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Bevezetés

Az Isten mondja 
c. tankönyv-
vel az Euró-
pai Gyermek-

Evangélizációs 
Közösség a ser-

dülők között végzett 
szolgálatot szeretné segíteni. A közreadott 
anyag egy ötéves ciklus része, és 12−24 alka-
lommal feldolgozható leckéket tartalmaz. 

A leckék a 11−15 éves korosztálynak készültek, 
de némi változtatással idősebb korcsoportban 
is jól használhatóak. Szem előtt tartják mind a 
nem megtért, mind a megtért fi atalok szüksé-
geit. Vannak leckék, amelyek az evangélium-
ra összpontosítanak, vannak, amelyek a fi atal 
keresztyének hitbeli növekedését segítik, de 
számos lecke a kettő kombinációja.

Minden lecke elején vi-
lágosan megfogal-
maztunk célkitűzé-
seket. Ezek három 
területet foglalnak 

magukba, melyek
a következők: ismeret, 

érzelmek, cselekedetek. 
Rendkívül fontos, hogy ne csupán tanítsuk 
a tantételeket, hanem hűen alkalmazzuk is 
azokat. A fi atalokat feltétlenül bátorítani kell 
arra, hogy a tanultakat ültessék át gyakorlat-
ba mindennapi életükben.

Minden leckében megfogalmaztuk, hogy a 
tanításra milyen választ szeretnénk kapni a 
nem megtért tiniktől.

Az egyes leckékben a tanítói jegyzeteket 
dőlt betűvel szedtük. Sokfajta módszerrel 
próbálhatjuk meg bevonni a tiniket: pl. eset-
tanulmány, szerepjáték, jelenet, interjú, cso-
portmunka stb.

Néhány mód-
szer nagyon 
időigényes. 
Ha a módsze-

reket teljesen 
ki szeretnénk ak-

názni, ajánlatos a lec-
kéket két részre osztani. Egy 
ábra jelzi, hol lehet a leckéket 
kettészedni. Amennyiben a 
tanítónak egy alkalommal 
kell egy leckét megtanítania, 
mindenképpen csak azokat 

a gondolatokat válassza ki, amelyek az adott 
csoportban a legfontosabbak. A lecke többi 
részét egyszerűen hagyja el.

Minden leckéhez 
mellékeltünk 
s ze m l é l te tő 
ábrákat és 
k i o s z t h a t ó 

feladatlapokat, 
amelyeket megszá-

mozva a könyv végén gyűjtöttünk egybe. Az 
egyes leckékben külön jelezzük, mikor mit 
kell használni. Az ábrákat és a feladatlapo-
kat copyright védi, ezért azokat kizárólag az 
használhatja, aki megvásárolja a kéziköny-
vet.

Ha a szemléltető ábrákat kisebb csoportok-
ban használjuk, nagyítsuk fel A3-as papírra 
vagy kartonra. Nagyobb csoport esetén leg-
jobb, ha mindent fóliára másolunk, és írás-
vetítővel kivetítünk. A tanító használhatja a 
CD-n található PowerPoint fájlokat is. Vannak 
szemléltető ábrák, amelyeket részenként, fo-
kozatosan kell bemutatni. Ezekhez a tanító 
használjon fedőlapocskákat, amelyeket a 
magyarázat közben könnyűszerrel eltávolít-
hat, felhajthat. Így könnyebben ébren tart-

Segítsünk 
a tiniknek 

felfedezni, hogy 

mit mond Isten!

Szóljunk az 

értelemhez, az 

érzelmekhez és az 

akarathoz!

Használjunk 

többfajta 

módszert!

Használjuk a 

szemléltető ábrákat 

és a kiosztható 

feladatlapokat!
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hatja a tinik fi gyelmét. 
Az „Összefoglaló szem-
léltető ábra” segítsé-
gével, amelyet szintén 
jobb részenként bemu-
tatni, átismételhetjük 
az előző leckéket, illet-
ve követhetjük a hala-
dást. A feladatlapokat 
fénymásoljuk, és osz-
szuk ki a fi ataloknak. 

Ezek nagyon kreatív ötleteket tartalmaznak: 
szókeresőket, keresztrejtvényeket, tábláza-
tokat, kérdéseket stb. A feladatlapokat, me-
lyekkel könnyebb a leckéket ismételni, illet-
ve a főbb pontokat rögzíteni, a foglalkozás 
alatt, de otthon is kitölthetik a serdülők.

A CD
tartalmazza:

• az összes szemléltető ábrát fekete-fe-
hér és színes változatban, PDF és Po-
werPoint formátumban;

• az összes munkalapot fekete-fehér és 
színes változatban, PDF formátumban.

Ha sérült CD-t vásárolt, kérjük, jelezze az or-
szágos GYEK-irodánál (l. 2. old.). A CD-k ga-
rantáltan vírusmentesek. A fájlokat kizárólag 
az anyag jogos tulajdonosa használhatja. Bí-
zunk benne, hogy jelen kiadványunk áldásul 
lesz mind a tanítóknak, mind pedig a tizen-
éveseknek. 

Tegyük színeseb-

bé a leckét a CD 

használatával!

Összefoglaló 

szemléltető

Bevezetés
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Célkitűzések: Szeretnénk, ha a tinik

megértenék, hogy a Biblia azért különle-
ges könyv, mert Isten ihlette;

felfognák, hogy a Biblia gyökeres változá-
sokat hozhat életükbe, és azzá formálhat-
ja őket, akinek Isten akarja látni őket;

rendszeresen olvasnák a Bibliát, és kutat-
nák Isten útmutatásait, melyeket keresz-
tyén életükre adott;

megtalálnák benne az üdvösség útját.

Bevezetés: Jelenet a könyvesboltban

Kérjünk meg előzetesen három fi atalt, hogy 
tanulják meg a kétrészes jelenetet. Az egyik ré-
szét bevezetésként, a másik részét az alkalom 
végén kell majd előadniuk. Szükséges kellékek: 
egy regény, egy életrajz, egy útikönyv és külön-
böző fordítású Bibliák. 

• Zsuzsi:  (belép a könyvesboltba) Jó napot! 
Én… valami különlegesen izgalmas 
könyvet keresek!

• Eladó:  Ez itt a legújabb fantasztikus regé-
nyünk. Ha elkezdi olvasni, nem tudja 
majd letenni.

• Zsuzsi:  Nem, nem, én egy igaz történetet 
keresek, amely elgondolkodtat és 
cselekvésre késztet.

• Eladó:  Értem. Akkor ezt a kitűnő életrajzot 
tudnám ajánlani, nagyon felkavarja 
az embert.

• Zsuzsi:  Nem, nekem valami olyan kell, ami 
segít eligazodni az életben. 

• Eladó:  Megvan! A megoldás egy útikönyv. 
Ezzel nyugodtan elindulhat nyári 
szabadságra.

Zsuzsi csalódott. A lecke végén újból találko-
zunk vele. Te milyen könyvet ajánlanál neki? 
Vajon nem a Biblia az a különleges könyv, 

amelyre szüksége van? Mi egy kis ideje már 
tanulmányozzuk a Bibliát; e köré a könyv 
köré épül minden, amit itt csinálunk. Ma sze-
retném, ha arról gondolkodnánk egy kicsit, 
hogy vajon miért különbözik a Biblia minden 
más könyvtől, és miért is tanulmányozzuk.

A Biblia Isten Szava

(Első szemléltető): (Mu-
tassuk fel az újságot, 
és miközben az alábbi 
pontokról beszélünk, 
mutassunk rá a külön-
böző szalagcímekre.)

1. Ihletettség

A Bibliát férfi ak írták, de 
Isten választotta őket 
erre a feladatra, és az 

Ő vezetésével munkálkodtak. A Szent-
lélek segítette őket, hogy pontosan azokat a 
szavakat írják le, amelyeket Isten akart. Lásd: 
2Péter 1,21. A Bibliát Isten ihlette (2Timóteus 
3,16). A Biblia Isten Szava!

2. Egységesség

Az ihletettség eredményeképpen a Bibliá-
ban csodálatos egységet fi gyelhetünk meg. 
A Biblia 66 könyvét több mint 40 különböző 
személy írta le (pásztorok, halászok, királyok 
stb.), akik a történelem különböző korszakai-
ban éltek. Az első és az utolsó könyv megírá-
sa között kb. 1600 év telt el. Mivel azonban 
az írókat Isten ihlette, nem kerültek ellent-
mondásba egymással, és az általuk közre-
adott tanítás harmonikus egységet alkot.

3. Pontosság

Isten Szava, más szóval Igéje pontos és pre-
cíz. Ezt több felfedezés is igazolta az évek 
során. Példa: a Lukács 3,1 úgy beszél Lüszá-
niásról, mint Abiléné negyedes fejedelméről. 

1.1.
Isten mondja: Ez az én Szavam

Miért tanulmányozzuk
a Bibliát?

