét a házasságról.  

Fő téma
Isten terve a házassággal

Központi igazság
Istennek jó terve van veled. 

Alkalmazás
KIN: Mindenekelőtt Istennel rendezd a kapcsolatodat!  

KIM: Bízd rá az egész jövődet Istenre!  

Aranymondás 
„Ó, Uram, Uram!… Nagyszerűek a terveid, hatalmasak a terveid! (Jeremiás 32,16.19) 
Szemléltetőeszközök

•	 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 és 5-5 kép
•	 szócsíkok, ábrák (l. CD)
•	 Bibliai idővonal (megrendelhető l. 5. o.)

Javasolt szemléltetőeszköz
•	 homokláda (l. CD)

Leckevázlat
Bevezetés

Mire várt Ábrahám kétszer 40 évet?
Az események sorrendje

1. Ábrahám azzal bízza meg Eliézert, hogy hozzon feleséget Izsáknak. Tanítás Istenről és a házasságról KIM
2. Eliézer útnak indul Háránba. KIM
3. Megérkezik Háránba, és a kútnál megpihen. 
4. Rebeka inni ad Eliézernek is és a tevéit is megitatja.
5. Eliézer Ábrahám rokonainál száll meg. Tanítás Istenről és a házasságról KIM
6. Eliézer útnak indul Rebekával.
7. Izsák izgatottan várja Rebekát.

Csúcspont
Összeházasodnak Tanítás Istenről és a házasságról KIM

Befejezés
Megszeretik egymást. 

Fontos! Minden tábori csomaghoz mellékeltünk egy kis füzetet 

(Elisabeth Elliot: A szex nem játék), amelyet ajánlunk a tanítóknak 

elolvasásra. Ha jónak látják, minden gyermeknek megvásárolhat-

ják ajándékba. Az is jó megoldás lehet, hogy a táborban ajánlják 

a gyermekeknek elolvasásra. Ehhez elég 4–5 példányt beszerezni 

(„JÓ HÍR” Iratmisszió Alapítvány; johir@chello.hu; www.johir.org).
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Bibliai lecke szövege
Bevezetés: Mire várt Ábrahám kétszer 40 évet?

Azt már tudod, mire várhatott Ábrahám akár 40 évet is. (…) Igen, Izsák 
születésére. Ennek ismered már a történetét. De tudod-e, hogy Izsák születése 
után újabb 40 évet kellett várnia valamire? Kitalálod-e, hogy mire? (…)

Ábrahám 100 éves volt, amikor Izsák megszületett. Isten ígérete elkezdett 
beteljesülni. Miért mondom, hogy elkezdett? Mit ígért Isten Ábrahámnak? 
(…) Nemcsak egy utódot ígért neki, hanem azt mondta, hogy a közös fiuktól 
számtalan utódjuk lesz. 

Izsák nőtt, fejlődött, és végül felnőtt férfi lett belőle. Mi hiányzott ahhoz, 
hogy folytatódjon Isten ígéretének a beteljesülése? (…) Hát persze, az, hogy 
Izsák megnősüljön. De Izsák valami miatt nem nősült meg. Ábrahám csak 
várt, csak várt… Aztán meghalt Sára, és Izsák már 37 éves volt, de még min-
dig nem volt felesége. Hány éves volt akkor Ábrahám? (137.) 

Aztán amikor Izsák 40 éves lett, Ábrahám döntő lépésre szánta el magát. 
Biztos vagyok benne, hogy sokat imádkozott előtte.1 

Talán így (feltartott kézzel mondjuk el):
– Ó, Uram, Uram! … Nagyszerűek a terveid, hatalmasak a terveid! Tu-

dom, hogy minden úgy lesz, ahogyan megmondtad, de nehéz kivárni. Kérlek, 
adjál Izsáknak feleséget!

Események sorrendje: 1. Ábrahám azzal bízza meg Eliézert, hogy hozzon feleséget Izsáknak 
(1Móz 24,1–9).

Volt Ábrahámnak egy hűséges öreg szolgája, Eliézer, akit – bizonyára Isten 
tanácsára – hívatott. Fontos feladattal bízta meg: 

– Eliézer, elküldelek vissza a rokonaimhoz. Tőlük hozzál feleséget Izsáknak! 
Biztos vagyok benne, hogy Isten megmutatja neked, kit szánt a fiamnak.

