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Előszó
Kedves Hetedikes Barátom !

Kapu, ajtó, bejárat.
Egyszerű szavak, de biztos magad előtt látod a számodra emlékezeteseket vagy 
mindennapiakat  Ma is kiléptél és beléptél jó néhányon, és nem is figyelted, hogy 
milyenek  Az iskola kapuján is beléptél, egy új évbe, lehet, hogy egy új osztályba  Az 
biztos, hogy számos új tantárgy világába beléphetsz  Többek között a természettudo-
mányok kapuja is kitárul előtted ebben az évben 

Vár, város, templom, kert, ház – kapu.
Biztonságot ad, határokat jelöl, védelmet nyújt  Ha kívül vagy, vágyakozol befelé és 
reménykedsz, hogy valaki beenged  Ha bent vagy, biztonságban érezheted magad, 
tudod, hogy otthon lehetsz és Te is kinyithatod másoknak  Hetedik osztályosként 
közösségek tagjaként átélhetsz hasonlót  Biztonságban lehetsz a családban, a gyü-
lekezetben, a barátaid között  De lehet, hogy éppen vágysz egy közösségbe, ahova 
befogadnak  Te is észrevehetsz másokat, akik veled szeretnének közösségben lenni  

Nyitott, zárt, résnyire, kulcsra, tárva.
Mennyi minden, ami eszedbe juthat egy kapuról, egy ajtóról  Jelentése van, hogy 
kinek, minek nyílik meg, ki előtt, mi előtt marad zárva  Kit, mit nem engedsz be  
Kire, mire kukkantasz ki, amikor résnyire nyitod  Kinek, minek tárod ki magad, 
hogy egészen beléphessen az életedbe 

Ez az utolsó a legnehezebb  Kinek, minek nyitod meg a szíved  Kizárhatsz dolgokat, 
embereket az életedből, másokat pedig a szívedbe zárhatsz  De hogyan tudod eldön-
teni, hogy mikor mit kell tenned? 

„Isten közelebb van hozzád, mint az ajtó” – Tartja egy ír közmondás 
Ő már kinyitotta előtted országának az ajtaját, és vár, hogy belépj Hozzá  Ebben az 
évben ez a tártkapu, ami Téged vár, hogy otthon érezd magad Nála  Jöjj és lépj be!

Lelkipásztorod/Hittanoktatód
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ISTEN MEGSZÓLÍT 
1. KI VaGYoK  ÉN?

(139. Zsoltár)

1. Tervezz magadnak névtáblát!

2. Vizsgáld meg magadat! Az alábbi tulajdonságok közül húzd alá azokat, amelyek jellem-
zők rád! 

SZORGALMAS
ŐSZINTE
VEREKEDŐS
SÉRTŐDÉKENY
TISZTELETTUDÓ
KÖTEKEDŐ
BARÁTSÁGOS
SZÓFOGADÓ
UDVARIATLAN
DOLGOS
LELKIISMERETES
BÁTOR
TITOKTARTÓ
RENDETLEN
RENDES
TAKARÉKOS
MEGÉRTŐ
TITOKZATOS
SZELEBURDI

SOVÁNY
IRIGY
BEKÉPZELT
ÖNZETLEN
IZMOS
SEGÍTŐKÉSZ
MAGAS
ALACSONY
OKOS
KÖZEPES TANULÓ
BÉKÉS
BETEG
NYUGTALAN
ÓVATOS
VIDÁM
BÁTOR
SZOMORÚ
CSALÁDSZERETŐ
VESZEDŐS

VITATKOZÓ
FELESELŐ
ERŐS
GYENGE
JÓ TANULÓ
MAGABIZTOS
KIEGYENSÚLYOZATLAN
NAGYKÉPŰ
KOCKÁZATVÁLLALÓ
CSERFES
VISSZAHÚZÓDÓ
HALGATAG
IGAZMONDÓ
KÖVÉR
FÜLLENTŐS
SOVÁNY
BIZALMATLAN 
NINCS ÖNBIZALMAM 

3. Mit jelent a neved? Járj utána és írd le! Jellemző rád a jelentése?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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5. Írj kapufeliratot legalább 3 bibliai személynek! Kitalálják a többiek, hogy kikről van 
szó?  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Bibliai személyek kapufeliratát olvashatod. Kitalálod, hogy kié lehet ?

