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Előszó

KEdvEs ÖtÖdiKEs lányoK és FiúK!

Ötödikesnek lenni izgalmas! Vagy talán nehéz? Ti mit gondoltok erről? Talán van olyan közte-
tek, aki örül, mert most már felsősök vagytok  Talán már régóta egyedül döntitek el, hogy mit 
vegyetek föl reggelenként  Aztán van olyan is köztetek, aki a táskáját is egyedül pakolja már be  
Tudnátok még mondani sok dolgot, amit Ti, ötödikesek egyedül tesztek meg  

Persze az iskola is más ötödikben  Először is ott van az a sok új és érdekes tantárgy  Aztán 
mintha a szülők és a tanárok is sokkal inkább felnőttesen kezelnének benneteket  Mert most 
már igazán nem vagytok kisgyerekek  Pedig nagynak lenni nem is olyan egyszerű… Ugye? 
Különösen, ha döntést kell hozni valamiben  Azt még könnyen el is döntjük, mit együnk vagy 
mit vegyünk fel  De vannak igazán nehéz döntések is! Például amikor a legjobb barátunk meg-
bánt! Mit is mondjunk neki? Vagy amikor jobb jegy kellene, de valahogy sehogyan sem megy 
a fejünkbe az a sok tanulnivaló… Szerintem, sok hasonló példát tudnátok ti is mondani  Ilyen 
helyzetekben különösen jó lenne, ha valaki segítene megmutatni a helyes irányt  Mondjuk kéne 
egy GPS a mindennapokhoz  Csak beleírnánk a kérdésünket és már mondaná is, hogy mit 
tegyünk  Esetleg egy jó kis iránytű! Vagy valamilyen útjelző tábla! 

Képzeljétek csak, Isten Igéje ilyen iránymutatásként működik! Ebben a tanévben arról 
beszélgetünk majd, hogy nem vagyunk egyedül egy döntéshelyzetben sem  Olyan bibliai törté-
netekkel és emberi élethelyzetekkel ismerkedhetünk meg, amelyek megmutatják nekünk, hogy 
Van, Aki tanácsot ad nekünk és vezet bennünket  Isten mindig megmutatja, hogy melyik úton 
érdemes elindulnunk  De ahhoz, hogy értsük és tudjuk, Rá kell figyelnünk 
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Hogyan HasználjátoK a KÖnyvEt?

Ez a tankönyv sok érdekességet tartalmaz  Minden fő leckéhez tartozik egy bevezető rész  Ez 
a bevezető mindig egy fontos információra mutat rá  Aztán olvashatjátok a bibliai történetet   
A dőlt betűvel kiemelt részek mindig a Biblia eredeti szövegét hozzák  Akinek van Bibliája ott-
hon el is olvashatja az egész, hosszabb történetet a Szentírásból is! 

Néhány lecke címe alatt ez a szó található: (olvasmány)  Ezek a leckék segítenek megérteni egy-
egy nehezebb témát, vagy előkészítik a következő leckét a számotokra  Ha nem is veszitek ezt a 
leckét az órán, otthon érdemes elolvasni! 

Gyertek és kövessük Isten útmutatását a döntéseinkben!

zöld keretben feladatok és kérdések találhatóak. Ezek segítik az órai 
közös gondolkodásotokat.

tudjátok-e? 
 
A Biblia tele van érdekességekkel. Ma is létezik sok bibliai hely. Olvassátok el 
ezeket az izgalmas háttér információkat a tankönyv leckéiből. 

Az arany színű keretben lévő részek mindig egy fontos  
bibliai igét tartalmaznak. Ezek az aranymondások, amelyeket jó,  
ha aranyként őrzünk a szívünkben. 
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1. istEn utat mutat a dÖntésEinKbEn 

Mi a közös a képekben?

a biblia olyan, mint Egy útjElző tábla 

Dönteni általában nem egyszerű  Mi is a döntés? Választás több lehetőség között  Ahhoz, hogy 
jól döntsünk, először is fel kell ismerni azt, hogy választási lehetőség előtt állunk  Az életünkben 
gyakran kerülünk olyan helyzetbe, amikor döntenünk kell  Ilyenkor jó lenne, ha egy útjelző 
tábla lenne előttünk  Olyan, aminek az egyik táblájára rá van írva, hogy ez a helyes út  Vagy 
esetleg egy olyan, aminek minden útmutató táblájára rá van írva, hogy mi fog történi, ha arra 
indulunk el  Mert egy döntéssel az is együtt jár, hogy a választásunknak következménye van  
Néha pedig nem látjuk előre, hogy mi fog történni, ha éppen ezt vagy azt választjuk  

tÖrténEtEK az ószÖvEtségből
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??tudod-e?
A Biblia tele van döntéshelyzetekkel.  
Bár régi történetek vannak benne, de az 
üzenete ma is igaz. Aki Istenre figyel, az  
a jó utat tudja választani. Aki Isten helyett 
másra figyel, az eltévesztheti az utat. 