Miért akart vajon Ábrahám a saját családjából feleséget hozatni Izsáknak? 
Nem voltak elég szépek a kánaáni lányok? De biztosan. Csakhogy Isten Ábra-
hám családjára adta az ígéretet. A családjába a távoli rokonai beletartoztak, de 
a körülöttük élő idegen népek nem. A távoli rokonok valószínűleg ismerték az 
élő Istent, és tisztelték akaratát, nem úgy, mint a kánaániak. 

Ezzel Isten fontos dolgot akar tanítani nekünk, akik az Ő családjába tar-
tozunk. Istennek jó terve van veled (KI) is! Ezt ne feledd, miközben meg-
ismered akaratát a hívők házasságával kapcsolatban! Ő azt akarja, hogy ha te 
már az Ő családjába tartozol, határozd el a szívedben, hogy később, amikor 
komolyabban elkezdesz a másik nemről gondolkozni, csak olyan emberrel is-
merkedsz, majd kötsz házasságot, akinek szintén az Úr Jézus a legfontosabb, 
és Őt szereti a legjobban. Mert „Milyen közösség van hívő és hitetlen között?” 
(2Kor 6,14) olvassuk a Bibliában. Nem lehet igazán mély és boldog kapcsola-
tod valakivel, akivel talán jó együtt moziba menni, megbeszélni egy könyvet, 
együtt utazgatni, de akivel nem tudsz beszélgetni a számodra legfontosabb 
Személyről és a Vele kapcsolatos élményeidről, sem a Bibliáról. Erre tanít min-
ket az, hogy Ábrahám olyan messzire küldte el Eliézert, hogy feleséget hozzon 
Izsáknak. 

Miután megbeszéltek még egy-két fontos részletet, Eliézer felmálházott a 
hosszú útra tíz tevét, és mindenféle ajándékokat is becsomagolt a fiatal lány 
számára.

Tegyük fel a 40-es számot a táblára (l. CD)! 
Amikor a gyermekek kitalálják, hogy Izsákra 
várhatott Ábrahám 40 évet, tegyük fel a 40-es 
szám után Izsák nevét (l. CD)! Amikor feltesz-
szük a kérdést, hogy vajon mire várt Ábrahám 
újabb 40 évet, tegyük fel a második 40-es szá-
mot és a kérdőjelet (l. CD)!

Tanítói utasítások, szemléltetés, 
bevonások

Bevonás1 – Imádság 1.
Tegyük ki a szemléltetett aranymondást 
jól látható helyre (l. CD), és mondjuk el a 
gyermekeknek, hogy amikor rámutatunk, 
mondják hangosan, és a mi mozgásunkat is 
utánozzák! Az aranymondást többször is is-
mételjük, és csak utána folytassuk! 
Kisebbekkel mondhatjuk ritmizálva is: 
tá ritim ritim szün 
titiri titi titi tá titi titiri titi tá

5-1 kép

Tanítás Istenről és a házasságról
KIM

Amikor a szívet említjük, te-
gyük fel a szív ábráját (l. CD)!
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2. Eliézer útnak indul Háránba (1Móz 24,10).

Szerinted mi nyugtalanította Eliézert a legjobban? (…) Egészen biztosan 
szerette és tisztelte Ábrahámot, szerethette Sárát és Izsákot is. Nem akart nekik 
csalódást okozni. El akarta végezni a feladatát. Mit tett vajon ennek érdeké-
ben? (…) Hát persze: imádkozott. Szüksége volt Isten vezetésére. Volt ideje, 
hiszen 800 km-t kellett megtennie. 

Elképzeltem, hogyan imádkozhatott tevegelés közben.2

– Ó, Uram, Uram! … Nagyszerűek a terveid, hatalmasak a terveid! Te már 
tudod, ki az a lány. Te tudod, kire van pontosan Izsáknak szüksége. Tedd si-
keressé az utamat! 