6. Ha templomépítő mester lehetnél, mit írnál a templomod kapujára?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. Mit gondolsz az alábbi versrészletről? Fogalmazd meg 3-4 mondatban!
„Ki vagyok én? Nem mondom meg;
Ha megmondom: rám ismernek ”

Petőfi Sándor: Ki vagyok én? Nem mondom meg…

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2. HOGYAN szól HOzzÁM IsTEN A szENTÍRÁsBAN ?
(139. Zsoltár)

1. Mit gondolsz a Bibliáról? Írd le röviden a véleményed!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.  Milyen bibliaolvasást segítő kiadványokat ismersz? Nevezz meg, amennyit tudsz!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Ismered ezt a kifejezést: „üzeneted érkezett”?
a) Beszélgessetek arról, hogy mikor halljuk és mondjuk ezeket a szavakat! 
b) Olvasd el az alábbi gondolatokat! Hogyan kapcsolódik az „üzeneted érkezett” kifejezéshez?
c) Olvasd el újra a kiemelt szavakat! Hogyan fogalmaznád meg, miről szólnak ezek?

Ha Biblia csak egy könyv a polcodon, akkor nem élheted át a lényegét  Azt, amiért Isten ihlette 
(inspirálta) azokat a Szentlelke által, akik leírták az Ő igéjét  Azt, amiért Ő el akarta hozzád 
juttatni az ő szavát  Ha viszont meghallod az Ő szavát igéjéből, akkor te is továbbadhatod csa-
ládodban, barátaidnak mindazt, amit megértettél belőle  Leírhatod egy képeslapra, egy sms-ben 
elküldheted valakinek biztatásként  Összegyűjtheted a szívedben, de alá is húzhatod a Bibliádban 
azokat az aranymondásokat, amik igazán fontossá váltak számodra  Lemásolhatod a füzetedbe, 
vagy akár posztolhatod is  A legfontosabb azonban, hogy mindig értsd meg Isten szavát, ezért 
kell neked is lefordítanod a Biblia mondatait a magad számára, hogy ne csak egy régen megírt 
üzenet legyen 

2. Oldd meg a keresztrejtvényt! Hogyan kapcsolódik a megfejtés a tanultakhoz?

1  Vándorló életmódot folytató, legeltetéssel foglalkozó népcsoport 
2  Inspirált, azaz a Szentlélektől     
3  A Biblia szó jelentése 
4  Egyházatya a 4  században, aki különös esemény hatására kezdte olvasni a Bibliát 
5  A Biblia 2 részből áll, Ó… és Új…
6  Ezt tette Károli Gáspár a Bibliával 
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6. Egy történelmi példa: Augustinus egyházatya. Olvasd el az életéről szóló néhány gon-
dolatot és beszélgessetek a következő kérdésekről!

a) Hogyan hatott Augustinusra Isten Igéje?
b) Mit gondolsz, mi okozhatta ezt a változást?
c) Tudnál példát mondani arra, hogy ma hogyan történhetne hasonló dolog, mint Augustinusszal? 

Augustinus Észak-Afrikában született a 4  század közepén  Apja pogány, anyja keresztyén volt  
Gyermekként a tanulást nem szerette, a színházat azonban igen  Hogy legyenek társai ebben a 
játékban, többször meglopta szüleit  Tanulmányait más városban folytatta, kamaszkorában kicsa-
pongó életet élt  Édesanyja eközben folyamatosan imádkozott érte, hogy megtérjen  Milánóba 
kerülve találkozott Ambrussal, a püspökkel, aki sokat beszélgetett vele Isten igéjéről  Eközben 
egy különleges élményben is része volt, melyről így ír leghíresebb művében, a Vallomásokban

5. Fordítsd le az alábbi aranymondást! 
Azaz, írd le saját szavaiddal, hogy ért-
hető legyen olyan fiatalnak is, aki nem 
találkozott még a Bibliával!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

„Egyszer csak fiú- vagy leányhangot hallok a szomszéd 
házból  Énekelt, s ezt ismételgette: Tolle, lege! Tolle, 
lege! Vedd és olvasd! Vedd és olvasd! … Visszanyom-
tam könnyeim áradatát, s felugrottam, mert semmi 
mást, égi parancsot láttam e jelben, hogy nyissam ki a 
Szentírást, s olvassam el a szemembe ötlő legelső fejezetet ” 