Feladattár
•  Beszélgessetek! Mit jelent a „dön-

téshelyzet” kifejezés? Milyen 
döntést kell hoznia egy korodbeli 
fiúnak vagy lánynak? Hogyan 
születik meg egy döntés?

•  Játsszatok el egy döntéshelyze-
tet! Gondoljátok végig, hogy ki, 
milyen tanácsot adna a döntés-
hez? Mit tanácsolnának a követ-
kezők: szülő, testvér, rosszindu-
latú ember, legjobb barát, Jézus 
Krisztus?

•  A korábban tanult bibliai történe-
tekből tudtok döntéshelyzeteket 
mondani? Gyűjtsetek össze néhá-
nyat, és beszélgessetek róluk!

Persze vannak egyszerűbb választási 
lehetőségek is  Például könnyebben dönt-
jük el azt, hogy mit ebédeljünk, vagy mit 
vegyünk fel, mint mondjuk azt, hogy dél-
után mivel töltsük a szabadidőnket  Ugye 
tudnál olyan helyzeteket sorolni, ame-
lyekben egy korodbeli fiúnak vagy lány-
nak döntenie kell? 
Aztán néha segítséget kérünk a döntés-

helyzetben  Te kitől kérsz tanácsot? A legjobb barátodtól? A testvéredtől vagy esetleg a szüle-
idtől? Nemcsak őket kérdezheted meg  Isten egész életedben veled van  Hozzá is fordulhatsz, 
amikor tanácsra van szükséged  Isten szavát a Bibliában ismerheted meg  A Biblia pedig olyan 
mint egy útjelző tábla  Isten Igéje mindig megmutatja neked, hogy melyik a jó út   Az utakon 
lévő útjelző tábla is csak akkor segít a jó úton haladnod, ha elolvasod, ami rá van írva  Isten 
útmutatását pedig akkor érted meg, ha olvasod a Szentírást  Keresd minden nap Isten útmuta-
tását a Bibliában! 

Azt az embert, aki féli az Urat, 
oktatja ő, hogy melyik utat  
válassza.

Zsoltárok 25,12
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9. ElizEus és naamán

Egy csodálatos gyógyulás
2Királyok 5,1–19

Naamán, az arám király hadseregparancsnoka igazi hős volt, bátor vitéz  Sok ezer katonát levá-
gott, rettegett tőle az ellenség  Izráel királya is tartott tőle, hiszen az arámok rendre betörtek az 
országba, állandó volt a harci helyzet  Szerették Naamánt a katonái, ugrottak rögtön, ha paran-
csolt valamit  Megbecsülte őt a királya is  Naamán nélkül már rég idegen kézre került volna az 
ország! El is látta a király a vezérét minden jóval  Gazdagon és boldogan élhetett a palotájában  
Egészen addig, míg egy szép napon gyanús foltokat nem vett észre a testén  Először nem akart 
hinni a szemének  Elhessegette a dolgot  De a foltok nem akartak elmúlni  Sőt, mintha tovább 
is terjedtek volna  Bélpoklos lett! Ma ezt a betegséget leprának hívjuk  Komoly, halállal vég-
ződő fertőző kór  Naamán elkeseredett és megrémült  Akkor most hiába minden, a palotája, a 
gazdagsága, elveszti még a családját, a barátait is  Az utcára se mehet ki, senkihez hozzá nem 
érhet  Nem hiába rettegett Naamán  Akkoriban még nem ismerték a lepra ellenszerét  Gyógyít-
hatatlan betegségnek számított  Aki megkapta, annak el kellett hagynia a közösséget is  Ami az 
emberek előtt lehetetlen, az Isten számára azonban lehetséges  

Naamán feleségének volt egy szolgálója, egy kis zsidó rabszolgalány  Ő jól ismerte Istent és az 
Ő nagy hatalmát  Amikor meghallotta a kislány, mi történt Naamánnal, és odaállt úrnője elé:

– Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához! Az majd meggyógyítaná a betegségéből! 
Naamán, ahogy meghallotta a hírt, futott a királyához és elmondta neki 
– Ilyen csodálatos gyógyító csak a király udvarában lehet – szólt az arám király, miután végig-

hallgatta hadvezérét  – Úgyhogy ne félj! Menj csak el, én meg levelet küldök Izráel királyának. 