Te is megteheted, amit Eliézer megtett. Bár még fiatal vagy, elkezdhetsz 
imádkozni azért, hogy megvalósuljanak Isten tervei az életeddel. Bízd rá az 
egész jövődet Istenre! Megnyugodhatsz abban, hogy Istennek jó terve van 
veled (KI). Ha társat akar adni, pontosan tudja, kire van szükséged. Ezért 
kérheted a segítségét, hogy tudjál várni, tudjál majd helyesen lépni, észrevedd, 
kit szán neked, vezessen a házasságodban is, hiszen olyan könnyű elrontani 
egy kapcsolatot.

Ha még nem ismered Istent, a legfontosabb az, hogy először Vele rendezd 
a kapcsolatodat. Többször is hallhattad, hogy ezt úgy teheted meg, ha bűnbá-
nattal és hittel elfogadod Jézust Szabadítódnak és Uradnak. Csak utána érthe-
ted meg, mi Isten terve veled, akar-e például társat adni, ha igen, kit és mikor. 
Ezek nagyon fontos kérdések, mégis Isten azt szeretné a legjobban, ha a gyer-
mekévé fogadhatna Jézusért. Mert hiába lesz sok pénzed, jó munkahelyed, 
szerető családod, ha végül az örök büntetés helyére kerülsz.

Ha szeretnél lépni Isten felé, de néhány kérdés még nyugtalanít, elbizony-
talanít, szívesen segítek tisztázni a kétségeidet. Ha te is akarod, (mondjuk el, 
hol és mikor) beszélgethetünk, és megnézzük a Biblia válaszait. Egy valamit 
azonban mindig megtehetsz: imádságban kérheted Isten, hogy tegyen rendet 
a gondolataidban, és ajándékozzon meg hittel.

Eliézer is biztosan imádkozott azért, hogy Isten vezesse őt Izsák házasságá-
nak kérdésében is.

3. Eliézer megérkezik Háránba és a kútnál megpihen (1Móz 24,11–16).

A hosszú utazás egyszer véget ért. Eliézer megérkezett Háránba. Ott élt Áb-
rahám bátyja, Náhór. Ma a fiatalok inkább az internet segítségével ismerked-
nek. Abban az időben a városszéli kút volt a legalkalmasabb hely. Tudniillik 
oda jártak az asszonyok és a lányok vizet meríteni. 

Eliézer egyre izgatottabban imádkozhatott.3 
– Ó, Uram, Uram! … Nagyszerűek a terveid, hatalmasak a terveid! Add, 

hogy az a lány, akit Izsáknak szánsz, amikor vizet kérek tőle, a tevéimet is meg-
itassa! Nem szeretném elhibázni.

Még be sem fejezte, amikor megjelent egy gyönyörűséges fiatal leány a kor-
sójával. Odament a kúthoz vizet meríteni.  

5-2 kép

5-3 kép
(Takarjuk le Rebeka képét!)

Tanítás Istenről és a házasságról
KIM

Bevonás2 – Imádság 2.
Kezdjünk el a felső testünkkel fel-le mozog-
ni, mintha a teve lépéseire megrázkódnánk, 
és mutassunk a kitett aranymondásra! A 
gyermekek mondják el velünk többször is az 
aranymondást, és utánozzák a mozgásunkat!

Bevonás3 – Imádság 3.
Térdeljünk le, mutassunk az aranymondásra! 
A gyermekek mondják el velünk többször is 
az aranymondást, és utánozzák a mozgásun-
kat!

Amikor az imádkozást említ-
jük, tegyük fel az imádkozó 
kezek ábráját (l. CD)!

KIN
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4. Rebeka inni ad Eliézernek és a tevéit is megitatja (1Móz  24,17–26).

Eliézernek talán a torkában dobogott a szíve, amikor megszólította:
– Adnál innom?
A leány kedvesen odanyújtotta neki a korsóját, majd így válaszolt:
– Hát persze. Igyál csak! Látom, messziről jössz. Utána a tevéidet is meg-

itatom. 
Mit mondott? Hogy a tevéket is megitatja? Ő lenne az Úr választottja? 

Eliézer talán felkapta a fejét és gondolatban egy rövid imát rebegett:4

– Ó, Uram, Uram!… Nagyszerűek a terveid, hatalmasak a terveid! Köszö-
nöm! Köszönöm! 