1. 

szemléltető
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A tudósok éveken át úgy vélték: Lukács té-
vedett, mivel az általánosan elfogadott tény 
szerint Lüszániás kb. 50 évvel a Lukács által 
megadott időpontnál korábban uralkodott 
Chalciá-ban. Azóta viszont a régészek egy 
feliratot találtak, amely szerint Lüszániás 
pontosan a Lukács által meghatározott idő-
ben volt a Damaszkuszhoz közeli Abiléné ki-
rálya. Kiderült, hogy két Lüszániás nevű em-
ber élt akkortájt.

A Biblia pontosságát támasztják alá a be-
teljesedett ószövetségi próféciák is, melyek 
közül az Úr Jézusra vonatkozó próféciák, ill. 
azok beteljesedése megdöbbentő precizi-
tásról tanúskodnak.

Módszer: Csoportmunka a próféciákról

Osszuk fel a tiniket hármas-négyes csoportok-
ra. Adjuk ki mindegyik csoportnak a Zsoltárok 
22,7−21 és a Máté 27,35−46 fénymásolatát. 
Kérjük meg őket arra, hogy hasonlítsák össze 
a Krisztus megfeszítéséről szóló ószövetségi 
próféciát az újszövetségi beszámolóval. Ehhez
a feladathoz biztosítsunk elég időt. Amennyi-
ben ezt a leckét egy alkalommal szeretnénk 
megtanítani, megtörténhet, hogy erre a cso-
portmunkára nem lesz elég időnk.

4. Fennmaradás

A történelem folyamán sokan megpróbál-
ták eltüntetni a Bibliát a föld színéről, ám ez 
soha nem sikerült. Isten Igéje örök (Ézsaiás 
40,8). Tudjuk azt is, hogy az egyes nemze-
dékek teljesen hűen adták át az üzenetet az 
utódoknak. 1946−1947 telén egy pásztor 
jelentős felfedezést tett a Holt-tenger kö-
zelében, amikor tekercsekkel teli korsókra 
bukkant. Ezek a tekercsek az Ószövetség ősi 
példányait tartalmazták. Amikor a megtalált 
szövegeket összevetették a Biblia modern 
változataival, kiderült, hogy szinte teljesen 
egyeznek, ami csodálatosan megerősítette 
a tényt: az általunk használt Biblia teljesen 
megbízható.

Tehát miért is tanulmányozzuk a Bibliát?
A válasz egyértelmű: azért, mert a Biblia Isten 
Szava. Micsoda kiváltság, hogy bármikor ki-

nyithatjuk a Bibliát, és megtudhatjuk, mit 
akar Isten mondani nekünk! Ha levelet kap-
nál egy világhírű személytől, bizonyára izga-
tottan tépnéd föl a borítékot. Mennyivel na-
gyobb izgatottságot kellene éreznünk attól, 
hogy magának Istennek a szavait olvashat-
juk! 

Ha két részben akarjuk megta-
nítani a leckét, itt álljunk meg.

A Biblia megváltoztathatja az életedet

A szemléltetőn található 
szavakat fokozatosan ta-
karjuk ki, amikor a meg-
felelő részhez érünk a ta-
nításban.

A Biblia valóságos válto-
zást hozhat az életedbe. 
Miközben tanulmányo-
zod a Bibliát, rájössz, 
hogy Isten szava:

1. Erőt hordoz

Módszer: Kardot ránts!

Kérjük meg a fi atalokat, hogy tegyék „kardju-
kat a hüvelyükbe” (Bibliájukat tegyék a hónuk 
alá). Adjunk meg egy igehelyet: pl. Róma 1,16. 
A fi atalok ismételjék meg. Ezután kiáltsuk el 
magunkat: „Kardot ránts!” A vezényszóra min-
denki kapja elő a Bibliáját, és keresse ki az igét. 
Az első, aki megtalálja, álljon fel. Adjunk még 
néhány percet, hogy a többiek is megtalálják, 
majd a győztes olvassa fel az igeverset. Néhány 
kérdéssel segíthetjük az igevers értelmezését: 
Mire vonatkozik az „evangélium” szó? Milyen 
ereje van az evangéliumnak? Ki üdvözülhet? 
stb. (Ezt a módszert használhatjuk akkor is, 
amikor a leckében előforduló kulcsigéket ta-
nulmányozzuk.)

A Biblia elmondja, hogy vétkeztél, és nem 
felelsz meg az isteni mércének (Róma 3,23), 
ugyanakkor arra is rámutat, hogy Isten Jézus 
Krisztusban elkészítette a megbocsátás útját 
(Róma 5,8).

Az evangélium erő: ha elfordulsz a bűntől, 

Le
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2. 

szemléltető

Isten mondja: Ez az én Szavam1.1.
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Isten mondja, Tini Klub Tankönyv 

és Krisztusba veted hitedet, megmenekülsz, 
más szóval üdvözülsz. Miközben Isten Igéjét 
tanulmányozod, a Szentlélek Isten megszólít-
hat, és megértetheti veled, hogy szükséged 
van az üdvösségre. Ha Isten beszél hozzád
a Biblián keresztül, engedelmeskedj neki!

2. Segítséget nyújt

Nekünk, keresztyéneknek azért hasznos
a Biblia tanulmányozása, mert olyan dolgo-
kat tanulhatunk, amelyek javunkra válnak. 
(„Kardot ránts!” − 2Timóteus 3,16.) Hogyan 
válhat javunkra az Istentől ihletett Szentírás?

Nézzük meg a négy kulcsszót:

• tanítás (doktrína) − megmutatja, mi
a helyes;

• feddés (megdorgálás) − megmutatja, 
mi nem helyes;

• megjobbítás (kijavítás) − megmutatja, 
hogyan kerülhetek a helyes útra; 

• nevelés (edzés, gyakorlás) − megmutat-
ja, hogyan maradhatok a helyes úton.

Isten Igéje segít abban is, hogy többet tud-
junk meg arról, amit hiszünk. Rámutathat 
életünknek azokra a területeire, ahol rossz 
úton járunk. Segíthet rendbe hozni azt, amit 
elrontottunk, és segít a helyes úton maradni.

3. Kapcsolatot teremt

Kapcsolatainkban azáltal ismerjük meg job-
ban az embereket, ha fi gyelünk arra, amit 
mondanak. Ha engedjük, hogy Isten szóljon 
hozzánk az Igében, jobban megismerjük 
Őt, mivel mindig új dolgokat tudunk meg 
róla. Miközben az Ige olvasása és az Igének 
való engedelmeskedés közben közeledünk
Istenhez, Ő is közeledik hozzánk, amitől
a vele való személyes kapcsolatunk egyre 
erősödik (Jakab 4,8).

Isten az Ő Igéjében egészen személyesen 
is megszólíthat minket. A Biblia olvasása 
közben rátalálhatunk egy olyan igazságra, 
amely segítséget nyújthat egy éppen akkor 
aktuális helyzetben. Isten minden szüksé-
günket ismeri, ezért Igéjében személyesen 

szólhat hozzánk és vezethet minket. („Kar-
dot ránts!” −  Zsoltárok 119,105). A felolvasott 
igevers alapján mit tesz Isten Igéje? Vajon
Isten egész életutunkat bevilágítja, vagy 
csak lépésről lépésre vezet minket? Hogyan 
erősíti ez az Istennel való kapcsolatunkat?

4. Életté válik

Az iskolában sok olyat tanulsz, amire a vizs-
gák miatt van szükséged, ám egyáltalán nem 
formálja az egyéniségedet. Isten Igéje nem 
ilyen! Az Ige egészen gyakorlati, és nagy ha-
tással van mindennapi életünkre („Kardot 
ránts!” − Jakab 1,22). Milyen fi gyelmeztetést 
találunk ebben az igeversben? Melyek azok 
a területek, ahol nehéz Isten szavát átültet-
ned a gyakorlatba? 

Mikor felfedezünk valamit Isten Szavában, 
meg is kell valósítanunk azt a gyakorlatban. 
Hiszed, hogy Isten engedelmességet vár tő-
led a szüleiddel szemben? Akkor engedel-
meskedj szüleidnek! Ezt az utasítást az az 
Isten adja, aki nagyon szeret téged, és tudja, 
mi neked a legjobb. Isten azt kéri tőled, hogy 
tégy bizonyságot a barátaidnak Jézusról?
Nagyon fontos megtennünk azt, amit Ő mond.

5. Gyümölcsöt terem

A bibliatanulmányozásnak és az engedel-
mességnek az lesz az eredménye, hogy olyan 
emberekké válunk, amilyeneknek Isten akar 
látni („Kardot ránts!” − Márk 4,20). Mihez ha-
sonlítja az Igét ez a bibliavers? Minek kell tör-
ténnie, ha befogadod az Ige magját? Milyen 
gyümölcsről beszél az igevers?

Isten azt várja a keresztyénektől, hogy növe-
kedjenek. Meg is mondja, milyen gyümöl-
csöt akar látni az életünkben (Galata 5,22). 
Ha te már keresztyén vagy, vajon terem-e az 
életed gyümölcsöket?  Csak akkor lesz gyü-
mölcstermő az életed, ha elég időt szánsz az 
igetanulmányozásra.
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Módszer: Feladatlap

Fénymásoljunk az 1. sz. 
feladatlapból minden fi -
atalnak. A feladatlapot, 
amely segít átismételni
a leckét, illetve rögzíteni
a főbb pontokat, helyben 
is kitölthetik, de otthon is.

