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Előszó
Szeretsz utazni? Hogyan készülődsz egy utazásra? Biztosan sok izgalommal. Be kell
csomagolni a kedvenc játékaidat, meg kell tervezni az egész utat.
Kikkel szoktál utazni? Szüleiddel? Testvéreiddel? Más rokonoddal? A barátaiddal?
Akárkivel is mész, fontos, hogy bízz bennük, és ne légy egyedül az úton.
Ebben a tanévben egy különleges utazásra hívunk magunkkal! Mitől különleges ez az út?
• Először is azért, mert a Biblia világába látogatunk el.
• Másrészt azért, mert az évben sokféle utazással találkozunk majd. Megismerhetjük
Ábrahámot, Izsákot, Jákóbot, Józsefet, és képzeletben vándorútra megyünk velük.
• Aztán szintén képzeletben Jézus mellé szegődünk, és Őt követjük az útján. Eközben
megismerhetjük azokat az embereket, akikkel Ő is találkozott földi élete során.
• Sőt! Minden történetben egy különleges útitárssal is találkozhatunk! Meglátjuk
majd, hogy bárhová is tartson az utunk, Isten mindig mellettünk van. Vezet bennünket, ha Rá hallgatunk.
Gyere, utazzunk együtt a Biblia világába, és fedezzük fel, hogy Isten mindig velünk tart
az útjainkon!
Kívánjuk, hogy legyen öröm és áldás a hittankönyv használata családjuk számára!
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A Szerzők
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Legyen újra jó együtt!

1.Testvéri közösségben vagyok
Feladattár
Milyen kedves élményedet idézi fel a kép? Mesélj róla!

Együtt lenni jó.
A családdal, barátainkkal, osztálytársainkkal jó együtt lenni, mert szeretjük egymást.
Néha előfordul, hogy haragszunk egymásra és veszekedünk. Aztán kibékülünk.
Vigyázni kell a kapcsolatainkra.
Isten is azt akarja, hogy békében és szeretetben éljünk.

Feladattár
Alkossatok csoportot, és adjatok tanácsot a képen szereplőknek!
Soroljátok fel!
• Milyen szabályok vannak az iskolában?
• Milyen szabályok vannak otthon?
• Milyen szabályok vannak a barátságban?
• Milyen szabályokat kell megtartani ahhoz,
hogy mindenki jól érezze magát a csoportban?
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2. Úton a templomba

A templomot Isten házának is nevezik.
Neki építették.
Menjetek el a templomba,
és figyeljetek ott Isten szavára!

Feladattár
• Kövesd az ujjaddal az útvonalat a háztól a templomig!
• Mesélj, mit látsz az úton, míg a templomba érsz.

Tudod-e?
Ezt az imádságot mondhatod
a templomba érkezéskor:
„Szent házadban megjelentem,
én Istenem, áldj meg engem! Ámen.”
Távozáskor pedig ezt mondhatod:
„Házamba is jöjj el velem, tedd templomoddá, Istenem.
Ha áldott volt bejövésem, legyen áldott kimenésem. Ámen.”
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Lépj be a templomba! Mit látsz ott?

Tudod-e?
A templomban csendben vagyunk. Így könnyebben tudunk Isten szavára figyelni.

„Mert ahol ketten vagy hárman
összegyűlnek az én nevemben;
ott vagyok közöttük.”
Máté evangéliuma 18,20

A lelkész az
istentiszteleten
palástot visel.

A templom hangszere az orgona.
A lelkész szószékről
hirdeti Isten Igéjét.

A templomi asztal az úrasztala.
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A pénzadományt
perselybe gyűjtik.

Az énekeskönyv tartalmazza
a gyülekezet énekeit.
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3. Ismerjük meg a Biblia világát!
Ma az egyik legkülönlegesebb könyvről fogunk tanulni.

A Biblia mai formája könyv. Szent könyv, mert Istenről szól. Szentírásnak is
nevezzük. Nagyon régen olyan emberek jegyezték le, akik megértették Isten üzenetét.
A Szentírás történeteiből mi is megismerhetjük Isten akaratát.

Tudod-e?
• A Bibliát régen bőrre vagy különleges papiruszra írták
tintával. A lapokat feltekerték. Ezt tekercseknek nevezzük.
• Az első papírok papirusznádból készültek. Szárát vékony
csíkokra vágták. Ezután rácsosan egymásra tették,
majd egymásra ütögették és megszárították.
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4. Kövessük a Szentírást!
Beszéljétek meg!
Mit mondanál a képeken látható szereplőknek?
Mit kellene másként tenniük?
Milyen szabályokról feledkeztek meg?
Milyen szabályokra nem figyelnek a képen szereplő gyerekek?