Miután a fiatal leány az összes tevét megitatta, az öreg szolga egy szép arany 
fülbevalót és karperecet adott neki ezekkel a szavakkal: 

– Fogadd el a kedvességedért. Megtudhatom, kinek a lánya vagy? 
A leány tisztelettel felelt:
– Rebekának hívnak. Betúél leánya, Náhór unokája vagyok. Szállj meg ná-

lunk éjszakára! 
A szolga majd felkiáltott örömében. Az nem lehet véletlen, hogy pont az-

zal a leánnyal találkozott a kútnál, aki Ábrahám távoli rokonságához tartozott! 
Hiszen éppen hozzájuk küldte őt Ábrahám! Ő meg azon izgult, hogyan találja 
majd meg őket. 

5. Eliézer Ábrahám rokonainál száll meg (1Móz 24,31–32).

Kis idő múlva Eliézer már jóízűen falatozott Ábrahám rokonaival, és bát-
ran elmondta, mi járatban van. Azt is elbeszélte nekik, hogyan bizonyosodott 
meg arról, hogy Rebekát szánja az élő Isten Izsáknak feleségül. A rokonok is 
örültek a találkozásnak. Amikor megkérdezték Rebekát, hogy kész-e elmenni 
Eliézerrel, képzeld, Rebeka igent mondott. Az utolsó akadály is elgördült az 
útból. Ez csakis Isten munkája lehetett!

Hosszú utazásba és sok időbe telt, míg Eliézer végre célhoz ért. Talán azt 
gondolod: de jó, hogy ma már gyorsabban és könnyebben megy az ismerke-
dés. Pedig egyáltalán nem jó elkapkodni az együttjárást. Bőven van még időd, 
ezért ne legyen kisebbrendűségi érzésed, ne érezd magad szerencsétlennek, 
csúnyának, maradinak csak amiatt, hogy neked nincs még barátod/barátnőd. 
Isten a te védelmedben is mondja a Bibliában, hogy „mindennek megszabott 
ideje van” (Préd 3,1). Isten az együttjárást és a házasságot az érett fiatal és a fel-
nőttkorra tervezte. Bízd rá az egész jövődet Istenre, hiszen Neki jó terve van 
veled (KI)! Ő nem akar téged semmitől megfosztani, de tudja, ha belehajszo-
lod magad mindenféle kapcsolatba, az nyomot hagy a szívedben és a lelked-
ben. Sérüléseket szenvedhetsz és okozhatsz. Ezért mondja ezt is Isten a Bibli-
ában: „…ne keltsétek, ne ébresszétek föl a szerelmet, amíg nem akarja” (Én 2,7). 
Izsák is 40 éves volt már, és türelmesen kivárta, amíg Isten feleséget ad neki.   

6. Eliézer útra kel Rebekával (1Móz 24,59–61).

Amint Rebeka felkészült a hosszú útra, el is indultak. Eliézer majd kibújt a 
bőréből örömében. Talán nagyobb tempót is diktált, hogy hamarabb hazaér-
jenek. Útközben volt miért hálát adnia.5

– Ó, Uram, Uram!… Nagyszerűek a terveid, hatalmasak a terveid! Köszö-
nöm! Köszönöm! Remélem, ez a kedves lány Izsáknak is tetszeni fog.

5-4 kép

Bevonás5 – Imádság 5.
Mutassunk az aranymondásra és mondjuk 
el azt a tevegelő mozdulattal és egy kicsit 
gyorsabban! A gyermekek mondják el velünk 
többször is az aranymondást, és utánozzák a 
mozgásunkat!

5-3 kép
(Takarjuk ki Rebeka képét!) 

Bevonás4 – Imádság 4.
Mutassunk az aranymondásra, és úgy mond-
juk el, mintha megmerevednénk és visszafoj-
tanánk a lélegzetünket! A gyermekek mond-
ják el velünk többször is az aranymondást, és 
utánozzák a mozgásunkat!

Tanítás Istenről és a házasságról
KIM

STOP
Amikor az együttjárást említ-
jük, tegyük fel a stoptábla áb-
ráját (l. CD)!
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Mivel a rokonoknak Eliézer sokat beszélt az élő Istenről és Izsák csodás szü-
letéséről, és a rokonok is ismerték már valamennyire Istent, Rebeka is minden 
bizonnyal imádkozott magában:6

– Ó, Uram, Uram!… Nagyszerűek a terveid, hatalmasak a terveid! Vajon 
kedves ember az az Izsák? Kicsit félek! Kérlek, segíts!