Befejezés: A jelenet második része

• Zsuzsi:  Nem, nem. Sem útikönyvre, sem 
életrajzra, sem regényre nincs szük-
ségem! Tulajdonképpen magam 
sem tudom, mire vágyom.

• Vásárló:  Elnézést, hogy közbeszólok. Hallot-
tam, miről beszéltek az imént. Én 
éppen egy olyan könyvet olvasok, 
amelyik nagyon jó hatással van 
rám, és eligazít az élet dolgaiban. 
Mondja, olvasta már a Bibliát?

• Zsuzsi:  (érdeklődéssel a hangjában) Be kell 
vallanom, hogy még soha, pedig 
már sokathallottam róla.

• Eladó:  Kérem, fáradjon ide. Itt többfajta 
Bibliát is talál, és vannak akciós ki-
adványok is.

Nem csodálatos, hogy bármikor hozzájut-
hatunk Isten Szavához?! A te életedben mi-
lyen szerepet játszik a Biblia? Megtaláltad-e 
már az üdvösség útját, amelyről a Biblia ír, 
és rábíztad-e már életedet Jézus Krisztusra? 
Ha igen, szakíts időt mindennap Isten drága 
Igéjének a tanulmányozására! Csak így re-
ménykedhetsz abban, hogy olyan emberré 
leszel, amilyennek Isten látni akar.  

1. 

feladatlap

Az 1. sz. feladatlap válaszai  

Dekódolt szavak: elfordul, megtesz, ihlett, egység, 
kiváltság, Jézus, ember, prófécia, fennmarad, szó, bí-
zik, Úr, negyven, tenger, megváltoztat, pontos

Behelyettesített szavak: Szava; ihlette; negyven; 
egység; próféciák; pontos; tengeri; fennmaradt; kivált-
ság; fordulj el; bízz; Úr; Jézusban; tedd meg; megvál-
toztatja; emberré

Szalagcímek: erő, segítség, kapcsolat, élet, gyümölcs

Isten mondja: Ez az én Szavam1.1.
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2.2.
Isten mondja: Ez az én Szavam 

Hogyan tanulmányozzuk
a Bibliát?
Célkitűzések: Szeretnénk, ha a tinik 

megértenék, hogy a Bibliát nagy elővi-
gyázatossággal szabad csak értelmezni;

rájönnének arra, hogy a keresztyének 
csak a Szentlélek segítségével ragadhat-
ják meg a Biblia igazságait;

megismerkednének néhány fontos, bib-
liatanulmányozó módszerrel, melyeket 
napi rendszerességgel használnának is;

behívnák Istent az életükbe, hiszen csak 
akkor tapasztalhatják meg a Szentlélek 
megvilágosító munkáját, és csak így vál-
hat javukra a bibliaolvasás.

Bevezetés: Diótörés

Kérjünk meg három önkéntest, hogy próbál-
janak meg feltörni egy diót. Az elsőnek adjunk 
egy csavarhúzót, a másodiknak egy tompa 
kést, a harmadiknak pedig egy diótörőt. Ugye, 
a diótörő a legcélszerűbb eszköz? Nincs annál 
lehangolóbb, mint amikor egy feladat elvég-
zéséhez nem áll rendelkezésre a megfelelő esz-
köz! Ez bizony a bibliatanulmányozásra is igaz.

Előző leckénkben azt mondtuk, hogy a Biblia 
Isten Szava, mely képes megváltoztatni éle-
tünket. Emlékszel a Bibliával kapcsolatos öt 
kifejezésre? (Engedjük, hogy a tinik felfrissít-
sék emlékezetüket.) Sok minden miatt tanul-
mányozzuk a Bibliát, de az is nagy kérdés, 
hogy hogyan. Nagy szükségünk van a he-
lyes módszerre és a megfelelő eszközökre. 

Lássuk, mit tehetsz. (A 3. és 4. 
szemléltető ábrát fokozatosan 
takarjuk ki.)

1. Imádkozz!

Mindenekelőtt imádkozz, 
és kérd Isten segítségét! 

Ne feledd: a Biblia nem 
hétköznapi könyv.

A Biblia Isten Szava. Amikor nem értesz va-
lamit, amit az egyik tankönyvedben olvasol, 
talán ezt gondolod: „Milyen jó lenne meg-
kérdezni azt, aki ezt írta, hogy mit is jelent 
ez az egész!” Az igetanulmányozásban az a 
csodálatos, hogy ha te már keresztyén vagy, 
akkor a Szerző mindig jelen van!

A Szentlélek Isten, aki a Szentírás szavait 
ihlette, segít megértened azt, amit olvasol 
(János 15,26 és 16,13). Tulajdonképpen ez 
a Szentlélek egyik alapvetően fontos sze-
repe a keresztyének életében (1Korinthus 
2,10−12). Tehát számíthatsz Isten segítségé-
re. Légy nyitott arra, amit Isten akar monda-
ni. Engedd, hogy Isten tanítson, miközben 
a Bibliát tanulmányozod. Még ha ismerős 
igeszakaszt olvasol is, légy kész mindig vala-
mi újat tanulni belőle.

2. Válassz! 

Válassz egy igeszakaszt vagy 
egy bibliai könyvet, amelyet ta-

nulmányozni szeretnél, és dol-
gozd fel azt valamilyen 

rendszer szerint. Ha 
ilyet még soha nem 
csináltál, javaslom, 

kezdd Lukács evangéliumával. Később követ-
hetsz egy egész évre szóló igetanulmányozó 
útmutatót és csendes időhöz használható 
jegyzeteket. (Mutassunk a csoportnak 11−15 
éveseknek készült, ilyen jellegű anyagokat.) 

Módszer: Tapasztalatcsere

A bibliatanulmányozás előtt megkérheted 
a csoport néhány, vállalkozó tagját, hogy 
mondják el, milyen bibliai szakaszt olvastak
a közelmúltban, és mi ragadta meg őket kü-
lönösen. Ez bátorítás lehet azoknak, akik még 
nem tartanak rendszeres, napi csendességet.
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3. Olvasd el!

Ne olvass túl sokat egyszerre! 
Jobb alaposan tanulmányozni 

néhány verset, mint felü-
letesen átfutni egy hosz-
szabb szakaszt. Nézd 

meg az igeszakasz szö-
vegkörnyezetét (kontex-

tusát); fi gyeld meg, mi van előtte és utána.
Ne ragadj ki igeverseket vagy igevers-rész-
leteket, mert megtörténhet, hogy teljesen 
mást olvasol ki belőlük, mint amit azok ere-
detileg jelentenek. A Zsoltárok 14,1-ben ezt 
olvassuk: „nincs Isten!” De ha az egész igever-
set megnézzük, azonnal kiderül, hogy ezek 
a bolond ember szavai. Mindig fi gyelj Isten 
Igéjének az összefüggéseire!

4. Vizsgáld meg!

Közelről fi gyeld meg, mit 
mond az igeszakasz! Van 

néhány eszköz, amelyek 
segíthetnek a vizsgáló-

dásban. (Ez a rész igen 
aprólékos. Ha a cso-

portunkba járó tizen-
évesek még nem készek ilyen alapos munká-
ra, egy alkalommal csak néhányat említsünk, 
majd később ismét néhányat.

Oszd az igeverseket kisebb szakaszokra! 

Ez különösen a hosszú, bonyolult igeversek 
tanulmányozását könnyíti. A felosztáshoz se-
gítség, ha fi gyelsz az ismétlődő szavakra, kife-
jezésekre, illetve a kötőszavakra: „de”, „és” stb.

A János 1,1 jó példa erre: „Kezdetben volt az 
Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.” 
Nézzük az egyes részeket egyenként. János 
itt Jézusról beszél, aki „az Ige”, és három fon-
tos igazságot tanít róla.

Ne riasszanak el a szokatlan szavak! Min-
den tantárgynak − legyen az biológia, mate-
matika, informatika stb. − megvannak a maga 
szakkifejezései, amelyeket meg kell ismerned. 
Ugyanígy a Bibliában is rábukkansz olyan 
nehéz szavakra, mint „megigazulás” és „meg-
szentelődés”. Ezek jelentését, magyarázatát 

bármelyik bibliai szótárban, lexikonban meg-
találod (mutassunk be néhányat), de kérheted 
tapasztaltabb keresztyének segítségét is.

Figyelj a képes beszédre! A János 6,35-ben 
Jézus azt mondta magáról, hogy Ő „az élet 
kenyere”. Az ilyen képes beszédnél mindig 
fel kell tennünk a kérdést: Mit akart ezzel az 
író mondani?

5. Tegyél föl kérdéseket!

Olvasás közben tegyél 
föl néhány kérdést:

• Mit tanít az igeszakasz 
Istenről: az Atya Istenről,

a Fiú Istenről vagy a Szent-
lélek Istenről? Írd le, amit 
találtál.

• Mit tanít az igesza-
kasz az emberről? Talán 

éppen egy bűnről (egy 
Istennel szembeni 
engedetlenségről) ol-

vasol, vagy követendő példát látsz magad 
előtt.