Hadvezérek 
A hadvezér (hadseregparancsnok) szerepe minden korban kiemelkedő volt, de az ókorban 
különösen. Nagy birodalmak születtek ekkor, amelyek meg akarták hódítani a környező né-
peket. De a kisebb országok, államok is sokat harcoltak, szinte állandó volt a háborús veszély.  
A hadsereg élére pedig olyan parancsolni tudó, határozott és a hadviseléshez értő férfi kellett, 
aki szükség esetén személyes bátorságával mutatott példát az egész seregnek.  Ám a betegsé-
gek kórokozóinak a hadvezér sem paran-
csolt. Az egyik legsúlyosabb betegség volt 
a lepra (régi magyar nevén: bélpoklosság), 
és sok ember lelte halálát a lepra baktériu-
mával való reménytelen küzdelemben. Eli-
zeus próféta idejében a lepra még halálos 
betegségnek számított. Izráel népe számá-
ra a mózesi törvények szigorúan előírták a 
leprások elkülönítését, akik így elveszítet-
ték munkájukat, nem érintkezhettek a ba-
rátaikkal, de még a családtagjaikkal sem.
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Naamán el is indult  De egy ekkora úr nem mehetett üres kézzel! Különben is, a próféta 
biztos jól megkéri majd az árát a gyógyításnak  De ha sikerül, meg is érdemli! Naamán a fél 
vagyonát odaadta volna, csak egészséges legyen újra  De lehet, hogy az egészet is  Úgyhogy jól 
felszerelte magát ajándékokkal  Kocsijai és teherhordó állatai csak úgy rogyadoztak az aján-
dékok súlya alatt  Mert Naamán nem fukarkodott  Vitt magával tíz talentum ezüstöt, hatezer 
aranyat meg tíz rend ruhát. Egy egész vagyont 

Amint megérkezett Samáriába, azonnal a királyi palotába ment  De hiába  Nem találta 
meg ott, akit keresett  Csak Izráel királyát, aki teljesen kétségbeesett, amikor elolvasta az 
arám király levelét 

„Most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat, 
Naamánt, akit hozzád küldtem!”

A király keze remegni kezdett  A hangja is 
– Hogy én? – kérdezte ijedten Naamánt  – Én gyógyítsalak meg? Hát mit gondolsz, Isten 

vagyok én? Mert ezt a betegséget senki más nem tudja meggyógyítani! Csoda kell ahhoz, hogy 
te meggyógyulj! De értem én már, mire megy ki a játék  A királyod hadat akar üzenni nekem  
El akarja foglalni az országomat, és valami ürügyet keres 

Naamán érkezésnek híre hamar eljutott Elizeus próféta fülébe is  Így aztán nem kellett 
sokáig aggódnia Izráel királyának, mert Elizeustól üzenet érkezett a palotába:

„Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van próféta Izráelben!”
Naamán indult is azonnal  És persze vitte magával a kincseit is  De mikor odaért Elizeus 

házához, a próféta kiküldte a szolgáját, Géházit az üzenettel:
– Menj, és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested!
Naamán felháborodott, amikor ezt meghallotta  – Micsoda? – kérdezte  – Csak ennyit 

üzent? Én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak a 
nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklosságból. Csak annyit mond, 
hogy fürödjek meg a Jordánban? Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói Izráel minden vizé-
nél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak! – Azzal hátat fordított, és haragosan távo-
zott  Talán soha vissza sem jön, ha a szolgái utána nem mennek: 

– Uram, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna, ugye? Akkor ezt is 
könnyedén megteheted…

Naamán elgondolkodott  – Ami igaz, az igaz  Jól mondják a szolgák  Bármilyen nagy dol-
got megtett volna, ha tudja, hogy meggyógyul  Akkor ezt a kis kérést is teljesítheti  

Lement tehát, és megmerítkezett hét-
szer a Jordánban, pontosan úgy, ahogy 
Elizeus mondta  Isten pedig gondosko-
dott róla  Mire kijött a vízből, eltűntek 
róla a leprafoltok  

Naamán azonnal Elizeushoz rohant:
– Igazad volt! Meggyógyultam  Most 

már tudom, hogy nincs máshol Isten az 
egész földön, csak Izráelben. Fogadd hát el 
az ajándékomat!

