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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!

7

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

sötétzöld keretben a fogalmak rövid magyarázatát találjátok meg.

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. 

Lila keretben találhatóak azok a gondolatok, melyek röviden összefoglalják az adott témát. 
Ezeket mindenképpen jegyezzétek meg!
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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  
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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!

Néha pedig nem látjuk előre, hogy mi fog 
történni, ha éppen ezt vagy azt választjuk  

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 döntéshelyzetben  Te kitől kérsz tanácsot? A legjobb barátodtól? 
A testvéredtől vagy esetleg a szüleidtől? Nemcsak őket kérdezheted meg  Isten egész életedben 
veled van  Hozzá is fordulhatsz, amikor tanácsra van szükséged  Isten szavát a Bibliában ismer-
heted 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 útmuta-
tását pedig akkor érted meg, ha olvasod 
a Szentírást  Keresd minden nap Isten 
útmutatását a Bibliában! 

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

Zsoltárok 25,12
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2.   IsTen dönTésre Hív:  
az ember dönTése

(1Mózes 3,1–3,24)
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Igazán boldog volt az első emberpár 
az Éden kertjében. De a kígyó ravaszabb 
volt minden állatnál, és megkérdezte az 
asszonytól: 

– Csakugyan azt mondta Isten, hogy a 
kert egyetlen fájáról sem ehettek?

Az asszony elcsodálkozott:
– Ugyan! Minden fa gyümölcséből ehe-

tünk. Csak arról a fáról nem, amely a kert 
közepén van. Ha eszünk belőle, meghalunk. Így mondta Isten.

– Dehogyis haltok meg! – folytatta a kígyó. – Azt viszont jól tudja Isten, hogyha esztek a fáról, 
olyanok lesztek, mint ő: tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz.

Az asszony nézte a fát a kert közepén. Szépek voltak a gyümölcsei. Kívánatosak. 
- Csak jó volna enni arról a fáról – gondolta az asszony. – A szemem is kívánja, ráadásul 

okossá tesz.
Fogta hát magát, szakított a gyümölcséből, és evett. Majd adott a férjének is, és ő is evett. 

Ekkor hirtelen észrevették, hogy meztelenek.
– Hú, nem jó ez így! – gondolták mind a ketten, és gyorsan fügefaleveleket fűztek össze, hogy 

valami ruhájuk legyen. Amikor alkonyodott, meghallották, hogy Isten jár-kel a kertben, és elrej-
tőztek a kert fái között.

De Isten hiányolta az embert: 
– Hol vagy? – kiáltott neki.
– Meghallottam hangodat a kertben – válaszolta az ember –, és megijedtem, mert meztelen 

vagyok. És ezért rejtőztem el.
– Ki mondta meg neked, hogy meztelen vagy? – kérdezte Isten. – Talán ettél arról a  fáról, 

amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél?
– Az asszony adott belőle, akit mellém adtál! – mutatott társára az ember.
– Engem meg ő szedett rá! – mutatott a kígyóra az asszony.
Isten akkor így szólt a kígyóhoz: 

Ha valaki Krisztusban van,  
új teremtés az: a régi elmúlt,  
és íme: új jött létre.

2Korinthus 5,17

A bűn az Istennek való enge detlenség. Amikor nem azt teszem, 
ami Isten akaratával megegyezik.
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– Mivel ezt tetted, légy átkozott: hasa-
don járj, és port egyél egész életedben! Az 
asszony utódja pedig tapossa majd az utó-
dod fejét. De nektek is bűnhődnötök kell! 
– fordult az emberpár felé. – Fájdalommal 
szülöd gyermeked, a férjed pedig uralkodni 
fog rajtad – mondta az asszonynak. – Te 
pedig – szólt a férfihez –, mivel a felesé-
ged szavára hallgattál, és nem az enyémre, 
fáradsággal fogod megkeresni a kenyered 
egész életedben! Egy napon pedig visszatérsz 
a földbe, mert abból vétettél. 

Isten akkor bőrruhát készített az ember-
nek és feleségének, és felöltöztette őket.

– Most már tudjátok, mi a jó, és mi a 
rossz – szólt végül Isten. – El kell hagyno-
tok az Édent, és ezentúl nem ehettek az élet 
fájáról sem. 

Kiűzte tehát Isten az embert a kertből, 
amit neki ültetett. Az Éden kertje elé pedig 
villogó lángpallost és kerúbokat állított, 
hogy őrizzék az élet fájához vezető utat.

?Tudod-e?
•  Az első embert Ádámnak hívták, ami azt 

jelenti: ember. A bűneset történetében  
„az ember” helyett nyugodtan olvashatsz 
Ádámot is.