• Vannak-e más igeszakaszok, amelyek se-
gíthetnek ezt a szakaszt jobban megérte-
ned? Vannak Bibliák, amelyekben kereszt-
hivatkozásokat találsz: ezek olyan igesza-
kaszok, amelyeket érdemes kikeresni.

Az ilyen és ehhez hasonló kérdések köze-
lebb visznek az igeszakasz megértéséhez, és 
gyakorlati alkalmazásukhoz.  

Bátran használj bibliamagyarázatokat! Min-
den bibliai könyvhöz rendelkezésedre állnak 
ilyen segédkiadványok. (Mutassunk be néhá-
nyat.) Ezek jobban megvilágíthatják az álta-
lad olvasott részeket, de soha ne engedd, 
hogy elfoglalják a Biblia helyét.

Isten mondja: Ez az én Szavam2.2.
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Isten mondja, Tini Klub Tankönyv 

6. Alkalmazd!

Végezetül elmélkedj egy ki-
csit azon, hogy vajon mit vár 
tőled Isten. Az előző lecké-
ben már beszéltünk arról, 
hogy milyen fontos a gya-
korlatba átültetni mindazt, 
amit a Szentírásban olva-

sunk. Döntsd el, hogy megte-
szed, amit Isten az Ő Igéjén 

keresztül mond neked.
Ne várd, hogy Isten új dol-

gokat tanítson, amíg nem te-
szed meg azt, amit már megmondott neked.

Ha két részben akarjuk megta-
nítani a leckét, itt álljunk meg.
A következő alkalom elején rövi-
den ismételjük át az egyes lépé-
seket, majd adjunk lehetőséget 
a fi ataloknak a gyakorlásra.

Módszer: Csoportmunka

Osszuk a fi atalokat kisebb csoportokra. Min-
denki kapja meg a 2. sz. feladatlapot. Minden 

csoportnak legyen egy 
rátermett vezetője. A ve-
zetők erre az alkalomra 
alaposan készüljenek föl 
(kapják meg előzetesen 
a feladatlapot és a vála-
szokat is), majd segítsék
a csoport munkáját. Ad-
juk a Lukács 5,1−11-et 
inkább kezdő csoportok-
nak, a János 10,7−15-öt 

pedig a bibliatanulmányozásban gyakorlottab-
baknak.

Le
c

k
e

2. 

feladatlap

A 2. sz. feladatlap válaszai  

Válaszok a Lukács 5,1−11-hez
• Az igeszakasz kontextusa: Előtte Jézus Galileában prédikál. 

Utána megtisztít egy leprást, megbocsát egy bénának (guta-
ütöttnek), és meg is gyógyítja.

• Nehéz szavak, képes beszéd: „Emberhalász leszel” − hirdet-
ni fogod az evangéliumot, és sok embert megnyersz Krisztus-
nak.

• Mit tanít az igeszakasz Istenről? Krisztus Isten Igéjét taní-
totta (1). Ő a Mester (5). Hatalma van a természet fölött (4−6). 
Szent; Ő az Úr (8).

• Mit tanít az igeszakasz az emberről? Az embernek hallania 
kell Isten Szavát (1). Meg kell tennie, amit az Úr mond, még 
akkor is, ha nem érti (5). Bűnös, ezért szüksége van Istenre (8). 
Emberhalásszá kell lennie (10). A tanítványokhoz hasonlóan 
követnie kell Jézust (11).

• Vannak-e más igeszakaszok, amelyek segíthetnek ezt a 
szakaszt jobban megértened? Máté 4,18−20; Márk 1,16−20: 
más beszámolók, amelyekben Jézus emberhalásznak hívja el 
a tanítványokat. János 21,1−14: Jézus hasonló csodát tett fel-
támadása után, és a tanítványok arról ismerték fel.

• Mit vár tőlem Isten? Erre a kérdésre mindenki önállóan vála-
szoljon.

Válaszok a János 10,7−15-höz
• Az igeszakasz kontextusa: Előtte Jézus visszaadja egy vak 

ember szeme világát, és az igazi látásról tanít. Utána a jó 
Pásztorról tanít, és a zsidók meg akarják kövezni.

• Nehéz szavak, képes beszéd: „Én vagyok az ajtó”: Jézus azt 
mondja, hogy Ő az út az üdvösségre; „én vagyok a jó Pász-
tor”: Jézus gondoskodik azokról, akik benne bíznak; „tolvaj”, 
„farkas”: a Sátánra utaló képek, hiszen ő az embert el akarja 
pusztítani.

• Mit tanít az igeszakasz Istenről? Jézus az út az üdvösségre 
(7. 9.). Azért jött, hogy teljes életet éljünk (10). Megvédi követő-
it, gondoskodik róluk, és személyesen ismeri őket (13−15).

• Mit tanít az igeszakasz az emberről? Aki hisz Krisztusban, és 
rábízza magát, üdvözül, és teljes életet él (9−10). Tisztában kell 
lennünk azzal, hogy a Sátán az ember életére tör (10. 12−13). 
A hívőknek személyes kapcsolatuk lehet Jézussal (14).

• Vannak-e más igeszakaszok, amelyek segíthetnek ezt 
a szakaszt jobban megértened? A 23. Zsoltár arról beszél, 
hogy a pásztor hogyan törődik juhaival. Máté 18,12−14; Lu-
kács 15,3−7: az elveszett juh példázata.

• Mit vár tőlem Isten? Erre a kérdésre mindenki önállóan vála-
szoljon.
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Módszer: Szókereső

Fénymásoljunk minden-
kinek egy példányt a 3. 
sz. feladatlapból, amely 
segít átismételni a leckét, 
és megjegyezni a főbb 
pontokat. Kitölthetik 
akár a foglalkozás alatt, 
de később, otthon is.

Befejezés

Mikor ott-
hon, egye-
dül próbál-
juk Isten 
Igéjét tanul-
m á ny o z n i , 
néha el-

csüggedünk. (Mutassuk meg az 5. szemléltető 
ábrát.) A képen látható ember óriásinak látja 
a feladatot. De nézd csak, az emberre sugár-
zó fénytől megnő az árnyéka. Ez arra hívja 
föl a fi gyelmünket, hogy Isten világosságá-
ban meg tudunk birkózni ezzel a kihívással.
Ha Isten gyermeke vagy már, ne feledd: Isten 
Szentlelke munkálkodik benned, és képessé 
tesz arra, hogy megértsd Isten Szavát.

Egy diót soha ne akarj csavarhúzóval vagy 
tompa késsel feltörni. Használj diótörőt.
A Biblia tanulmányozásához kérd Isten segít-
ségét, és használd a most tanult módszert. 
Tegyél próbát az elkövetkező napokban.
A 119. Zsoltár 103−104. verseiben a zsoltá-
ros arról beszél, hogy milyen édes az Ige az ő 
szájának, mennyire szereti az Igét, és milyen 
nagy hatással van az életére. Ha te már hívő 
vagy, ezeknek az igeverseknek a te hozzáál-
lásodat is kellene tükrözniük. Valóban ennyi-
re szereted Isten Igéjét, és eldöntötted, hogy 
belefogsz a komoly igetanulmányozásba?

3. 

feladatlap

5. 

szemléltető

A 3. sz. feladatlap válaszai  

A megfejtendő 

szavak: imád-
kozz, Szentlélek, 
válassz, rendszer, 
olvass, kontextust, 
vizsgáld meg, 
oszd, bonyolult, 
szavak, lexikon-
ban, képes,
kérdéseket,
Istenről, emberről,
igeszakaszok,
alkalmazd, amit

I E R T L U L O Y N O B A S D F G

M G Q P A L K A L M A Z D N Í D S

Á M E Ő E S D Ű F Á G L É H Z T M

D K L S Z E N T L É L E K S Y B D

K Ő O S Z D H Ű T R F C A U V I K

O X K A I A M I T E B P V B Ő É O

Z T J V Ö A K É S N Y R A F P I N

Z Ú H L F Y G A U D G M Z E N S T

Ű H G O V Á L A S S Z R S X D T E

I G E M D L Á G S Z I V P B A E X

D U F Ú U X F V H E O M K L Í N T

B T D A A C S C G R Z K R G Á R U

K É R D É S E K E T P Ó G T É Ő S

V D Z S Q V N A B N O K I X E L T

Y K I Ö Z O L Ő R R E B M E Í O P

Isten mondja: Ez az én Szavam2.2.
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3.3.
Isten mondja: Ez az én mércém

Az első és a második
parancsolat
Célkitűzések: Szeretnénk, ha a tinik

megértenék, hogy Istent illeti az első hely 
az életükben;

ráébrednének arra, hogy a barátok,
a sport, a pénz stb. mind veszélyes bálvá-
nyokká válhatnak;

megvizsgálnák életükben a fontossági 
sorrendet, és nyugodtak lennének afelől, 
hogy semmi nem áll közéjük és Isten közé;

bűnbánatot tartanának, és átengednék 
Istennek az első helyet az életükben.

Bevezetés: Értelmezd az ábrát!