De a próféta a fejét rázta:
– Nem  Nem fogadok el semmit 

És Naamán hiába mutogatta a kincseit  
Hiába unszolta, a próféta hajthatatlan 
maradt  
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– Rendben van – mondta végül Naamán –, de ha te nem fogadsz el tőlem semmit, akkor 
legalább engedd, hogy elvigyek annyi földet, amennyit egy pár öszvér elbír, hogy oltárt épít-
hessek odahaza az Úrnak  Mert nem akarok én többé más istent imádni, csak azt, aki meggyó-
gyított engem  Csak azt az egyet bocsássa meg az Úr, ha elkísérem királyomat az ő istenének 
templomába 

– Menj el békével! – bocsátotta útjára Elizeus a hadvezért 

?
tudod-e?
A lepra ellenszerét 1946-ban fedezték fel, 
így a fejlett országokban gyakorlatilag meg-
szűnt a lepraveszély. Ám a szegény orszá-
gokban ma is ugyanolyan probléma, mert 
nincs elég pénz a betegek kezelésére.  
A világon jelenleg 10–12 millió leprás él,  
főleg a trópusi országokban. 

Feladattár
Játsszátok el a következő személyek 
párbeszédét:
•  a rabszolgalány és úrnője;
•  Naamán és az arám király;
•  Naamán és az izráeli király;
•  Géházi és Naamán;
•  Naamán és a szolgái;
•  Naamán és Elizeus.

bibliai kvíz
•  Ki volt Naamán?
•  Milyen betegségben szenvedett?
•  Ki adott neki tanácsot?
•  Milyen gyógymódot javasolt neki 

a próféta?
•  Milyen volt Naamán a fürdés 

előtt és után?

Lement tehát, és megmerítkezett hétszer a Jordánban az Isten 
emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, 
akárcsak egy kisgyermeké. 

2Királyok 5,14

A Jordán folyó és a Jordán völgye 
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19. jézus mEgKísértésE

amiKor nEHéz a választás
Lukács 4,1–13

Jézus mielőtt tanítani kezdett kiment a pusztába. Itt megkísértette az ördög. Negyven nap és negy-
ven éjjel böjtölt, nem evett semmit, végül megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá: 

– Ha Isten fia vagy, mond ennek a kőnek, hogy változzon kenyérré. 
Jézus így válaszolt: 
– Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. 
Ez után magával vitte őt az ördög Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és így szólt: 
– Ha Isten fia vagy, vesd le magad, mert meg van írva: Angyalainak megparancsolta, hogy őriz-

zenek téged, és tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.
Jézus így válaszolt neki: 
– Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet! 
Majd magával vitte őt az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden orszá-

gát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: – Mindezt 
neked adom, ha leborulva imádsz engem. 

Ekkor így szólt hozzá Jézus: 
– Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az 

Urat a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! 
Ekkor az ördög elhagyta őt egy időre.

a jeruzsálemi 
templom

Jézus korában az egyet-
len templom Jeruzsá-
lemben volt. Amint látod 
nagyban különbözött a 
mi református templo-
mainktól. Több udvar, 
oszlopcsarnok, sok-sok 
terem tartozott hozzá. 

 Isten pedig hűséges, és nem 
hagy titeket erőtökön felül  
kísérteni…

1Korinthus 10,13
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Jézus isteni hatalmával mindent megtehetett volna, a kísértő arra akarta rábírni, hogy saját 
maga javára használja a képességét 

Ismerős ez a mondat: „Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség…”? Jézus, az Úri imádság-
ban is arra tanít, hogy ezek a dolgok Istennél vannak a legjobb helyen 

Jézus azért jött, hogy hatalmával Istenhez vezessen, és másokon segítsen 
A kísértő rá akarja venni, hogy hatalmát használja arra, hogy jóllakjon, változtassa a követ kenyérré!
Jézus azért jött, hogy Istennek szerezzen dicsőséget  A kísértő rá akarja venni, hogy a maga 

dicsőségét bizonygassa, ugorjon le, hisz sérthetetlen!
Jézus azért jött, hogy Isten országát hozza el a földre  A kísértő rá akarja venni, hogy a föld 

országainak királya legyen  Neki adja azokat, ha leborulva imádja őt!
Jézus azon munkálkodott, hogy Isten országát, hatalmát és dicsőségét hirdesse  Ezt akarta 

megmutatni az embereknek és nem munkálkodott azon, hogy a hatalmat és dicsőséget magá-
nak tulajdonítsa 

böjt: az evéstől való tartózkodás vallási okból 
Kísértés: valakit ellenséges szándékkal próbára tenni, remélve, 
hogy a másik kudarcot vall.