•  A feleségét Ádám nevezte el Évának. Az 
Éva név azt jelenti: minden élők anyja, az 
élet továbbadója.

Feladattár
•  Játsszatok el olyan helyzeteket, 

amiről egyértelműen tudjátok, 
hogy jó vagy rossz! Utána olya-
nokat, amikről nem biztos, hogy 
azonnal eldönthető!

•  Játsszatok el egy olyan jelenetet, 
amikor valakinek „megszólal a 
lelkiismerete”!

bibliai kvíz
•  Hol volt az ember első otthona?
•  Mi volt az ember feladata?
•  Milyen különleges fa volt az Éden 

kertjében?
•  Mivel csábította el a kígyó az 

asszonyt? 
•  Hogyan büntette meg Isten a 

kígyót, az asszonyt és a férfit?

A kerúbok mennyei lények, és feladatuk az 
őrködés  Szárnyakkal szokták ábrázolni őket 
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5.   IsTen segíT a beTegségben:  
naamán TörTéneTe

egy csodálaTos gyógyulás
2Királyok 5,1–19

Naámán az arámok hadseregparancsnoka volt  Mindenki ismerte a bátorságát és az erejét  
Az ellenségei – köztük Izráel – féltek tőle  Saját királya pedig  nagyra becsülte  Gazdagon és 
boldogan élt a palotában addig, amíg Naamán gyanús foltokat nem vett észre a testén  Elő-
ször 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 végződő 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 ellensze-
rét  Gyógyíthatatlan betegségnek számított  Aki megkapta, annak el kellett hagynia a közös-
séget 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! 

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 elveszí-
tették munkájukat, nem érintkezhettek a 
barátaikkal, de még a családtagjaikkal sem.

Illés után Elizeus próféta hirdette Isten szavát a népnek  Elizeus Isten segítségével cso-
dákat is tett  Ezekből mindenki láthatta, hogy Isten milyen kegyelmes és milyen nagy a 
hatalma  A következő történet arról szól, hogy Isten a betegségek fölött is Úr
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Naamán, ahogy meghallotta a hírt, futott a királyához és elmondta neki Majd útnak indult 
Izrael földjére – Ilyen csodálatos gyógyító csak a király udvarában lehet – szólt az arám király, 
miután végighallgatta hadvezérét  – Úgyhogy ne félj! Menj csak el, én meg küldök egy levelet Izráel 
királyának. 

De egy ekkora úr nem mehetett üres kézzel! Különben is arra gondolt, hogy a próféta biz-
tosan 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 majd megtudja, hogy van prófétája Izráelnek!!
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 kijön, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak a nevét, 
azután végighúzza kezét a beteg helyen, és kigyógyít a bélpoklosságból. Csak annyit mond, hogy 
fürödjek meg a Jordánban? Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói Izráel minden vizénél? 
Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak! – Azzal hátat fordított, és haragosan távozott  
Talán soha vissza sem jön, ha a szolgái utána nem mennek: 

– Atyám, ha a próféta valami nagy dol-
got parancsolt volna, azt is megtetted volna, 
ugye? Akkor ezt is könnyedén megten-
néd…

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

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:
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?

– 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  
– 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?

Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges.
Máté evangéliuma 19,26

A Jordán folyó és a Jordán völgye 
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6.   el lehet-e futni isten elől? 
jónás próFéTa TörTéneTe

IsTen és jónás úTjaI
(Jónás 1–4)

Egyszer Isten így szólt Jónás prófétához:
- Menj el Ninivébe, és mondd el az ott élő embereknek, hogy nem helyes dolgokat tesznek!” 

– Jónás egyet is értett ezzel  Illetve: azzal igen, hogy Ninive nagy és gonosz város  De még, 

egy ókori nagyváros 
Ninive az Asszír Birodalom egyik legnagyobb városa volt. 
A Tigris középső szakaszán, a folyó keleti partján feküdt, 
a várost a Tigris egyik mellékfolyója szelte keresztül. Iga-
zi világváros volt, mely egy évszázadon át az Új Asszír 
Birodalom királyi székhelye lett.

A várost hatalmas kettős fal vette körül, a falak helyen-
ként a 25 méter magasságot is elérték. A rajzon egy 
városkapu látható, amit a régészek által feltárt romok 
alapján építettek, elképzelve, milyen lehetett az eredeti. 
15 hasonló kapuja volt a városnak. Fő útja, a királyút, 30 
méter széles volt, mint ma egy négysávos autópálya. A 
Biblia tanúsága szerint három napig tartott bejárni Nini-
vét, a külvárosokkal együtt.