Mutassuk fel a 6. sz. 
szemléltető ábrát az al-
kalom kezdetén, és né-
hány kérdéssel segítsünk 
a fi ataloknak feleleve-
níteni azt a történelmi 
helyzetet, amelyben
a zsidó nép megkapta
a Tízparancsolatot.

• Ki ez itt a képen?

• Hova megy?

• Mi van a kezében?

• Miért olyan fontosak ezek a táblák?

• Mikor került sor erre az eseményre?

A Tízparancsolat

2Mózes 20,1−17

Isten népe, Izráel fi ai évszázados egyiptomi 
szolgaságból szabadultak. Most, a puszta-
ságon át az Isten által nekik ígért országba 
tartottak, ahol majd letelepedhetnek, és tel-
jes jogú nemzetté válhatnak. Történelmük 
eme sorsfordító pontján Isten kinyilatkoztat-
ta törvényeit, és a népnek törekednie kellett 

azok szerint élni. Ezeket a törvényeket ma
a Tízparancsolat néven ismerjük.

Évekkel később az Úr Jézus Krisztust megkér-
dezték, hogy Isten törvényei közül melyek 
a legfontosabbak. Válasza a Tízparancsolat 
rövid összefoglalása volt: szeressük Istent és 
felebarátainkat (Máté 22,37−39). Ez az össze-
foglalás két részre osztja a Tízparancsolatot: 
mi a kötelességünk Isten felé, és mi az em-
berek felé.

Olvassuk el a 2Mózes 20,1−17-et. Olvasás köz-
ben számoljuk meg, hány parancsolat vonat-
kozik az Istennel szembeni kötelességünkre, 
és hány az embertársainkkal szembeni kö-
telességünkre. (Segítség, ha elmondjuk, hogy
a 4−6. versek egy parancsolatot írnak le.)

A következő néhány hétben a Tízparancsola-
tot tanulmányozzuk majd, és remélhetőleg 
megértjük mindnyájan, hogy ezek a törvé-
nyek ma is ugyanolyan aktuálisak, mint 3500 
évvel ezelőtt, amikor Isten kijelentette azo-
kat. Isten ma is így szól hozzánk: „Ez az én 
mércém.”

Az első parancsolat

„Ne legyen más istened rajtam kívül!” (2Mó-
zes 20,3).

Egyiptomban, ahonnan Izráel fi ai nemrégen 
szabadultak, az emberek sok istent imádtak. 
Isten most világossá tette népe előtt, hogy 

csak Őt imádhatják. 
(Mutassuk meg a 7. sz. 
ábrát.) Az első helyet 
követelte magának az 
életükben. Senki és 
semmi nem léphetett 
az Ő helyébe. Az első 
parancsolat világossá 
tette Izráel népének, 
hogy életükben az 

6. 

szemléltető

7. 

szemléltető



LECKE

16

Istennel való kapcsolatuk a legfontosabb. 
Még ma is vannak olyanok, akik bálványokat 
imádnak ahelyett, hogy Istennek adnák az 
Őt megillető helyet. Most hat ilyen embert 
láttok.

Módszer: Urak és hölgyek (1. rész)

Hat tini (akikkel előzőleg természetesen meg-
beszéltük a jeleneteket) előre jön. Nevüket egy 
kitűzőn lehet olvasni: Stadion úr, Társaság kis-
asszony, Weboldal úr, Divat asszony, Buli úr, 
Shopping kisasszony. Készítsünk velük interjút 
a következő kérdések segítségével.

1. Mi életed nagy szenvedélye? (Stadion 
úr: A foci!; Társaság kisasszony: A barátok; 
stb.)

2. Mi a legelső, amit reggel teszel? (Stadi-
on úr: Azon töröm a fejem, hogy milyen 
focimeccset adnak este a tévében; Társa-
ság kisasszony: Elolvasom az sms-eket a 
mobilomon; stb.)

3. Mi az, ami igazán elkeserít? (Stadion 
úr: Ha a kedvenc csapatom vesztésre áll; 
Társaság kisasszony: Ha éppen nem járok 
senkivel; stb.)

4. Van-e valami, amire nagyon vágysz? 
(Stadion úr: Szeretnék egyszer egy jegyet 
a világbajnoki döntőre; Társaság kisas-
szony: Egy számítógépre, hogy végre tud-
jak e-maileket küldeni és kapni; stb.)

5. Mi a legfőbb célod? (Stadion úr: Hogy 
focista legyek!; Társság kisasszony: Hogy 
még több barátom legyen, és sokat le-
gyünk együtt; stb.)

Te vajon mit válaszolnál ezekre a kérdések-
re, ha eléd tartanának egy mikrofont? Mi áll 
életedben az első helyen? A foci, a sok jó 
barát stb. önmagában még nem rossz, de
a helyükre kell kerülniük. Meg kell értened: 
az, amit az első helyre teszel, hatással van 
döntéseidre, céljaidra, arra, hogy mire költöd 
a pénzedet stb. Fontos tudnod: életedben az 
első hely Istent illeti meg. Isten arra terem-
tett, hogy szeresd Őt, és érte éljél.

Talán Isten nem kapta még meg életedben 

ezt a kulcsfontosságú helyet. Talán attól 
félsz, hogy mit szólnának a barátaid, vagy at-
tól, hogy ha keresztyén leszel, teljesen elfor-
dulnak tőled. Az is lehet, hogy tudod: ha ke-
resztyén leszel, néhány dolgot, amit csinálsz, 
abba kellene hagynod, vagy néhány helyet, 
ahová jársz, nem kellene többé látogat-
nod. Talán azért nem akarod Istennek adni
az első helyet az életedben, mert úgy érzed, 
túl nagy árat kellene fi zetned.

Hallgasd csak, mit mond az Úr Jézus a Márk 
8,36-ban. Mit használ a sok jó dolog, ha el-
veszted a lelkedet? Bizony megszegtük
az első parancsolatot. Nem szeretjük Istent 
annyira, amennyire kellene. Nem adjuk neki 
az első helyet. Mindannyian vétkeztünk,
és híjával vagyunk Isten dicsőségének 
(Róma 3,23).  Isten azonban lehetővé tette, 
hogy bűnbocsánatot kapjunk, mert elküldte 
az Úr Jézust, aki meghalt a kereszten (Zsidók 
9,22). Ha elfordulsz bűneidtől, és hiszel Jé-
zusban, rendbe jön a kapcsolatod Istennel. 
Akkor nemcsak helyes viszonyba kerülsz vele
és megkapod a jogot, hogy egyszer belépj 
az örökkévalóságba, hanem már itt a földön 
megtapasztalod az igazi örömöt, és megta-
lálod az élet értelmét (János 10,10). Semmi-
hez nem éri meg ragaszkodni, ami visszatart 
mindettől. Bátran engedj el mindent, ami 
közéd és Isten közé áll, és add neki az első 
helyet az életedben!

Módszer: Urak és hölgyek (2. rész)

Térjünk vissza az interjúban használt öt kérdés-
hez. Gondolkozzanak el a fi atalok azon, hogy 
vajon egy keresztyén milyen válaszokat adna. 
Mindenképpen hallgassuk meg őket, mielőtt 
felolvasnánk az alább javasolt válaszokat.

1. Én az Úr Jézust mindennél jobban szere-
tem. Sok minden más is van persze, amit 
nagyon szeretek, de az első hely Jézusé.

2. Bibliát olvasok és imádkozom. Nem kön-
nyű, de én így tudom a legjobban elkez-
deni a napot.

3. Nem akarok engedetlen lenni az Úrral 
szemben. Ha mégis megtörténik, tudom, 
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hogy kérhetem Isten bocsánatát, amit Ő 
meg is ad.

4. Szeretnék egy új biciklit, amivel járhatnék 
iskolába is és ifi re is.

5. Sok mindent szeretnék elérni, de a legfon-
tosabb, hogy az Úrnak szolgáljak, és egy-
re jobban hasonlítsak hozzá.

Ha keresztyén vagy, kérd Istent, hogy segít-
sen mindig engedelmeskedni az első paran-
csolatnak. Talán elkötelezted már magadat 
Istennek, de vajon teljesen alárendelted-e 
már magadat neki? Mi, keresztyének is gyak-
ran engedjük, hogy vagyontárgyak, bizo-
nyos tevékenységek, a pénz vagy a barátok 
közénk és Isten közé kerüljenek. Minden, ami 
önmagában nem bűnös dolog, bűnné válik, 
amint engedjük, hogy átvegye életünkben 
azt a helyet, amely jogosan egyedül Istent 
illeti meg. Nem szabad elfelednünk: Istennel 
való kapcsolatunk életünkben a legfonto-
sabb. Semmi sem kerülhet az Ő helyére!

Ha két részben akarjuk tanítani 
a leckét, itt álljunk meg. Jóllehet 
a második parancsolatról szóló 
tanítás rövidebb, tölthetünk 
több időt a második részben 
ajánlott módszerrel.

A második parancsolat

„Ne csinálj magadnak semmiféle istenszob-
rot!” (2Mózes 20,4).