Isten a Szentírásban szól hozzánk. Olyan történetek találhatóak a Bibliában,
melyek segítenek jobban megérteni Istent. Arra is tanítanak, hogy szeressük Istent
és szeressük egymást is. A szeretet odafigyelést is jelent.

Beszélgessetek arról, hogy milyen módon
jelenik meg a szeretet és az odafigyelés
ezekben a helyzetekben?

Tudod-e?
Istent szeretni azt jelenti, hogy odafigyelünk Rá.
Azt is, hogy keressük az Ő tanácsát minden helyzetben.

16
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Egy király, aki követte a Szentírást
(Királyok 2. könyve 22)
Olvasmány

Régen élt egy Jósiás nevű fiúcska. Nyolcéves volt, amikor király lett belőle. Sok kérdésben
kellett döntenie. Felnőtt tanácsadói is voltak. Ő nemcsak az emberek tanácsára hallgatott,
hanem Isten tanácsát is kereste. Akkoriban nem sokan törődtek Istennel. Még a temploma
is csupa rom volt. Amikor Jósiás 18 éves lett, látta a düledező épületet, és parancsot adott:
Javítsák ki az összes hibát! Legyen olyan szép, mint régen. A munka elkezdődött, de hamar
meg is állt. Találtak valamit. Mindenki összesereglett. Tanácstalanul vakarták a fejüket:
– Miféle tekercs lehet ez?
Senki sem tudta.
Odavitték a királynak.
Amikor elolvasta, megdöbbent. Isten törvénykönyvét tartotta a kezében.
Ez a fontos tekercs végig itt volt, és mi elfeledkeztünk róla – tűnődött az ifjú király.
– Ezen változtatni kell!
Nagy ünnepséget rendezett, és összehívta a népet. Felolvasta nekik a törvényt.
– Ez Isten tanítása. Ezek szerint a szabályok szerint fogunk élni – mondta. Ez szövetség
köztünk és Isten között.
És a nép megfogadta,
hogy ezentúl teljes
szívvel követi Isten
törvényét, és odafigyel a tanítására.
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Ábrahám, Izsák és Jákób úton Istennel
5. Ábrahám elhívása
(Mózes 1. könyve 12,1–9)

Beszélgessetek a képről!
• A képen kinek kell megbíznia a másikban?
• Miért?
• Te kiben bíznál meg hasonló helyzetben?
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Isten elhívja Ábrahámot

Tudod-e?

(Mózes 1. könyve 12,1–9; 15,1–5)

Ábrahám maga mögött hagyta
a védelmet nyújtó városfalat és házát.
Új lakóhelye a gyenge sátor lett.
Egészen Istenre bízta magát.

Ábrahám és Sára szép helyen éltek. Megvolt mindenük. Volt házuk, földjük, voltak állataik.
Volt ennivaló bőséggel, és szép ruha is, amennyi csak kellett. Egy dolog hiányzott az életükből:
hiába szerettek volna, nem született gyermekük.
Egy nap Isten így szólt Ábrahámhoz:
– Indulj el Kánaánba, az ismeretlen földre. Neked adom és utódaidnak.
Mert fiad fog születni. Ha követed szavam, veled leszek, és utódaiddal. Ez lesz a mi szövetségünk.
Ábrahám hitt Istennek. Bízott ígéretében. Sárával összepakolták mindenüket és útra keltek.

Bibliai kvíz
•
•
•
•
•
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Mit tudsz Ábrahámról?
Ki volt Sára?
Miért indult messzi útra Ábrahám?
Melyik földet ígérte Isten Ábrahámnak?
Mit szeretett volna Ábrahám és Sára?
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Kétségek között
(Mózes 1. könyve 15,1–5)

Telt múlt az idő. Ábrahám és Sára hosszú utat tettek meg, és még mindig csak vándoroltak.
Idegen földön éltek. De Ábrahám csak sóhajtozott. Sóhajtozott Sára is.
– Megtettük, amit az Úr kért tőlünk. Eljöttünk ide. De vajon az Úr is teljesíti, amit megígért?
Talán már el is feledkezett a szövetségünkről – gondolták.