Feladattár
Beszélgessetek a következő témákról! 
•  Kis korodban biztos te is hallot-

tad ezt a mondást: „Kés, villa, 
olló, gyerek kezébe nem való!” 
–  Igaza van a mondásnak? Miért?
–  Van olyan dolog, ami a felnőt-

teknek sem való?
•  Mit tennél, ha korlátlan hatalom-

mal rendelkeznél, és mindent meg-
tehetnél, amit csak kigondolsz?

•  Mi történne, ha ezt a hatalmat 
valaki rosszra használná?

•  Vitassátok meg! Rossz-e, ha 
valaki a hatalmát a maga javára 
használja?

bibliai kvíz:
•  Mit jelent a böjt?
•  Hány napig böjtölt Jézus a pusz-

tában?
•  Mi volt az a három kísértés, ami-

vel Jézusnak szembe kellett néznie??
tudod-e?
A Jézus korabeli templomból csak egy 
falrész maradt meg. Ezt nevezik ma sira-
tófalnak, és a zsidók számára az egyik leg-
szentebb hely még ma is. Sokan ide járnak 
imádkozni, és az imáikat gyakran papírra írva 
a kőfal repedéseibe dugják.
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23. a magvEtő példázata

Hogyan lEHEt Egyből száz?
Máté 13, 3–23

Íme, kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak, 
és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem 
voltak mélyen a földben; de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, 
kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. A többi 
pedig jó földbe esett, és termést hozott: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik 
harmincannyit.

A tanítványai nem értették Jézus példázatát  Mit akar ez jelenteni? Biztosan van valami külön-
leges értelme a tanításának  Jézus megmagyarázta nekik 

A föld ebben a példázatban az ember szí-
vét jelenti  A mag pedig Isten szavát  

A példázat azt mutatja be, hogy az 
emberek különbözőképpen fogadják Jézus 
tanítását 

a búza értéke
Ültettél már magot? Ha öntözgetted, 
és ügyeltél rá, megfigyelhetted, hogyan 
bújt elő a magból a növény, és hogyan 
nőtt meg. A természetben is így nőnek 
a növények évről évre. Vannak az em-
ber számára különösen értékes magok. 
Ilyen a búza is. 

Számoltad már, hogy egy búzakalász-
ban hány búzaszem rejtőzik? Ha nem, 
akkor a rajz alapján tippeld meg!

Meglepő hogy ez a sok mag egyetlen 
magból terem. De nem minden magból 
fejlődik kalász. Ahhoz eső, napsütés, és 
leginkább jó föld kell. Nem minden ta-
laj alkalmas a földművelésre. 

Jézus következő példázatában jó és ter-
méketlen földről egyaránt olvashatunk. 

Szólj, Uram, mert hallja  
a te szolgád! 

1Sámuel 3,10
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A kemény, száraz föld, kemény szívet jelent  Lepereg róla minden, még Isten igéje is 
Az ilyen ember szerint, se a hit, se Biblia nem jó semmire 
A sziklás talaj nyitott, de felületes szívet jelent  Örül, amikor hallja Isten üzenetét, de amikor 

az élet nehézségeivel találja magát szembe, elfordul Isten szavától, és félreteszi a Bibliát 
A tövises föld nyitott, de kényelmes szívet jelent 
Ha a saját boldogulása, a saját kényelme, vagy Isten igéje között kell választania, akkor inkább 

az előbbit választja  
A példázatbeli jó föld, nyitott, befogadó szívet jelent  

?
tudod-e?
•  A közelmúltban a kutatóknak sikerült kicsíráztatni egy Jézus korabeli datolyamagot. Ez a 

datolyamag forró és száraz helyen élte túl az elmúlt kétezer évet, és olyan jó állapotban 
maradt, hogy sikerült kicsíráznia. Ez lett a legöregebb mag, amelyből növény fejlődött.  
A kutatók szerint a Holt-tenger különleges éghajlata segített a magnak a túlélésben. 