Új országukban a zsidókat olyan nemzetek 
vették körül, amelyek fából és kőből készí-
tettek maguknak isteneket, de a zsidóknak 
Isten megtiltotta ezt. Isten megtiltotta, hogy 

az Ő imádásához képe-
ket használjanak. (Mu-
tassuk meg a 8. ábrát.)

Vajon miért tiltotta ezt 
meg Isten? Azért, mert 
Ő mindenható, örök Is-
ten. Nem létezik olyan 
kép, legyen az akármi-
lyen hatalmas is, amely 
hűen ki tudná ábrázolni 

Istent. Csakis hamis képmás lehetne. Az ilyen 

képek készítése és imádása tiszteletlenség 
Istennel szemben.

Ahhoz, hogy helyesen imádhassuk Istent, 
arról kell helyes képet alkotnunk, hogy mi-
lyen is Ő valójában. Sajnálatos, de nagyon 
sok emberben torz elképzelés él Isten sze-
mélyéről. Mikre szoktak az emberek gondol-
ni? Hogy Isten egy jóságos nagyapó, vagy Ő
a Mikulás. Sokaknak Isten csak egy gyenge, 
szánalmas fi gura. Mások szerint Ő egyszerű-
en a szeretet Istene, és csinálhatunk akármit, 
nem fog megbüntetni minket. Mindnyájun-
kat fenyeget a veszély, hogy hamis képet 
dédelgessünk Istenről, és megalkossuk ma-
gunkban a saját képünket róla. Ennek az lesz 
a következménye, hogy nem tudjuk Őt he-
lyesen imádni.

Isten azt akarja, hogy igazságban imádjuk Őt 
(János 4,23). Azért is olyan fontos tanulmá-
nyozni a Bibliát, hogy minél több jellemvo-
nását fedezzük fel Istennek, és egyre jobban 
megismerjük Őt. Isten az Ő Igéjén keresztül 
jelenti ki magát nekünk.

Módszer: Kiscsoportos megbeszélés a követ-

kező téma alapján: Az Isten, akit imádunk

Osszuk fel a tiniket hármas-négyes csoportok-
ra, és adjuk ki a következő igeverseket. A tinik 
olvassák el az igeverseket és írják le saját sza-
vaikkal, mit tudtak meg Istenről. Ha két rész-
ben tanítjuk a leckét, adjunk ki több igeverset 
tanulmányozásra.

Az Isten, akit imádunk…

1.   (Zsoltárok 103,19)

2.   (Jeremiás 32,17)

3.   (Róma 1,18)

4.   (Róma 6,23b)

Válaszok: mindent a kezében tart; mindent 
megtehet; haragszik a bűn miatt; gondosko-
dik bűnbocsánatról Jézus Krisztus által. 

Mikor a csoportok befejezték munkájukat, 
mondják el egymásnak, mire jutottak. Ez a mód-
szer közös imádságot eredményezhet: a fi atalok 
imádkozhatnak az adott igeversek alapján.
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Módszer: Keresztrejtvény

Fénymásoljunk a 4. sz. 
feladatlapból minden-
kinek egy példányt.
A keresztrejtvényt meg-
oldhatják az alkalmon 
is, vagy később, otthon. 
A feladatlap segít átgon-
dolni a hallottakat, és 
megjegyezni a főbb pon-
tokat.

Befejezés

Isten ezeket a parancsolatokat nemcsak
Mózesnek és Izráel fi ainak adta. Nekünk is 
szólnak. Az első és a második parancsolat ki-
hívást intéz hozzánk. Nagyon magas mércét 
állít elénk az Istennel való kapcsolatunkat il-
letően. Istent kell életünkben az első helyre 
állítani, és istentiszteletünkkel kell megad-
nunk neki az Őt megillető tiszteletet és di-
csőséget.

Szembe kell néznünk az igazsággal: nem 
szeretjük Istent úgy, ahogyan kellene. Te is 
és én is megszegtük Isten Törvényét. Azt is 
tudjuk azonban, hogy Isten megmutatta, 
hogyan kaphatunk bűnbocsánatot Jézus 
Krisztusban. A saját erőfeszítéseiddel soha 
nem tudsz megfelelni Isten mércéjének, de 
ha elfordulsz bűneidtől, és hiszel Jézusban, 
helyreáll a kapcsolatod Istennel. Ne menj to-
vább a magad útján! Jöjj ma az Úr Jézushoz!

4. 

feladatlap

A 4. sz. feladatlap válaszai  

1

E
2

B Ű N
3

H
4

P

L A
5

I M Á D A T
6

S Z E R E T E T R
7

K Ő Á A

T
8

N N

O
9

M E G B O C S Á T

K S
10

M
11

I S T E N S Z O B O R

Á L

S
12

F E L E B A R Á T

O T

D O
13

I Z R Á E L I
14

T Á K

K Í
15

R A B S Z O L G Á K
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4.4.
Isten mondja: Ez az én mércém

A harmadik és a negyedik
parancsolat
Célkitűzések: Szeretnénk, ha a tinik

megértenék, hogy Isten nevét tisztelniük 
kell, a vasárnap pedig a pihenés és az is-
tentisztelet napja; 
rájönnének arra, hogy a ma társadalma 
nem törődik a parancsolatokkal, és ők 
nem sodródnának a tömeggel; 
ügyelnének beszédükre, és megfelelően 
töltenék vasárnapjaikat; 
beismernék, hogy maguktól nem tudják 
Isten Törvényét maradéktalanul betölte-
ni, és bűnbánatot tartanának.

Bevezetés: Hogyan okozzunk örömet?

Tegyük fel, hogy valami különleges dolog-
gal szeretnél örömet szerezni édesapádnak. 
Mit tehetsz? Íme néhány javaslat. Mondd el, 
melyiket találod megfelelőnek. (Lehet, hogy 
a tinik családi hátterét ismerve át kell írnunk 
a bevezetést. Gondolkodhatnak arról is, hogy 
mivel örvendeztethetnék meg édesanyjukat 
vagy nagybátyjukat.)

• Adok neki egy csokor virágot.

• Lemosom a kocsiját.

• Rózsaszínűre festem a dolgozószobáját.

• Rendelek egy pizzát az ő bankkártyájára.

• Megveszem neki kedvenc újságját.

• Elmegyek vele biciklizni/horgászni/sé-
tálni.

• Elmondom neki, hogy szeretem.

• Más javaslatok?

Gondolkozzunk most el azon, hogy Isten-
nek mivel szerezhetnénk örömet. Legutóbbi 
együttlétünkön a Tízparancsolat első részé-
vel foglakoztunk. Láttuk, hogy Istennek kell 
adnunk az első helyet életünkben, és meg-
felelő módon kell imádnunk Őt. A következő 
két parancsolat arra tanít, hogyan örvendez-

tethetjük meg Istent beszédünkkel és helyes 
időbeosztásunkkal.

A harmadik parancsolat

„Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak 
nevét!” (2Mózes 20,7).

Az ó- és újszövetségi időkben a zsidók kör-
ében Isten nevét óriási tisztelet övezte. Az 
írnokok, akik a Szentírást fáradságos munká-
val, kézzel másolták, annyira tisztelték Isten 
nevét, hogy akárhányszor kellett is leírniuk, 
mindig új tollat vettek. Súlyos vétségnek 
számított, ha valaki könnyelműen bánt Isten 
nevével.

Mennyire más a hely-
zet modern korunkban! 
(Mutassuk meg a 9. áb-
rát.) Manapság Jézus 
Krisztus nevét lépten-
nyomon durva károm-
kodásokban használ-
ják. Szinte lehetetlen 
olyan műsort találni a 
tévében, amelyikben 
Isten nevét ne használ-

nák becsmérlő módon. Már a fi atalok is, sőt 
az egészen kis gyermekek is rendszeresen 
megszegik a harmadik parancsolatot, ami-
kor hiába mondják ki Isten nevét.

Nagyon ügyelj arra, hogy ne essél te is ebbe 
a bűnbe! Soha ne ejtsd ki hiába Isten nevét! 
Amikor, például, osztálytársaid állandóan 
szájukra veszik Isten nevét, bizony nagy a 
kísértés, hogy te is azt tedd, amit a többiek. 
Nagyon vigyázz arra, hogy mit és hogyan 
mondasz. Ne feledd: Isten világosan meg-
mondja, egyszer ítéletet tart mindenki fölött, 
aki helytelenül ejti ki nevét (2Mózes 20,7b).

9. 

szemléltető
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Módszer: Hüvelykujjat fel!

Ismertessük a következő helyzetet a fi atalok-
kal. „Dániel keresztyén. Éppen osztálytársaival 
beszélget a szünetben, amikor egyik barátja 
durva káromkodásban kiejti Isten nevét. Mit 
tanácsolnál Dánielnek?”

Olvassuk föl a következő javaslatokat, 
és kérjük meg a tiniket, hogy hüvelyk-
ujjukkal jelezzék véleményüket. Ha
a tanácsot jónak gondolják, tartsák 
felfelé hüvelykujjukat. Ha rossznak, 
tartsák lefelé.  Szabad közbeeső pozí-
ciót is mutatni.