Felkapva a könyvet Pál rómaiakhoz írt levelét olvasta: 
„… tisztességben éljünk: nem dorbézolásban és részeges-
kedésben, nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem 
viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra 
az Úr Jézus Krisztust; a testet pedig ne kényeztessétek úgy, 
hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne.” Római levél 13,13-14 

Augustinus élete ettől a pillanattól teljesen megváltozott, Krisztus felé fordult, megkeresztelke-
dett  Megbánta korábbi kicsapongó életét  Később Észak-Afrikában püspök lett, és mai napig is 
őt tartják az egyik legnagyobb egyházatyának  
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3. ÉzsAIÁs PRóFÉTA ElHÍVÁsA
(Ézsaiás 6)

1. Készíts névjegykártyát Ézsaiásnak! Mit tudsz róla?

2. Te mit gondolsz? Beszélgessetek a következő kérdésekről!
a) Mit gondolsz, milyen tulajdonságokra van szükség ahhoz, hogy valaki elvállaljon és végrehajt-
son egy küldetést?
b) Ézsaiásra milyen küldetést bízott Isten?
c) Mi derül ki Ézsaiás tulajdonságaiból a tanult történet alapján?

3. Mit láthatott Ézsaiás? Készíts képet róla! 
(Lehet rajz, de lehet montázs, vagy számítógépes grafika is, engedd szabadon a fantáziádat! Ha a 
számítógépen dolgozol, akkor nyomtasd ki és ragaszd ide az elkészült munkát!)
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4. JEREMIÁs PRóFÉTA ElHÍVÁsA
(139. Zsoltár)

1. Ki, kicsoda az alábbiak közül? Írd mellé a nevét ! 

2. A fenti személyek közül válassz egyet! Írd le, hogy milyen feladatot bízott rá Isten!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––
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3. A fenti személyek közül válassz egyet! Írd le, hogy milyen feladatot bízott rá Isten!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Írj egy képzeletbeli párbeszédet a fenti személyek valamelyikével, amiben ő tiltakozik a 
feladat ellen, te pedig igyekszel meggyőzni őt arról, hogy mennyire fontos az és ő meny-
nyire alkalmas arra!

4. Írj egy képzeletbeli párbeszédet a fenti személyek valamelyikével, amiben ő tiltakozik a 
feladat ellen, te pedig igyekszel meggyőzni őt arról, hogy mennyire fontos az és ő meny-
nyire alkalmas arra!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1. Olvasd el az alábbi idézeteket és válaszd ki közülük azokat, amelyek számodra a bol-
dogságot fejezik ki!  Melyikkel értesz leginkább és melyikkel legkevésbé egyet?

JÉZUS AZ ÉLETRŐL TANÍT
5. JÉzUs A BOlDOG ÉlETRől TANÍT

(Máté evangéliuma 5,3-11)
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4. Ma milyen nehéz helyzetek vannak? Gyűjts össze néhányat és írj te is „boldogmondást” 
az előzőek példájára.

Így kezdődjön: „boldogok, akik………, mert… ”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Jézus boldogságról szóló tanítását sokan átgondolták már. Közülük többen folytatták is 
a gondolatokat. Olvasd el a két idézetet !

a) Hogyan bővítette tovább Gyökössy Endre és Fabiny Tamás a boldogmondásokat?
b) Válaszd ki belőlük, ami sokat jelent a számodra!

Boldogok, akik tudják, miért élnek, 
mert akkor azt is megtudják majd, 
hogyan éljenek 
Boldogok, akik tudják, hogy mások-
nak is lehet igaza, mert békesség lesz 
körülöttük 
Boldogok, akik nevetni tudnak 
önmagukon, mert nem lesz vége 
szórakozásuknak 
Boldogok, akik meg tudják külön-
böztetni a hegyet a vakondtúrás-
tól, mert sok zavartól kímélik meg 
magukat 
Boldogok, akik észreveszik egy dió-
fában a bölcsőt, az asztalt és a kopor-
sót, és mindháromban a diófát, mert 
nemcsak néznek, hanem látnak is 
Boldogok, akik tudnak elhallgatni 
és meghallgatni, mert sok barátot 
kapnak ajándékba és nem lesznek 
magányosak 
Boldogok, akik el tudnak hallgatni, 
ha szavukba vágnak, ha megbántják 
őket, és szelíden szólnak, mert Jézus 
nyomában járnak 

