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Alapvetés: Milyen egy jó 
áhítat?

Kiindulópont: Mi az áhítat 
célja?

Mi (lehet) a kihívás az 
áhítat megtartásában? 

Könyvajánló: Mit vegyek a 
kezembe?

Digitális lehetőségek: Hova 
klikkeljek? 

Személyes gondolatok

Feladat(ok)ban



Feladat

Milyen egy jó áhítat? 

 Egy Lapra írjunk fel 3 számunkra fontos szempontot, jellemzőt!

 Beszéljük meg! 



Kiknek tartunk áhítatot?



Akikkel találkozunk reggel 8 kor



Állandó mérlegelés 

Példabeszédek 22,6: 

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, 

akkor sem tér el attól.

 Mi a „neki(k) megfelelő”?

 Ami Izgalmas

 Életszerű

 Hozzájuk alkalmazkodó



Mi az áhítat célja?



Személyes kérdés

 Mi jelenti számunkra a legnagyobb kihívást az áhítat megtartásában? 



Kiindulópont Érvek

 Az áhítat egy jó lehetőség, amikor megszólíthatjuk a gyermekeket, 
ifjakat Isten Igéjével!

 "Hirdesd az Igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben." (2Tim 
4,2)

 Cél: A megszólítás és a megszólítottság elősegítése! 

 Jó és áldott dolog a napot, a hetet Isten Igéje mellett elkezdeni. 

 Isten színe előtt vagyunk!

„Az áhítat nem csupán értelem, hanem érzelem is. Sőt, lehet, hogy 

megköveztek ezért, de én azt gondolom, hogy több érzelem, mint 

értelem. Ezért fontos, hogy az elhangzó áhítat személyes legyen, 

hiteles, hogy használjuk a zene, az ének, az imádság adta 

lehetőségeket.” Szabó Elődné Melinda, Református lelkész, vallástanár, 

Tatai Református Gimnázium MRN 2019/2. szám 63. old.

Komplex 



Alapvetés Készülni kell rá!

Egyszerű, frappáns, Igei, rövid, megszólító, személyes hangvételű 
legyen

A diákok szemével kivonat Szabó Elődné Melinda írásából Lsd. MRN 2019/2. szám 62.old.

http://rpi.reformatus.hu/megjelent-az-mrn-2019-%C3%A9vi-2-sz%C3%A1ma

FONTOS!

A diákok bevonása, hogy át tudják érezni, miről van szó, legyen interaktív pl. kéz feltevős, a 
kiadott szövegekkel találkozzon, szemléltetés  

A saját tapasztalatok kiemelése, mindennapi példák, személyes történetek.

Rövid, tömör mondanivaló – énekekkel kiegészítve is megérthetjük az Igét.

Pozitív gondolatok hangozzanak el, a diákok életében (is) aktuális dolgokhoz kapcsolódjon.

 Saját, Istennel való kapcsolatok elbeszélése ezzel azt bizonyítva, hogy Isten nem volt, nem 
lesz, hanem VAN!

 egy jó áhítathoz figyelembe kell venni azt, hogy nem felnőtteknek tartják

 megfelelő idő-tartalom arány

 átgondolt üzenet – köze van az Igéhez

http://rpi.reformatus.hu/megjelent-az-mrn-2019-%C3%A9vi-2-sz%C3%A1ma


Mit vegyek a 

kezembe? 

Könyvajánló

Segítség!

Áhítatra 

készülök…



Könyvajánló 

 https://www.parakletos.hu/hetedhet-ahitatok/

https://www.parakletos.hu/hetedhet-ahitatok/


Vezérfonal 
Milyen vezérfonalhoz nyúljunk közös áhítathoz? 

• Max Lucado közvetlen hangvételű áhítatoskönyve 

hétköznapi, ám fontos témákat vet fel.

• Bátorítást, ötleteket ad a mindennapi 

megvalósításhoz is. 

• A hiánypótló könyv nagy segítség a gyermekek és 

a tanárok számára is. 

https://www.harmat.hu/uzlet/kegyelem-itt-es-most/

https://www.harmat.hu/uzlet/kegyelem-itt-es-most/


• Életre tanító (gyakorlati) történetek az év minden 

napjára.

A szeretet üzenete igei alapú, 

Előnye: "gyerekbarát" betűtípusú, könnyen olvasható

 minden mondata Isten és az emberek szeretetéről 

tanúskodik. 

 Ezekre a sorokra nagyon érdemes odafigyelnünk, 

legyünk bár nagyon fiatalok vagy már idősebbek, 

ebben a mai, kicsinyeket és nagyokat egyaránt 

kíméletlenül "versenyeztető" világban.