Időnként mi magunk is tehetünk néhány meg-
jegyzést, adhatunk némi segítséget. Minden-
képpen mondjuk el, hogy akkor is fontos ha-
tározottan kiállni az Úr mellett, ha nehéznek 
találjuk (4. és 8. javaslat).

1. Hagyd fi gyelmen kívül, és ne keveredj né-
zeteltérésbe!

2. Várd ki, amíg másodszor is megtörténik
a dolog!

3. Imádkozz barátodért, hogy rájöjjön, mi-
lyen helytelen dolgot tett!

4. Mondanod kell valamit, hogy Isten tiszte-
letet, barátod pedig segítséget kapjon.

5. Írj egy levelet barátodnak!

6. Beszéld meg vele a dolgot négyszemközt!

7. Légy vele határozott, és utalj a Tízparan-
csolatra!

8. Mondd el neki kedvesen, hogy Isten nevét 
nem szabad ilyen összefüggésben kiejteni.

Bármelyikünk kerülhet hasonló helyzetbe. 
Keresztyénként hogyan fogsz reagálni? Fi-
gyelmen kívül hagyod azt, ami elhangzott, 
és úgy teszel, mintha nem is hallottad vol-
na? Vagy bátran elmondod, hogy az Úr neve 
neked nagyon drága, és nem szabad ilyen 
összefüggésben kimondani? Amikor egy ke-
resztyén csendben mond valamit, az embe-
rek elgondolkozhatnak azon, hogy miket is 
beszélnek. Ne szégyellj kiállni Isten nevéért!

A legtöbb keresztyén soha nem használja 

Isten nevét káromkodásban. De belegon-
doltál-e már abba, hogy más módon is lehet 
Isten nevét helytelenül használni? Az a szó, 
hogy „keresztyén”, az Úr Jézusra emlékeztet. 
Az Ő nevét viseled, és ezzel kimondod, hogy 
hozzá tartozol. Vajon tükrözi-e az életed azt, 
amit magadról állítasz (2Timóteus 2,19)? 
Sose feledjük, hogy Isten népének a viselke-
dése Isten nevét tükrözi vissza. Vajon azt lát-
ja-e a világ, hogy Istennek tetsző életet élsz? 
Ha nem, te is rosszul használod Isten nevét. 
Emlékezz Isten fi gyelmeztetésére: bárki, aki 
hiábavaló módon használja az Ő nevét, bű-
nös előtte.

Ha két részben szeretnénk ta-
nítani ezt a leckét, itt álljunk 
meg.

A negyedik parancsolat

„Emlékezzél meg a nyugalom napjáról,
és szenteld meg azt!” (2Mózes 20,8).

Isten hat nap alatt teremtette a világegyete-
met, és a hetedik napon megpihent. Ebben a 
parancsolatban Isten ismét erre emlékeztet 
minket, és megparancsolja, hogy szenteljük 
meg a nyugalom napját. A „szent” szó jelen-
tése: „különböző” vagy „elkülönített”. Isten 
különleges napjának különböznie kell a hét 
többi napjától.

Az Újszövetségben azt látjuk, hogy az Úr
Jézus feltámadását követően az első keresz-
tyének szemében a hét első napja lépett elő 
különleges nappá a hét hetedik napja he-
lyett. Ez a különös nap „az Úr napjaként” vált 
ismertté (Jelenések 1,10). Jóllehet nekünk, 
keresztyéneknek a szóban forgó nap a vasár-

nap lett szombat helyett, 
az elv nem változott:
a hét egy napját meg 
kell szentelnünk, illetve 
meg kell különböztet-
nünk a többi naptól. Ho-
gyan különböztethet-
jük meg a vasárnapot
a többi naptól? (Mutas-
suk meg a 10. ábrát.)
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A nyugalom napja legyen…

A pihenés napja

Keresd ki a Márk 2,27-et. Miért adta Isten
a nyugalom napját? Értünk, a mi javunkra. 
Tudja, hogyan működik a testünk (Zsoltárok 
103,14). Bizonyított tény, hogy az emberi 
testnek a munka és pihenés hat az egyhez 
aránya az ideális.

Vajon neked a vasárnap tényleg a pihenés 
napja? Persze ahhoz, hogy vasárnap pihenni 
tudjál, körültekintőbben kell tervezned hét 
közben: pl. más napokon kell elvégezned is-
kolai feladataidat ahhoz, hogy az Úr napján pi-
henhess. Ez egy módja annak, hogy a vasárna-
pot megszenteljük vagy megkülönböztessük.

Az istentisztelet napja

Amikor a hét egy napján megszűnik a mun-
ka vagy a tanulás nyomása, lehetőségünk 
nyílik Isten imádatára. Keressük ki a Zsidók 
10,25-öt. Mit nem szabad elhanyagolnunk? 
A közösséget. Minden vasárnap menjünk el 
a gyülekezetbe. Ha a vasárnapot felszabadít-
juk, több időnk jut biblia-tanulmányozásra 
és jó keresztyén könyvekre. Fontos időt sza-
kítani arra, hogy elmélkedjünk azon, amit
Isten tett értünk, és dicsőítsük Őt irántunk 
való jóságáért. Kihasználod-e a vasárnapot 
arra, hogy Istent dicsőítsd? Vagy a te életed-
ben a vasárnap ugyanolyan zsúfolt nap, mint 
a többi, amikor csak kevés időd jut Istenre? 
Ne feledd: amikor Isten azt mondta, hogy szen-
teljük meg a nyugalom napját, nem kért és nem 
javasolt, hanem határozott parancsot adott.

Módszer: Eric Liddell esettanulmány

Osszuk a tiniket ötös cso-
portokba. Minden cso-
portnak adjuk oda az 5. 
sz. feladatlapot. Olvas-
sák el az esettanulmányt, 
majd beszéljék meg
a kérdéseket. (Ha meg-
oldható, nézzünk meg 
egy részletet a „Tűzszeke-
rek” című fi lmből.)

Befejezés

A harmadik és negyedik parancsolat fontos 
dologra hívja fel fi gyelmünket: Isten iránti 
szeretetünket jól mutatja az, hogy mennyi-
re tiszteljük az Ő nevét, és mennyire tartjuk 
meg az Ő napját. Miről árulkodik a te életed? 
Vajon elégedett-e Isten azzal, ahogyan te vi-
szonyulsz ezekhez a parancsolatokhoz?

Módszer: Kérdezz-felelek

1.ötlet: Egy nagy papírgalacsinra és egy sze-
metes kosárra lesz szükség. Osszuk
a tiniket két csoportra. A csoportok-
nak felváltva tegyünk fel kérdéseket. 
Minden helyes válaszért 100 pont 
jár. A válaszoló játékosnak további 
három lehetősége van újabb pont-
szerzésre. A játékos kb. 3 méteres tá-
volságból dobjon célba. Csak az szá-
mít jó találatnak, ha a labda beleesik 
a kosárba. Az első dobáshoz tartsuk 
magunk elé a papírkosarat. A találat 
10 pontot ér. A másodikhoz tegyük
a kosarat a fejünkre. A találat 20 pon-
tot ér. A harmadikhoz tegyük a kosa-
rat a hátunk mögé, és hajoljunk előre. 
A találat 30 pontot ér.

2. ötlet: 2 kistányérra, szívószálakra és 
borsóra lesz szükség. Felváltva kér-
dezzük a két csapatot. Minden helyes 
válasz 50 pontot ér. A válaszoló játé-
kos gyűjthet plusz pontokat, ha egy 
szívószállal át tud tenni egy borsósze-
met az egyik kistányérból a másikba. 

1. 

feladatlap
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Minden áthelyezett borsószemért ad-
junk 1 plusz pontot (de szabjuk meg, 
mennyi idő áll rendelkezésére).

Kérdések:

1. Mózes 2. könyvének melyik fejezetében 
találjuk a Tízparancsolatot?(A 20. fejezet-
ben.)

2. Mit tegyen egy keresztyén, ha azt hallja, 
hogy valaki tiszteletlenül használja az Úr 
nevét? (lásd: „Hüvelykujjat fel!” javaslatai.)

3. A káromkodáson kívül hogyan lehet még 
helytelenül használni Isten nevét? (Pl. ha va-
laki azt mondja magáról, hogy keresztyén, 
de életvitelével szégyent hoz Isten nevére.)

4. Milyen példát adott elénk Isten a nyugalom 
napját illetően?(Megpihent a teremtés hat 
napja után.)

5. Mit jelent a „szent” szó? (Más, különböző, 
elkülönített.)

6. A keresztyéneknek miért az első nap külön-
leges a hetedik helyett? (Ez az Úr feltáma-
dásának a napja.)

7. Hogyan tervezheted meg úgy a hetedet, 
hogy pihenj az Úr napján?(Pl. más napokon 
végzem el az iskolai feladataimat.)

8. A pihenésen kívül mit tegyünk még az Úr 
napján? (Szánjunk időt Isten tiszteletére, di-
cséretére.)

Isten mondja: Ez az én mércém44..
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5.5.
Isten mondja: Ez az én mércém

Az ötödik, hatodik és hetedik
parancsolat
Célkitűzések: Szeretnénk, ha a tinik

megértenék, milyen hozzáállást, maga-
tartást vár el Isten tőlük szüleik, társaik és 
a másik nem felé;

rájönnének, hogy nem csupán viselkedé-
sükre kell ügyelniük, hanem meg kell tisz-
títaniuk szívüket minden haragtól, bosszú-
vágytól, az érzéki, buja gondolatoktól stb.;

kedvesen, tisztelettudóan viszonyulnának 
környezetükhöz, óvnák szívüket, és nemet 
mondanának minden gonosz gondolatra;

felismernék, hogy nem engedelmesked-
nek Isten parancsolatainak, tehát szük-
ségük van az Úr Jézusra, mert egyedül Ő 
tudja megmenteni őket, és megszentelni 
értelmüket, életvitelüket.