7. Izsák izgatottan várja Rebekát (1Móz 24,63–65).  

Eközben mi történt otthon? Izsák talán estefelé mindennap kiment a me-
zőre imádkozni. A gondolatai biztosan a szolgánál jártak.7

– Ó, Uram, Uram!… Nagyszerűek a terveid, hatalmasak a terveid! Tudom, 
hogy jót akarsz nekem. Tudom, hogy szeretsz. Segíts, hogy én is szeretni tud-
jam a feleségemet! De vajon sikerrel járt-e Eliézer? 

Aztán, amikor ismét a mezőn imádkozott, a távolban meglátott egy porfel-
hőt… közeledett… Izsák mozdulatlanul figyelte… Igen, igen, most már felis-
merte Eliézer alakját is. És azt is látta, hogy az egyik tevén ül valaki…  

Mire a karaván megérkezett, talán remegett keze-lába,… mert – a közel-ke-
leti szokások szerint – egy lefátyolozott női alak közeledett felé. Tehát Eliézer 
talált neki feleséget! 

Csúcspont: Összeházasodnak.

Mennyire boldogan vehette a kezébe Izsák Rebeka kezét! Bevezette őt a sát-
rába. Az akkori szokások szerint, azzal kezdődött a házasságuk. 

Lehet, hogy azt gondolod, ma már nem így mennek a dolgok. A papír nem 
fontos, és sokaknak teljesen természetes, hogy házasság nélkül élnek együtt 
vagy létesítenek testi kapcsolatot egymással. Isten azonban mást gondol erről. 
Őt nem lehet azzal meggyőzni, hogy ma már modern világban élünk. Ő ma 
is ezt üzeni neked a Bibliából: „Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje 
az öleléstől való tartózkodásnak” (Préd 3,5). Az egész Bibliában teljesen egyér-
telműen arról beszél, hogy a házasságon kívüli együtt élés és mindenféle tes-
ti kapcsolat bűn. Hidd el, ezzel is védeni akar Isten, mert jó terve van veled 
(KI), és tudja, hogy minden érintés, csók, simogatás, ölelés veszélyeket rejt: 
belehajszolhatnak valamibe, amit később megbánsz, bűntudatot okozhatnak, 
amitől évekig szenvedhetsz, az emlékük gyötörhet később. Pedig ezeket a dol-
gokat Isten ajándéknak szánja a házasságba. Amikor úgy érzed, hogy Isten 
megfoszt valamitől, ne feledd, Isten mindig a te igazi, mély, hosszan tartó bol-
dogságodat akarja munkálni. Bízd rá az egész jövődet!

Befejezés: Megszeretik egymást.

Izsák és Rebeka sem veszített semmit, amiért sokáig kellett egymásra vár- 
niuk. Isten szerelemmel is megtöltötte a szívüket. Most már együtt mondhat-
ták hálás szívvel:8 

– Ó, Uram, Uram!… Nagyszerűek a terveid, hatalmasak a terveid! Kö-
szönjük a házasságunkat.

5-5 kép
Takarjuk ki Rebeka képét! 

Előtte ragasszunk az arca elé 
egy kis tüll anyagot.

Bevonás8 – Imádság 8.
Mutassunk az aranymondásra és mondjuk 
el azt mosolyogva! A gyermekek mondják el 
velünk többször is az aranymondást, szintén 
mosolyogva!

5-5 kép
Felmutathatjuk a képet úgy, 

hogy a felét letakarjuk

Bevonás7 – Imádság 7.
Mutassunk az aranymondásra és mondjuk 
úgy, hogy közben kezünket szemünk fölé téve 
kémleljük a messzeséget! A gyermekek mond-
ják el velünk többször is az aranymondást, és 
utánozzák a mozgásunkat!

Bevonás6 – Imádság 6.
Mutassunk az aranymondásra és mondjuk el 
azt szemlesütve, tevegelő mozdulattal, szin-
tén gyorsan „ügetve”! A gyermekek mondják 
el velünk többször is az aranymondást, és 
utánozzák a mozgásunkat!