Gyökössy Endre, református lelkész

Boldogok a protestánsok, mert soha nem 
kapják készen a hitet, hanem személyesen 
megharcolnak érte 
Boldogok a magyar protestánsok, mert 
küzdelmes történelmükből is erőt meríte-
nek a mai helytálláshoz 
Boldogok, akik ápolják a reformáció örök-
ségét, mert ők sokakat tudnak gazdagítani 
Boldogok, akik hálával emlékeznek a nem-
zet ötven évvel ezelőtti hősiességére, mert 
ők apáik méltó fiainak neveztetnek 
Boldogok, akik közös kehelyből tudnak 
úrvacsorázni, mert így lehetnek az Atya jó 
gyermekei 
Boldogok, akiket az igazság képviseletétől 
nem rettent el sem máglya, sem a gálya, 
sem a könnygázgránát, mert ők nem a féle-
lem lelkét kapták 
Boldogok, akik számára az igen igen és a 
nem nem, mert így tanulták mesterüktől 
Boldogok, akik úgy köszönnek, hogy áldás, 
békesség, mert tudják, hogy Isten a mi erős 
várunk 

Fabiny Tamás, evangélikus püspök

2. Mit mond Jézus? Kik a boldogok? Miért is boldogok ők? Húzd össze a megfelelőket!
a) Jól figyelj, egy helyre kettőt is oda kell húznod! Az egyikhez pedig egyet sem 
b) Beszélgessetek arról, hogy milyen érzés lehet ezekben a helyzetekben lenni! Arról is, hogy lehet 
boldognak lenni ezekben a nehéz helyzetekben!

Lelki szegények 
Sírnak
Szelídek
Éheznek az igazságra
Tiszta szívűek
Békét teremtenek
Akiket üldöznek az igazságért
Ha Jézus miatt gyalázzák 

megvigasztaltatnak
öröklik a földet
övék a mennyek országa
irgalmasságot nyernek
Isten fiainak fogják nevezni őket
Meglátják Istent
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6. JÉzUs A HElYEs sORRENDRől TANÍT
(Lukács 10,38-42)

2. Hogyan jellemeznéd a tanult történetből Máriát és Mártát? Sorolj fel néhány tulajdon-
ságot hozzájuk!

  Mária       Márta

1. Mi a legfontosabb a számodra? Készíts egy fontossági sorrendet, és 1-5 között pontozd a 
következőket! Az üres helyre odaírhatod a saját gondolataidat is!

Jó jegyek 1 2 3 4 5
Boldogság 1 2 3 4 5
Szeretet 1 2 3 4 5
Család 1 2 3 4 5
Isten 1 2 3 4 5
Béke 1 2 3 4 5
Jó kinézet 1 2 3 4 5
Valaki, aki szeret 1 2 3 4 5
Barátok 1 2 3 4 5
________________________1 2 3 4 5
________________________1 2 3 4 5

3. Az alábbi szóhálóban egy bibliai ige szavai találhatóak. Rakd őket sorrendbe és beszél-
jétek meg, hogy mit jelent!
Segítséget jelent, ha a Bibliából kikeresitek és elolvassátok a Máté 6,33 verset!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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4. Az alábbi képregényben a szereplők valamivel mindig elfoglaltak voltak ahhoz, hogy 
Istenre figyeljenek. 
a) Nézd meg a képeket és döntsd el, hová illenek a következő kifejezések!
•	 túl	gondterhelt
•	 túl	fiatal
•	 túl	sikeres
•	 túl	gondtalan
•	 túl	késő
•	 túl	elfoglalt
•	 túl	boldog
b) Milyen tanácsot adnál a szereplőknek, hogyan érdemes változtatniuk az életükön?
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7. JÉzUs ÖNMAGÁRól TANÍT

1. Keresd meg a betűhálóban azokat a kifejezéseket, melyeket Jézus az „Én vagyok” mon-
dásokban használ !

a) Húzd alá őket!

b) A betűhálóban szereplő szavakat helyettesítsd be Jézus mondataiba  (Van, ami többször is sze-
repelhet )

Én vagyok a világ _____________: aki engem követ, nem jár _____________, hanem övé 

lesz az élet _____________ 

Én vagyok az _____________: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az _____________ 