•  Jézus korában nem a vetés előtt szántották fel a földet, hanem azután, hogy a magokat a 
földre szórták. A magvető széles mozdulattal vetett, így jó néhány mag a letaposott föld-
útra, vagy bokros részre, vagy kövesebb talajra esett.
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35. a rEFormátus istEntisztElEt
Minden héten egy ünnep?

Ha megállás nélkül dolgoznánk, hamar halálosan kifáradnánk  Szervezetünknek szüksége van 
az alvásra, a pihenésre  Ilyenkor a testünk új erőre kapva, felüdül 

Nem csak testünknek van szüksége felfrissülésre  A lelkünknek is  A templomban Isten sza-
vát hallgatva így töltődhet fel a lelkünk 

A Biblia így ír a vasárnap megszenteléséről:
„Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz és végezd min-

den munkádat! De a hetedik nap a Te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát 
ne végezz azon, se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálód, se a kapuidon belül tartózkodó 
jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban 
van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját.” 
2Mózes 20, 8–11.

Isten népe számára mindig különleges nap volt a hetedik nap  Igazi ünnepnap  Ünnepnapon 
a legtöbb ember nem dolgozik  Még akik egész héten szorgoskodnak, azok is abbahagyják a 
munkát  Nekünk, keresztyéneknek a vasárnap ilyen ünnep  Ilyenkor igyekeztek időt szánni 
Isten igéjére is  Ez a nap az istentisztelet különleges napja 

A templom harangja istentiszteletre hívogat  
Mi történik az istentiszteleten? Gondoljuk végig együtt 

Jézus maga is olvasott fel a zsinagógában 
és magyarázta a Szentírást  Ezt mondta: 
„Ma teljesedett be az írás…”, vagyis rólam 
írtak a szent könyvekben, a próféták, akik-
nek Isten megmutatta a jövőt 

A mi református Istentiszteletünk 
Jézusról szól  A templomban az ő életéről, 
tetteiről, tanításairól hallhatunk  

JÉZUS KORÁBAN, IZRÁELBEN NAPJAINKBAN, MAGYARORSZÁGON

A hetedik nap neve: sabbat vasárnap

zsinagógába mentek
(A zsinagóga magyarul imaház) Mi templomba járunk

Befedték a fejüket A férfiak leveszik a kalapot, sapkát

Énekelünk:
lant, citera, hárfa kíséri

orgona, szól, ritkábban gitár, zongora, 
vagy egyéb hangszer

Imádkozunk:
Ők fölemelt kézzel Mi összekulcsolt kezekkel

A rabbi a tekercsekből olvasott A református lelkész a Bibliából olvas

Emlékezz meg a nyugalom  
napjáról, és szenteld meg azt! 

2Mózes 20,8
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Feladattár
•  Te mire szánod a héten a legtöbb 

idődet?
•  A szüleid mivel töltik a legtöbb 

időt?
•  Nem maradt ki valami fontos az 

elmúlt héten, amit szerettél volna 
megtenni, de nem jutott rá idő?

•  Te voltál már a templomban?
•  Nálatok van gyermek-istentiszte-

let?
•  Melyik a kedvenc éneked a refor-

mátus énekeskönyvből?

bibliai kvíz
•  Mitől különleges számunkra a 

vasárnap?
•  Mit jelent a hetedik nap megszen-

telése?
•  Mi történik a református isten-

tiszteleten?

?
tudod-e?
•  Izráelben annyira komolyan vették a hete-

dik nap megszentelését, hogy ilyenkor nem 
is főztek, még tüzet sem gyújtottak. Előző 
nap mindent gondosan előkészítettek, így a 
hetedik nap már felszabadult a munka alól. 
Nem indultak hosszú útra sem, és nem 
cipeltek súlyos terhet. Egyetlen dologgal 
foglalkoztak: Isten igéjével. 

•  Számunkra a vasárnap Jézus feltámadásának 
a napja, ezért ünnepelünk ezen a napon.

•  István király kötelezővé tette az istentisz-
telet látogatását. Csak az maradhatott ott-
hon, aki a tüzet őrizte.

•  A vasárnap szavunk a vásárnap kifejezésből 
ered. 