Tanítás Istenről és a házasságról
KIM

Amikor az ajándékot említjük, 
tegyük fel a jegygyűrűs ábrát 
(l. CD)!
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Aranymondás-tanítás
Ehhez a leckéhez nem adtunk kidolgozott tanítást, mert a gyermekek meg-

tanulhatják azt a lecke közben, és megérthetik, hogy a házasság is Isten nagy-
szerű tervei közé tartozik.

Ismétlő kérdések
1. Mit tett Ábrahám, amikor 140 éves lett? (Elküldte hűséges szolgáját, 

hogy hozzon feleséget Izsáknak a rokonai közül.)
2. Mit akar ezzel tanítani neked Isten? (Azt akarja, hogy a hívők hívőkkel 

házasodjanak.)
3. Miért fontos ez? (Isten azt akarja, hogy egyetértés és békesség legyen köz-

tük.)
4. Mit csinált Eliézer bizonyára többször is a hosszú úton? (Imádkozha-

tott.)
5. Mikor kezdheted a társkeresést? (Már most imádkozhatom Istenhez 

azért a valakiért, aki Ő szán nekem.)
6. Mi a legfontosabb lépés? (Az, hogy válaszoljak Isten hívására, és higgyek 

Jézusban.)
7. Milyen megerősítést kért Eliézer Istentől? (Az a lány, akit Isten Izsák-

nak szánt, ne csak neki adjon innia, hanem a tevéknek is.)
8. Milyen mások megerősítést adott Isten? (Kiderült, hogy Rebeka Ábra-

hám nagycsaládjának a tagja.)
9. Miért nem kell elsietni az együttjárást? (A sok kapcsolat sok sebet ejt 

mindenkiben, és később zavarhat az emlékük.)
10. Mi mutatta, hogy Izsák bízott Isten jó tervében? (Imádkozott és kivárta 

türelemmel Rebekát.)
11. Mit tett Izsák, miután találkozott Rebekával? (Elvette feleségül, és be-

vitte a sátrába.)
12. Mire tanít ez a sorrend? (Isten azt akarja, hogy csak a házastársammal 

legyen testi kapcsolatom, és csak miután összeházasodtunk.)

Énektanítás
Tudom, az Úrnak terve van velem (l. CD)

Csodás percek a Bibliával
Hogyan vezet Isten? (l CD)

Nyomtassunk minden gyermeknek egy feladatlapot! Megoldhatják egyedül 
és kiscsoportban is. Szánjunk időt a megbeszélésére!

Foglalkoztató feladatok
Isten terve a házassággal (l. CD)
Tréfás teszt Izsákról és Rebekáról (l. CD) 

Egyszerű barkácsfeladat
Izsák és Rebeka (l. CD)

Minden gyermeknek nyomtassunk egy oldalt! Krepp-papírcsíkokkal vagy 
maradék szövetekkel, alufóliával „öltöztessék fel” Izsák, Rebeka és a teve ábrá-
ját! A hátteret is elkészíthetik ezzel a technikával. 

Munkafüzet 5.

Ötletek kisebbek tanításához (l. CD)

Ismétlő játék
Izsák és Rebeka találkozása (l. CD) 
Az ábrákat nyomtassuk és vágjuk ki! Osszuk 
a csoportot fiúkra és lányokra! A terepet/táb-
lát/csomagolópapírt osszuk 10 egyenlő részre! 
Mindkét csapat ötöt fog lépni a saját térfelén, 
a hatodik lépésnél kell ugyanarra a vonalra 
lépniük. Oda tegyük a sátor ábráját! Az első 
vonalra az első helyes válasz után léphetnek. A 
fiúk Izsák ábrájával, a lányok Rebekáéval mo-
zognak előre. A csapatokat felváltva kérdezzük! 
Amikor valaki helyesen válaszol, a csapat bá-
buja egyet léphet előre. A cél az, hogy a játék 
végére Izsák és Rebeka találkozzanak. Ezt úgy 
tudja mindenki segíteni, hogy ha a lánycsapat 
nem tud válaszolni, a fiúk segíthetnek. Ha jó 
választ adnak, Rebeka ábrája léphet egyet elő-
re. Ha a fiúcsapat nem tud válaszolni, a lányok 
segíthetnek. 