és _____________, és legelőre talál 

Én vagyok a jó _____________  A jó pásztor _____________ adja a juhokért 

Én vagyok a _____________ és az _____________, aki hisz énbennem, ha meghal is, 

_____________; és aki _____________, és hisz énbennem, az nem hal meg soha 

Én vagyok az _____________, az _____________ és az _____________; senki sem mehet 

az _____________, csakis énáltalam 

Én vagyok a _____________, ti a _____________: aki énbennem marad, és én őbenne, az 

_____________ sok _____________, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni 

V Z H T Ö S C L Ö M Ü Y G

K I É A D Ú W É V Í B I R

Ő G L T Ó N A H O S É F Ú

Z A E Y N Ü Q Ú L Ö H E D

S Z T Á G R J T É T E L É

S S J H P O E R G É L T Z

E Á M O M T S U M T K Á Ő

V G E Z Í Z Ő S E S Ó M T

Ő B R D O S K C Á É T A Ő

L G E G R Á L Í P G J D L

Ő D T E K P O F U B A Á Ő

Z R Á J I K R Á J E B S Z

S Z P Ö S A P L I N A Z S
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2. Válaszd ki az egyik jézusi „én vagyok” mondást. Szeretnéd megismertetni a barátaiddal. 
Készíts egy „bannert” róla !

(A BANNER egy adott weboldalon reklámozási célból megjelenő „hirdető tábla” egy előre 
meghatározott fix területen és helyen – kép szöveggel )

a) Miért éppen ezt a mondást választottad?
b) Mit mond neked ez neked Jézusról?
c) Te hogyan jellemeznéd Jézust? Hogyan fejeznéd be a mondatot: „Jézus az, aki…”?
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8. JÉzUs TANÍT – KITARTÁs A MINDENNAPOKBAN
(Máté 25,1-13)

2. Válassz ki az előző feladatban aláhúzottak közül hármat, amelyek Neked a legfontosab-
bak! Miért választottad őket?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Okos vagy balga? Olvasd el az alábbi állításokat, döntsd el, hogy okos, vagy balga 
dolog lenne megtenni azt! 

a) Ha okos, írd elő az O, ha balga, írd elé a B betűt! 
b) Írj Te is hasonló állításokat, amiről a többiek dönthetnek!

Átmenni az úton anélkül, hogy körülnéznél  
Mindennap olvasni a Szentírást 
Meglátogatni a beteg barátodat 
Halogatni a rád bízott feladatok elvégzését 
Csak akkor imádkozni, ha valamit szeretnénk kapni Istentől 
Segíteni idős nagyszüleidnek a házi munkában 
Gyülekezeti délutánon, szeretetvendégségben lecsapni a legfinomabb süteményekre 

1. Milyen módon élheted meg a hitedet a hétköznapokban? Húzd alá a szavak közül azo-
kat, melyek ezt fejezik ki számodra! (Ha valami szerinted kimaradt a listából, egészítsd 
ki!)

Biblia olvasása
imádság
beszélgetés
éneklés
ifi közössége
istentisztelet
áhítat

egyéni csendesség
Tízparancsolat
Mi Atyánk
Heidelbergi káté
templom
úrvacsora
diakónia

szolgálat
szeretet parancsa
gyülekezet
hittanóra

––––––––––––––––

––––––––––––––––
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9. MI TEsz ElÉGEDETTÉ ?
(Lukács 12,16-21)

1. Elég-e? Neked elég? Hányszor szerepel az alábbi rejtvényben a kérdés: ELÉG-E?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Írj bevásárló listát a következő bulidhoz! Hogyan tudod eldönteni, hogy miből mennyi 
elég? Dolgozzatok csoportban! Beszéljétek meg!

E L É G E

L L G E L

É G É L É

G E L G G

E L É G E
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3. Készíts elégedettségi mutatót! Mennyire vagy elégedett a következőkkel? Jelöld 1-5 
fokozatú skálán! 

(A skálán a számok a következőket jelentik: 1: abszolút nem vagy elégedett, 3: közepesen vagy 
elégedett, 5: nagyon elégedett vagy!)

a) Dolgozzatok párban! 
b) Először saját magadra vonatkoztatva töltsd ki!
c) A padtársad véleményét is kérdezd meg és írd ide!