Jónás próféta volt, Isten üzenetét vitte a népéhez. A története több fontos dologról is 
szól:

• Isten nemcsak Izraelhez szól, hanem más népekhez is. Jónásnak ezért kellett Ninivébe 
mennie, és felhívnia a figyelmüket arra, hogy nem jó úton járnak.

• Isten elől nem lehet elrejtőzni. Ő mindenhol ott van és az egész világot a kezében tartja.

• Isten könyörülő és irgalmas. Akik rosszat tesznek, felismerik a hibáikat és meg akarnak 
változni, azoknak Isten mindig új lehetőségeket ad.
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14. 
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9.   készíTséTek az úr úTjáT!
Keresztelő jános története

úTkészíTés szerszám nélkÜl
Lukács 3,1–18

Keresztelő János Isten prófétája volt  Isten üzenetét hirdette a Jordán folyó egész környékén, 
hogy mindenki, aki hallja Istenhez forduljon, és megkeresztelkedjen bűnei bocsánatára 

Így készítette az embereket a Jézussal való találkozásra 
Sokan hittek a szavának és a folyóhoz gyűltek, hogy megkeresztelje őket 
 János így tanította őket: 
– Minden fát, amely nem terem gyümölcsöt, kivágnak, és tűzre vetnek  Ne legyetek a ter-

méketlen fához hasonlók  Jó gyümölcs nélkül nem ér az semmit  Ne áltassátok magatokat ezt 
mondogatva: Ábrahám a mi atyánk  Hiába emlegetitek a nevét, ha nem követitek a tetteit  
Teremjetek inkább jó gyümölcsöket 

Akkor megkérdezte a sokaság: 
– De akkor mit tegyünk? 
János ezt válaszolta: 
– Akinek van két ruhája, adja oda 

az egyiket annak, akinek egy sincs, és 
akinek van ennivalója, az is hasonlóan 
tegyen 

Vámszedők is kérdezték őt: 

júdea pusztája 
Izráel területének egyik legszárazabb része, szinte mindent felperzsel a tűző nap. Csak egy- 
egy magányos fa ad árnyékot. Alig gondolnánk, hogy ezen a területen is éltek emberek. 

Kicsoda Keresztelő jános?
Isten által kiválasztott próféta volt  Egyszerű életet élt és Júdea pusztájában lakott  
Teveszőr ruhát viselt, sáskát és vadmézet evett  Azt hirdette az embereknek, hogy térje-
nek meg és keresztelkedjenek meg  Jézus útkészítőjének nevezzük  Arról tanított, hogy 
eljön a Messiás és mindenkinek fel kell készülnie a Vele való találkozásra ”

Lelkem várja az Urat, jobban,  
mint az őrök a reggelt…

Zsoltárok 130,6

jézus uTaT muTaT a dönTéseInkben
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– Hát mi mit tegyünk? 
Nekik ezt válaszolta: 
– Ne legyetek kapzsik! Semmivel se vegyetek el több pénzt az emberektől, csak annyit, 

amennyit a törvény előír 
Megkérdezték tőle a katonák is: 
– Mi pedig mit tegyünk? 
Nekik így felelt: 
– Ne legyetek erőszakosak! Senkit ne bántsatok, ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsol-

dotokkal  Még sok mindenre tanította őket, hirdetve Isten akaratát  Egész sokaságot keresztelt 
meg így  Az emberek egymást kérdezgették: Talán csak nem ő a Krisztus? Vajon őt küldte az 
Isten, hogy szabadítónk legyen? 

De János mindenkinek ezt mondta:
– Nem én vagyok  Én vízzel keresztellek benneteket, de eljön az, aki nagyobb nálam, és én 

még arra sem vagyok méltó, hogy a saruja szíját megoldjam 
János magát útkészítőnek tartotta  Ő az a próféta, aki Jézus útját egyengeti  Arra bíztatott 

mindenkit, hogy ők is készítsék magukat a találkozásra 
János azt hirdette, hogy Jézus érkezése nagy esemény  A személye olyan fontos, hogy készen 

kell fogadnunk  A lelkünket fel kell készíteni a fogadására  

Feladattár
•  Beszélgessetek a következő 

témákról! 
–  Hogyan készülsz egy ünnepre 

(otthon, az iskolában)?
–  Hogyan készülsz egy vendég 

érkezésére?
–  Hogyan készülsz egy feleletre, 

versenyre, mérkőzésre, kon-
certre, istentiszteletre vagy az 
orvosi vizsgálatra? Mi a közös 
ezekben a készülésekben?

–  Vártál már nagyon valakire 
vagy valamire?