Ha kivetítéssel játsszuk, indítsuk el a prezentá-
ciót (l. CD)! Helyes válasz esetén, a csapatnak 
megfelelően, Rebeka vagy Izsák ábrájára kat-
tintva a bábú a következő állomásra lép.

Megoldás
Szentlelke által
(írott vagy hallott) Igéje által
Törvénye, parancsolatai és az értelmünk által
tapasztalt, bölcs hívők által
a körülmények által 
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Tréfás teszt Izsákról és Rebekáról
Olvasd el a kérdéseket és karikázd be a helyes választ (válaszokat) jelentő képeket!

5. Mit érzett Izsák Rebeka iránt?

3. Kinek adott Rebeka inni?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kit küldött el Ábrahám, hogy feleséget hozzon Izsáknak?

 

 

 

A legöregebb 
barátját.

 

 

 

A legöregebb 
szolgáját.

 

 

 

A legfiatalabb 
szolgáját.

2. Kitől kért segítséget a Eliézer?

 

 

 

 

 

 

Isten

4. Hol látta meg először Izsák Rebekát?

NEM!TALÁN IGEEEN!!!

Tréfás teszt Izsákról és Rebekáról
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Élet a pusztában

1. lecke

Jaj, jaj! A fontos üzenetre ráesett néhány tégla. Meg tudod-e fejteni, mely sza-
vak rejtőznek alattuk? Írd be azokat a téglákba!

Isten azt akarta, hogy az emberek töltsék 
be a földet. Ám ők nem törődtek ezzel. 
Együtt maradtak. Elkezdték építeni a bá-
beli tornyot. Meg akarták mutatni, hogy 
ők milyen ügyesek. Ez Isten szemében 
lázadás, és büntetést érdemel. Csak úgy 
menekülhetsz meg, ha megbánod láza-
dásaidat, és hittel elfogadod, hogy az Úr 
Jézus már megkapta a te büntetésedet 
a kereszten. 

2. lecke

Az ábrák segítségével egészítsd ki a szöveget!

Az Úr-Kaszdímban lakók a H o l d a t  istenként imádták.

Nagy  t e m p l o m o t  építettek a tiszteletére, 

és a j á n d é k o k a t  vittek neki, nehogy 

megharagudjon rájuk. Ábrahám Sikemben az élő Istennek épített 

o l t á r t , amelyen egy megölt  á l l a t o t 

égetett el. Ez arra emlékeztet minket, hogy Isten azért kész 

nekünk megbocsátani, mert bűntelen Fia, az Úr Jézus a vérét adta 

értünk egy  k e r e s z t e n . 

Munkafüzetek megoldásai

Munkafüzetek megoldásai

Isten pontosan tudta, mit készített 

Ábrahámnak. Ezért ígérte meg többször 

is, hogy Sárának 90 éves korára gyermek 

születik, akitől annyi utódjuk lesz, mint 

homokszemek a tengerparton. Mi azt 

gondoljuk, ez lehetetlen. De Istennek 

még a lehetetlen is lehetséges.

3. lecke

Isten gondoskodott áldozati állatról. 

Izsák helyett egy kost kellett feláldoznia 

Ábrahámnak. Helyetted a saját Fiát, 

az Úr Jézust áldozta fel Isten. Ha hiszel 

Jézusban, megmenekülsz a büntetéstől, 

és örökre Istennel élhetsz.

4. lecke

5. lecke



Élet a pusztában – N
om

ád Tábor 2019 – Bibliai leckék 
TERV

1. lecke
2. lecke

3. lecke
4. lecke

5. lecke
Cím

Isten összezavarja a nyelveket
Isten elhívja Ábrahám

ot
Isten fiút ad Ábrahám

nak
Isten elkéri Izsákot Ábrahám

tól
Isten feleséget ad Izsáknak

Igehely
1M

ózes 11,1–11
1M

ózes 11,27–12,9; Józsué 24,2; 
Nehém

iás 9,7; Apostolok cselekedetei 
7,2–4; Zsidók 11,8

1M
ózes 15,1–7; 18,1–15; 21,1–3

1M
ózes 22,1–19

1M
ózes 24,1–67

Fő tém
a

Isten hatalm
a – az em

ber lázadása
Isten hívása

Isten végtelen hatalm
a

Az Isten iránti bizalom
Isten terve a házassággal

Központi igazság
Isten az Úr.