Hova klikkeljek? Digitális lehetőségek 



Digitális lehetőségek 

 Online Biblia  https://abibliamindenkie.hu/

 Biblia tanulmányozásához, olvasásához

https://abibliamindenkie.hu/


Bárányka füzetek 
http://refpedi.hu/b%C3%A1r%C3%A1nyka-f%C3%BCzetek-0

http://refpedi.hu/b%C3%A1r%C3%A1nyka-f%C3%BCzetek-0


BibOlKa - Bibliaolvasó Kalauz program 



https://www.maiige.hu/maiige

https://www.maiige.hu/maiige


 http://www.veresiref.h

u/?wysija-

page=1&controller=e

mail&action=view&em

ail_id=1514&wysijap=su

bscriptions

http://www.veresiref.hu/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=1514&wysijap=subscriptions


Elgondolkodtató illusztrációk
Szabad asszociációkhoz 

Mond te milyen arc vagy? 
Mit fejez ki számodra ez az ábra? 

A kép forrása: Etika alapmodul  
A kép forrása: Kohéziós alapmodul 

Rembrandt: A tékozló fiú



Csak egy szót szólj és meggyógyul!

Mit fejez ki a százados 
testtartása?
Mit tett a százados? 
Mit mondott a százados?

A százados közbenjár 
szolgájáért

http://igemorzsa.hu/gyerek_oldal/biblia-

tanulmany/II.evfolyam/III.negyed/nagy/01.html

http://igemorzsa.hu/gyerek_oldal/biblia-tanulmany/II.evfolyam/III.negyed/nagy/01.html


Történetek a Bibliából 

 Tíz történetben olvashatunk a szabadító Szeretetről magyar és 

angol nyelven.

 Három fiatal illusztrátor csodálatos képein elevenedik meg a Biblia 

világa.

 Családi, gyülekezeti, iskolai használatra, nyelvgyakorláshoz 

egyaránt ajánljuk a könyvet.

 https://reftantar.hu/aloldalszerkeszto/Tortenetek_a_Bibliabol.html

https://reftantar.hu/aloldalszerkeszto/Tortenetek_a_Bibliabol.html


Kisfilmes, nagyfilmes, videoklipes, interjús  

ötletek   

Szívesség filmecske („Érzelmes”)

https://www.youtube.com/watch?v=VqrjqyZDDrU

Pintér Béla: Ki vagyok én? 

https://www.youtube.com/watch?v=4vbwahFTjHA&pbjreload=10

Mi lenne a Karácsonnyal szeretet nélkül? (Aktuális) 

https://www.youtube.com/watch?v=3exKVc4sjuo

Keresztyén Élet portál (Érdekes) 

https://www.youtube.com/watch?v=SwYvBUdCqgA

Keresztyén alkotások és ajánlók

https://nicelife.hu/galeria/film/christianmingle.php

Nick vujicic interjú 2019.10.25.

https://www.youtube.com/watch?v=UA9MUXWXjmQ

https://www.youtube.com/watch?v=VqrjqyZDDrU
https://www.youtube.com/watch?v=4vbwahFTjHA&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=3exKVc4sjuo
https://www.youtube.com/watch?v=SwYvBUdCqgA
https://nicelife.hu/galeria/film/christianmingle.php
https://www.youtube.com/watch?v=UA9MUXWXjmQ


Feladat

Forrás: www.abibliamindenkie.hu

• Mi jut eszünkbe először?

• Tegyünk fel kérdéseket!

• Mit árul el az Ige Jézusról!

• Mit árul el az Ige rólunk!

http://www.abibliamindenkie.hu/


Gondolkodjunk közösen! 

Forrás: www.abibliamindenkie.hu • Mi jut eszünkbe először?

• Tegyünk fel kérdéseket!

• Mit árul el az Ige Jézusról!

• Mit árul el az Ige rólunk!

http://www.abibliamindenkie.hu/


Küldetésben vagyunk

 Van egy küldő – Jézus Krisztus 

 Van egy ügy - A keresztyénség terjedése 

 Van egy cél – Tanítvánnyá tenni minden népet

 Van egy terv – Menjetek, kereszteljetek, tanítsatok!

 Van segítség – „Veletek leszek”, azaz nem vagytok egyedül!

 Epiklézis

Ez a hét a kiképzésünk ideje.

Felkészülés



Képhivatkozások 

 ben-white-4K2lIP0zc_k-unsplash

 sarah-noltner-lyg1Swf5J_0-unsplash

 ben-white-EMZxDosijJ4-unsplash

 pedro-lima-HtwsbbClBOs-unsplash

 flo-karr-nCj0zBLIaAk-unsplash

 mari-lezhava-q65bNe9fW-w-unsplash

 patrick-tomasso-Oaqk7qqNh_c-unsplash

 http://www.gyerekoldal.reformatus.hu/folap.htm

http://www.gyerekoldal.reformatus.hu/folap.htm


Köszönöm a figyelmet!

Csőri-Czinkos Gergő

RPI, katechetikai szakértő
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