Létszám: fő
Rám vonatkozik A padtársam véleménye

elégedett elégedetlen elégedett elégedetlen

A hajam színével

A magasságommal

A tanulmányi  
eredményeimmel

A lakóhelyemmel 
(falummal,  
városommal)

A nevemmel

A zsebpénzemmel

A telefonommal

A szobámmal

A családommal

Az Istennel való  
kapcsolatommal

A gyülekezettel, 
ahová járok

A hitemmel

Összesen
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20. TEsTVÉREINK A HITBEN:  
KEREszTYÉN FElEKEzETEK

3. Milyen elemek szerepelnek szerinted bármely keresztyén felekezet vasárnapi istentiszte-
letén? Húzd alá!

1. Mit tudsz a következő felekezetekről? Nézz utána az Interneten a jelképeiknek és arról, 
hogy melyek a fő jellegzetességeik!

református
evangélikus
katolikus
baptista
ortodox
metodista
pünkösdi
adventista 

2. Melyik felekezet keltette fel az érdeklődésedet? Nézz utána, tudj meg róla többet! Vála-
szolj minél több kérdésre!

A felekezet neve: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Templom vagy imaház: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Különlegesség a ’templomon’: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Istentisztelet ideje: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Érdekesség az istentiszteleten: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Egyéb gyülekezeti alkalmak: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jelképe:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jelmondata: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lelkipásztora: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ismerősöm, aki oda tartozik: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Különlegessége, érdekessége: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

imádság
adakozás
közös zenélés
keresztelő
bizonyságtétel
bemerítés
úrvacsora
áldozás

esküvő
Biblia olvasás
kórus éneke
beszélgetés
kézfogás a lelkésszel
hirdetés
igehirdetés
közös éneklés

áldás
hitvallás
vetítés
Mi Atyánk
Káté olvasás
ének tanítás
kávézás
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„Ajtók egymás mellett  Egy házban  Némelyik kisebb lakáshoz, másik nagyobbhoz tartozik  
Egyikben többen laknak, másikban kevesebben  Egyikből hangosan szól a rock, másikból halk 
beszélgetés hallatszik  Egyiknek egyszerű ajtaja van, már kicsit kopott, a másikat most szerel-
ték biztonsági zárasra, vadonatúj  Az egyiken nagy cégtábla virít, a másikon egyszerű családi 
névtábla  Az egyiknél sok muskátli virít, a másiknál csupa zöld futónövény  Az egyikben csak 
munkaidőben dolgoznak, a másikban élnek éjjel nappal  Az egyik most takarítja a folyosót, a 
másik éppen befizeti a közös költséget  Az egyikből éppen kilépve összetalálkoznak a másikból 
kilépővel  Mindketten köszönnek:
Áldás békesség!
Békesség Istentől!
Erős vár a mi Istenünk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Isten áldjon!
Isten veled!
Hiszen ismerik egymást  Szomszédok  Egy házban laknak ” 

4. Mit gondolsz a következő gondolatokról?
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21. JÉzUs PÉlDÁT MUTAT Az IMÁDsÁGOs ÉlETRE
(Mk 6,46)

2. Melyek az imádság zavaró körülményei számodra? Húzd át azokat!
Melyek segítik az elcsendesedésedet? Karikázd be azokat!

3. Te melyik negyedben tudod elhelyezni a saját imádságodat? Hol, mikor, milyen körül-
mények között szoktál imádkozni? Írd be a megfelelő helyre címszavakban! Több helyre 
is írhatsz!

1. Írd be a hiányzó szavakat a megfelelő helyre!
jutalmukat – imádkoztok – bezárva – Atyád – zsinagógákban – emberek – megállva – belső – 
titokban – képmutatók

Amikor __________________, ne legyetek olyanok, mint a __________________, 
akik szeretnek a __________________ és az utcasarkokon __________________ imád-
kozni, hogy lássák őket az __________________  Bizony, mondom néktek: megkapták 
__________________ 
Te pedig amikor imádkozol, menj be a __________________ szobádba, és ajtó-
dat__________________  imádkozzál Atyádhoz __________________; 
__________________ pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked 

hangos zene
beszélgetés
halk zene
világosság
sötétség
csend
gyertyafény
sok ember

szülők
egyedül
barátok
üzlet
utca
otthon
templom
iskola

erdő
mező
vízpart
eső
fáradtság
jókedv
öröm
félelem 
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3.  Írj egy-egy rövid gondolatot imádságként az alábbi kézbe. Folytathatod a megkezdett 
mondatokat is!
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22. IMÁDKOzzÁl És DOlGOzzÁl! 