Az Úr jól tudta, hogy mi bántja Ábrahámot. Így bátorította:
– Ne félj, Ábrahám! Jutalmad igen bőséges lesz!
De Ábrahám így válaszolt: Uram! Uram! Nem adtál nekem gyermeket. Mi mást adhatsz
nekem, ami megvigasztalna? Nincs fiam, és a vagyonom a halálom után a szolgámra száll.
– Nem ő lesz az örökösöd, hanem a saját gyermeked. Nézz csak fel az égre!
Számold meg a csillagokat, ha tudod! Ennyi utódod lesz.
Ábrahám hitt Istennek. Megnyugodva folytatta útját.
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6. Ábrahám és Lót elválik egymástól

Harc helyett béke
(Mózes 1. könyve 13,1–18)

Hogyan kapcsolódhat össze a bibliai igevers és a kép? Beszéljétek meg!

„Boldogok, akik békét
teremtenek…”
Máté evangéliuma 5,9

Tudod-e?
A vándorló sátorlakóknál a sok állat jelentette a gazdagságot.
Általában kecskét, juhot, szamarat tartottak.
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Egy reggel Ábrahám és Lót veszekedésre ébredt.
– Ez nem szokás nálunk, rokonok között! – Rögvest kiszaladtak a sátorból. Lót pásztorai, és
Ábrahám pásztorai veszekedtek, ölre mentek. Kié a legelő? Ezen folyt a vita.
– A miénk! – kiabálták ezek.
– A miénk! – acsarkodtak azok.
– De hiszen a legelő mindenkié! – csitította őket Ábrahám.
– Így igaz – helyeselt Lót is.
– Csakhogy kevés a legelő, mert sok a bárány – mondták kórusban a pásztorok. Ez igaz volt.
Isten megáldotta Ábrahámot és Lótot sok-sok jószággal.
Nagy lett a csend.
– Akkor mit tegyünk? – tűnődött Ábrahám. – Mit tegyünk? – dünnyögött Lót. Volt mindenféle ötlet. Kiszámolás, sorsolás, birkózás. Egyik se tetszett.
Végül Ábrahám megszólalt: – Váljunk külön, mert sok ez a nyáj együtt.
Körbenéztek. Kövér legelő, szép mező az egyik oldalon. Kopár, sovány legelő a másikon.
– Lót! Válassz te először! Ha te balra mész, én elindulok jobbra. Vagy ha úgy akarod, akkor
fordítva.
Megörült Lót, és rögtön a szebb legelőt választotta. Ezután kezet nyújtottak, és barátságban
váltak el.
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7. Keressük a békés megoldást!
Beszélgessetek a képekről!
• Hogyan viselkednek a szereplők?
• Ti hogyan viselkednétek az ő helyükben?
• Ti voltatok-e már hasonló helyzetben?
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„...törekedj békességre, és kövesd azt!”
Zsoltárok könyve 34,15
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8. Ábrahám fiút kap Istentől

„Ami lehetetlen az embereknek,
az Istennek lehetséges.”

(Mózes 1. könyve 18,1–15)

Hosszú idő telt már el azóta, hogy Ábrahám és Lót külön útra indultak. Ábrahám is letelepedett, és feleségével együtt egyre idősebbek lettek. Sára talán már bele is törődött, hogy nem
lehet gyermeke.
Egy nap azonban minden megváltozott. Isten meglátogatta őket.
Ábrahám épp a sátra árnyékában hűsölt, amikor három idegenre lett figyelmes. Gyorsan
eléjük sietett, és így köszöntötte őket:
– Térjetek be hozzám, és pihenjétek ki magatokat! A férfiak követték őt.
Nagy lett a sürgés-forgás. Sára lángost sütött, Ábrahám vajat, friss tejet és húst tett a vendégek elé. Miután ettek, Ábrahámhoz fordultak:
– Egy év múlva Sárának fia lesz.
Sára hallgatózott. Nem hitt a fülének.
– Öreg vagyok én is meg Ábrahám is. Hogyan születhetne gyerekem? – kuncogott, nevetgélt magában.
– Miért nevet Sára? – kérdezték a vendégek. – Van-e valami lehetetlen az Úr számára? Egy
év, és már a fiadat öleled.
Azzal a vendégek elmentek. Sára hitte is meg nem is, hogy mindez meg fog történni.
Pedig, amit Isten megígér, az mindig bekövetkezik. Sára egy évvel később fiút szült.
A gyermeket Izsáknak nevezték el. A szülei pedig hálát adtak Istennek
érte, és örömükben nagy lakomát rendeztek.

Lukács evangéliuma 18,27

Bibliai kvíz
• Kik érkeztek Ábrahámhoz vendégségbe?
• Mit ígértek a vendégek Ábrahámnak?
• Miért nevetett Sára?

Tudod-e?
A három vendég nem közönséges
ember volt. Isten angyalait látta
vendégül Ábrahám.
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