–  Vártál már hiába valamire?
–  Hogyan lehet lélekben készülni 

egy találkozásra?

bibliai kvíz
•  Mit csinált János a Jordán folyó-

nál?
•  Mit mondott a vámszedőknek?
•  Mit mondott a katonáknak?
•  Mit mondott János Jézusról?

Tudod-e?
Jézus korában a legjobb útépítők a rómaiak 
voltak. Ha kellett a völgyeket feltöltötték, az 
egyenetlen talajt kiegyenlítették. Mély alapot 
ástak és több rétegben rakták le a különbö-
ző méretű köveket. Az út két oldala lefelé 
lejtett, hogy elvezesse az esővizet. A tetejét 
sima kövekkel burkolták. Az útépítés célja a 
gyors közlekedés biztosítása volt. Ezt legin-
kább a hadsereg miatt tartották fontosnak. 
Az uralkodó látogatása különleges esemény 
volt. Érkezése előtt is igyekeztek az utakat 
rendbe rakni. Nem fordulhatott elő, hogy a 
legfontosabb ember úthiba miatt ne tudjon 
tovább menni.

?
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11.  mIndennapI kísérTéseInk

A kísértés választás elé állít minket  Döntenünk kell: melyik utat válasszuk  Azt, amit a kísértés 
kínál vagy talán a nehezebbnek tűnőt  Ha a kísértést követjük, rossz döntéseket hozunk 

Kísértésekkel gyakran találkozunk  Még Jézust is érték kísértések  Biztosan emlékszel rá, 
hogy ezek a kísértések el akarták terelni a jó útról, el akarták téríteni a feladatától  De Ő nem 
engedett ezeknek a csábításoknak  Mi hogyan is vagyunk ezzel? 

Sok mindenben nem te döntesz az életedben.
Tudnál rá példát mondani? Mi az, amiben te dönthetsz?
Tudsz-e mindig jól dönteni?
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Nekünk is vannak kísértéseink  Némelyik a rossz úton akarnak jó dolgokhoz juttatni ben-
nünket  Például arra csábítanak a saját vágyaink, hogy csak úgy elvegyünk valamit, ami teszik 
nekünk  Vagy egy jobb jegy érdekében puskázzunk, lessünk a másik dolgozatáról 

Kísértés lehet az is, hogy hagyjuk a figyelmünket elterelni a feladatunkról  Sokszor észre 
sem vesszük, hogy mennyire elrepül az idő, amikor a telefonnal, számítógéppel játszunk, vagy a 
tv előtt töltjük az időt  Közben nem is gondolunk arra, hogy ez a tanulástól, a segítségnyújtástól 
vagy éppen az alvástól veszi el az időt 

A kísértésből, ha hagyjuk magunkon eluralkodni, már függőség is lehet  Ezt szenvedélybe-
tegségnek is hívják  Néha ártatlan játéknak, vagy izgalmas kalandnak indul a dolog  Ilyen lehet 
a játékszenvedély is  Aki sokat játszik, az nemcsak az idejét, de a pénzét is elveszítheti  Van, aki 
a dohányzásról, vagy az alkoholról nem tud leszokni  Ezek a függőségek gyakran a gyermek-
korban elszívott első cigarettával, vagy korty itallal kezdődnek  Érdemes vigyázni, és ellenállni 
a csábításnak, mert az első lépés után nem mindig könnyű megállni 

Mindenkit ér kísértés  Valami, ami néha izgalmasabbnak, érdekesebbnek, fontosabbnak 
tűnik, mint a másik lehetőség  Még akkor is, ha előre már sejtjük, hogy nem lesz a leg-
jobb következménye 
Ha a kísértésnek ellenállsz, akkor több leszel  Jézus példát mutatott arra, hogy ellen lehet 
állni a csábításnak  Te hogyan döntesz? Még, ha nehéz is a választás, Istentől kérhetsz 
segítséget!

Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig  
hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel 
együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. 

1Korinthus 10,13

Jézus kísértései hasonlóak voltak a miénkhez 
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22.  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-

denféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát 
ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se állatod, 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 az Úr a nyugalom napját, és 
megszentelte azt..” 2Mózes 20, 8–11.

Mi történik az istentiszteleten? Gondoljuk végig együtt 
Jézus maga is olvasott fel a zsinagógában és magyarázta a Szentírást  Ezt mondta: „Ma teljese-

dett be az írás…”, vagyis rólam írtak a szent könyvekben, a próféták, akiknek Isten megmutatta a 
jövőt  A  református istentisztelet 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

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

Emlékezz meg a nyugalom  
napjáról, és szenteld meg azt! 

2Mózes 20,8
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