Isten hív a Vele való kapcsolatra.
Istennek m

ég a lehetetlen is lehetséges.
Isten jó.

Istennek jó terve van veled.

KIN
Köss békét Istennel!

Válaszolj erre a hívásra!
Ha változást akarsz az életedben, 
csak Istenhez fordulj segítségért!

Higgy Jézusban, hogy el ne vessz!
M

indenekelőtt Istennel 
rendezd a kapcsolatodat!

KIM
M

indig valld m
eg Istennek a lázadásodat! 

(AM
-tanításban)

Kérd Őt, nézze m
eg, nincs-e olyan 

az életedben, am
i nem

 kedves Előtte! 
(AM

-tanításban)
Bizalom

m
al várd ki Isten m

egoldását!
M

inden körülm
ények között bízzál 

az Ő jóságában!
Bízd rá az egész jövődet Istenre!

Aranymondás

Nagyobbaknak
„…

jön a Seregek Urának napja…
 

m
inden büszke torony ellen.” 

(Ézsaiás 2,12.15)

„Nézd m
eg, nem

 járok-e téves úton, 
és vezess az örökkévalóság útján!” 

(Zsoltárok 139,24)

„Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, 
m

ert ő munkálkodik.” (Zsoltárok 37,5)
„A hit…

, ha cselekedetei nincsenek, 
halott önm

agában.” (Jakab 2,17)

„Ó, Uram
, Uram

!…
 Nagyszerűek 

a terveid, hatalm
asak a terveid! 

(Jerem
iás 32,16.19)

Gyakorlás
Békülési szándék

Stoptábla
Kövesd a hangot!

Vezényel a kesztyű
(a leckével)

Kisebbeknek
„Az Úr az Isten, nincs más.” (1Királyok 8,60)

„Minden tette jóságos.” (Zsoltárok 145,17)
„Istennek m

inden lehetséges.” (M
áté 19,6)

„Higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz.” 
(ApCsel 16,31)

ua.

Gyakorlás
ritm

ussal
ritm

ussal
képekkel

ritm
ussal

ua.

Ének

Nagyobbaknak
Az Istené legyen m

inden dicsőség 
(Csak Istené legyen m

inden dicsőség)
M

enj, Ábrahám
, m

enj
Ó, m

ily hű Barátunk Jézus
Szóljál hozzám

, én Istenem
Tudom

, az Úrnak terve van velem

Kisebbeknek
Hallelu, hallelu

ua. (refrén)
Oly erős az Úr!

Jézus, Isten Fia (3. és 4. vszk.)
Isten terem

tett

Ismétlő 
játék

Nagyobbaknak
Párosító

Ábrahám
 útja Úrból Sikem

be
Csillagos ég

M
it rejtenek a kövek?

Izsák és Rebeka találkozása

Kisebbeknek
Párosító

Útra készén
ua.

Lefelé a hegyről
ua.

Csodás percek a Bibliával
Istent dicsőítő „tornyok”

Kinek hiszel?
M

ivel jó várni?
A szív indulatai és Isten ígéretei

Hogyan vezet Isten?

Foglal-
koztató 

feladatok

Nagyobbaknak
Ham

is utak
M

ai bálványok; Az én bálványaim
Az érem

 két oldala
Az engedelm

esség hatósugara
Isten terve a házassággal;  

Tréfás teszt Izsákról és Rebekáról

Kisebbeknek
Ham

is utak
Ábrahám

 engedelm
eskedik Istennek

A beteljesült ígéret
Kövessük Jézust!

Isten terve a házassággal

Egyszerű 
barkács-

feladatok

Nagyobbaknak
Építs tornyot!

Ábrahám
 útnak indul

Vén szülők; Az ígéret
Ígéretgyűjtő

Izsák és Rebeka

Kisebbeknek
Toronyépítés

ua.
Vén szülők

M
ondd el a történetet!

ua.

M
unkafüzet

1.
2.

3.
4.

5.

Táblázat
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