2. A betűhálóban talált szavakat írd a meghatározás után!

1. Keress a leckéhez kapcsolódó szavakat a betűhálóban!
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Szerzetesrend neve: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Felszólítás Isten dicséretére: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Felszólítás mindennapos cselekvésre: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Elcsigázott, kimerült: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oratórium magyarul: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ilyen módon indulva a napnak, erőt ad: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ilyen módon is lehet Istent dicsérni: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Az emberhez tartozó mindennapos cselekvés: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Református város, kollégiumáról is híres: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A mondás szerint az …  pénz: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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3. Egészítsd ki, fejezd be a mondatokat!

Számomra a legizgalmasabb feladat ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Legkevésbé  –––––––––––––––––––––––––––––––––– szeretem a rám bízott feladatok közül 

Szívesen fordítok időt –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nehezen állok neki a  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Felnőttként  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– szeretnék dolgozni 
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26. FIATAlOK IsTEN VONzÁsÁBAN

1. Az ifjúsági közösségeknek fontos alkalma a közös bibliatanulmányozás. Olvassátok el 
az alábbi igeszakaszt, amit Pál ír a fiatal Timóteusnak, és válaszoljatok közösen a kér-
désekre! (2Tim 2,1-9)

a) Milyen jelképeket használ Pál apostol, amelyekkel szemléletesebbé teszi Timóteus feladatát?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

b) Válasszatok a kiemelt kifejezések közül kettőt, ami összekapcsolódik, és próbáljátok megindo-
kolni, hogy miért tartotta fontosnak Pál apostol, hogy írjon azokról Timóteusnak!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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3. Mikor van a gyülekezetedben ifjúsági csoport? Hol lesz legközelebb ifjúsági találkozó, 
tábor, konferencia? Nézz utána!

Ifjúsági óra időpontja:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ifjúsági találkozó helyszíne, időpontja: 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ifjúsági tábor helyszíne, időpontja:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Képzeld el, hogy te választhatsz az ifjúsági csoportban a következő órára/órákra témát. 
Mi mindenről szeretnél beszélni? Jelöld egy általad színnel őket!

a) Az üres helyre írhatsz általad javasolt témákat is 
b) Ha elkészült az egész csoport összesítsétek, hogy melyik témára, mennyi szavazat érkezett!

ÖRÖK ÉLET IMÁDSÁG
SZEGÉNYEK,  

GAZDAGOK

HELYEM  

A VILÁGBAN
DROGOK

BARÁTSÁG
SIKER,  

SIKERTELENSÉG
ALKOHOL TOLERANCIA PÁLYAVÁLASZTÁS

STÍLUSOK
CSALÁDOM

ÉS ÉN
SZERELEM HALÁL

RASSZIZMUS KIHEZ TARTOZOM?
HELYEM  

AZ EGYHÁZBAN
ÖNISMERET

SZENVEDÉS ÖLTÖZKÖDÉS SZÓRAKOZÁS KONFLIKTUSAIM
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4.  Ki adhatta fel az apróhirdetést?  Írd mellé!

2. A tanult történelmi személyek közül kit találtál a legszimpatikusabbnak? Miért éppen 
őt?

Képzeld el, hogy visszautazhatsz az ő korába  Mi mindent kérdeznél tőle és mit mondanál neki? 
Írd ide a gondolataidat!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Minden korban megvolt annak az öröme és nehézsége, ha valaki hitt Istenben. Az aláb-
biakban található korszakokra gondolva beszéljétek meg, hogy milyen tulajdonságok 
kellettek ahhoz, hogy keresztyénként élj abban az időszakban!

a) Pál apostol kora
b) Reformáció időszaka
c) Ellenreformáció időszaka

1. Rakd sorrendbe aszerint, hogy mikor éltek (történtek) és helyezd el őket az idővonalon! 
gályarabok, Pál apostol, Lorántffy Zsuzsanna, türelmi rendelet, Árva Bethlen Kata, 
István vértanú

ÖsszEFOGlAlÁs II.
HITBEN ÉlőK A TÖRTÉNElEM sORÁN
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5. Mit jelentenek a következő fogalmak? A saját szavaiddal fogalmazd meg!

Misszió
diakónia 
ökumené
keresztyén felekezet

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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