Bevezetés: Válassz ki tíz embert!

Sok emberrel állsz kapcsolatban: szüleiddel, 
testvéreiddel, családtagjaiddal, tanáraid-
dal, zenetanároddal, edződdel, barátaiddal, 
szomszédaiddal, gyülekezeted tagjaival, 
buszsofőrökkel stb. Micsoda hosszú lista!

(Az alábbi szöveget plakát formájában tegyük 
ki, vagy írásvetítővel vetítsük ki. Olvassuk fel 
egymás után a tíz pontot. A tinik gondolkoz-
zanak el azon, hogy kit választanának.)

A sok-sok ember közül, akikkel kapcsolatban 
állsz, ki az,…

1. aki a legjobban ismer téged?

2. aki nem hiányozna, ha eltűnne az éle-
tedből?

3. akinek nehéz engedelmeskedned?

4. akihez nagyon közel érzed magad?

5. aki mindig megfeledkezik a születés-
napodról?

6. akivel soha nem mennél nyaralni?

7. akitől segítséget kérnél?

8. akivel (szinte) naponta megvívod
a magad kis harcait?

9. akit kész lennél bárhová követni?

10. akinek a szeretetében egy pillanatra 
sem kételkedsz?

Ha keresztyének vagyunk, szeretnünk kell 
Istent − erre vonatkozik az első négy paran-
csolat. Ám Isten iránti szeretetünknek ha-
tással kell lennie arra, ahogyan másokhoz 
viszonyulunk. Miközben az ötödik, hatodik 
és hetedik parancsolatot tanulmányozzuk, 
kérjük Istent, hogy vizsgálja meg, milyen
a viszonyunk a többi emberhez. 

Az ötödik parancsolat

„Tiszteld apádat és anyádat!” (2Mózes 20,12).

A „tisztelni” szó jelen-
tése: nagyra értékelni, 
tiszteletet tanúsítani, 
értékesnek tartani − 
mint azt a képen látható 
kisfi ú is teszi. (Mutassuk 
meg a 11. ábrát.)

Szüleid értékesek szá-
modra. Gondold csak 
meg, mi mindent tet-

tek és tesznek érted! Keményen dolgoznak, 
hogy legyen mit enned, felvenned és legyen 
hol laknod. Megadnak neked olyan dolgo-
kat is, amikre nincs feltétlenül szükséged, 
de amiket szeretnél megkapni. Gondolj csak
a legutóbbi kedvességükre, vagy a tőlük ka-
pott születésnapi ajándékokra. Sok veszély-
től próbálnak megóvni, és segítenek, amikor 
döntéseket kell hoznod. Isten ajándéknak 
szánta neked szüleidet!

Persze mindezekről gyakran megfeledkezel, 
amikor összetűzésbe kerültök. Amikor meg-

11. 

szemléltető
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tiltanak neked olyan dolgokat, amiket mások 
nyugodtan megtesznek. Amikor, szerinted, 
nem érdekli őket, hogy neked mi a fontos. 
Amikor nem értenek egyet a hajviseleted-
del, az öltözködéseddel vagy azzal, hogy 
milyen zenét hallgatsz, és hangot is adnak 
véleményüknek. Sokszor gondolod, hogy 
igazságtalanul döntenek a veled kapcsola-
tos dolgokban. Természetesen lehetnek jo-
gos panaszaid, hiszen szüleid nem tökélete-
sek, de mindent megtesznek, ami tőlük telik, 
hogy javadat szolgálják. Ezért ne felejtsd el, 
hogy szüleid értékesek, és sok mindent tesz-
nek érted.

Isten azt akarja, hogy tiszteld őket. Tisztele-
tedet kifejezheted úgy, hogy engedelmes-
kedsz nekik, kedves vagy hozzájuk, tiszte-
lettel beszélsz róluk és velük. Gondolj most 
arra, milyen szavakat használsz szüleiddel 
kapcsolatban, amikor másokkal beszélsz ró-
luk. Még akkor is tisztelettudóan beszélj szü-
leiddel, ha nem értesz egyet velük. Mondd 
el, mit érzel, de hallgasd meg az ő álláspont-
jukat is. Bármilyen döntést hoznak, próbáld 
meg elfogadni. Talán nevelőszülőknél laksz, 
vagy csak bizonyos időt töltesz szüleiddel; 
akárhogyan is van, Isten tiszteletet vár el tő-
led feléjük.

Mi van akkor, ha pl. szüleid megkívánják, 
hogy te korábban legyél otthon este, mint
a barátaid. Menj haza az általuk kitűzött idő-
re. Ha valami közbejön, mindenképpen hívd 
fel őket, és mondd el, mi a helyzet. Istennek 
tetszik, ha valaki tiszteli szüleit, és bő áldáso-
kat ígér neki (Efezus 6,1−3).

Módszer: Jelenet

Ez a rövid jelenet segíthet a gyakorlati megva-
lósításban.

„Képzeljük el, hogy meghívtak egy különle-
ges partira. A legtöbb barátod is ott lesz, sőt, 
még az éjszakát is ott akarják tölteni. Egy ilyen 
nagyszerű alkalmat te sem hagyhatsz ki! Tu-
dod, hogy szüleidnek valószínűleg nem fog 
tetszeni az ötlet, mégis úgy döntesz, hogy be-
szélsz velük.”

Kérjünk meg három önként jelentkezőt (az 
egyik lehet egy segítő is), hogy adják elő a je-
lenetet. Ketten játsszák az apa és az anya sze-
repét (a szülők nincsenek elragadtatva az öt-
lettől, hogy gyermekük idegen helyen töltse az 
éjszakát, de nyitottak a beszélgetésre). A har-
madik személy próbálja meg bemutatni, ho-
gyan lehet egy ilyen beszélgetésben tiszteletet 
mutatni a szülők felé. Ez segíthet a csoportnak 
abban, hogy átgondolják a szülőkkel történő 
kommunikáció megfelelő módjait, és felkészít-
heti őket arra, hogy higgadt tisztelettel fogad-
ják szüleik döntését, illetve kéréseit.

Ha két részben tanítjuk a leckét, 
szánjunk bőven időt a jelenet-
re. Még érdekesebb, ha kétszer-
háromszor is látják ugyanazt
a helyzetet más-más szerep-
lőkkel, más-más megoldások-
kal. Mindegyik jelenet után be-
széljük meg a csoporttal, hogy 
mit lehetne változtatni. Ilyen 
időbeosztással a hatodik és 
hetedik parancsolatot a követ-
kező alkalommal tárgyaljuk.

Módszer: Csoportbeszélgetés

Osszuk a tiniket ötös-hatos csoportokra. Min-
den csoportban legyen egy csoportvezető.

A hatodik és hetedik pa-
rancsolatot Jézus tanítá-
sának fényében beszéljék 
meg. A csoportvezetők-
nek adjuk ki előre a kér-
déseket és a válaszokat, 
hogy alaposan felké-
szülhessenek. Adjuk oda 
nekik a 12. és 13. szem-
léltető ábrát is, valamint
a 6. munkalapot is. Ad-

junk kb. 20 percet a beszélgetésre, majd hall-
gassuk meg a rövid beszámolókat.

Le
c

k
e

6. 

feladatlap

Isten mondja: Ez az én mércém55..



25

Isten mondja, Tini Klub Tankönyv 

A hatodik parancsolat

„Ne ölj!” (2Mózes 20,13).

(Mutassuk meg a 12. 
szemléltető ábrát.)

1. Miért érzi sok ember 

úgy, hogy őrá nem vo-

natkozik ez a paran-

csolat?

Mert úgy gondolják, nem 
valószínű, hogy valaha is 
megölnek valakit. Úgy 
látják, hogy csak a terro-

risták és a pszichopaták ölnek.

2. Olvasd el a Máté 5,21−24-et. Hogyan 

változtatják meg Jézus szavai a hatodik 

parancsolattal kapcsolatos gondolkodás-

módunkat?

Jézus szerint a harag és a dühös, keserű be-
széd egyenlő a gyilkossággal; mindkét esetben 
megszegjük Isten Törvényét. Azt akarja, hogy 
az indítékokra összpontosítsunk. Ha nem is 
követünk el valóságos gyilkosságot, de gyű-
löletet táplálunk a szívünkben mások iránt,
a törvényszegés bűnébe esünk..

3. Az egyik osztálytársad a viselkedésé-

vel az egész osztályt bajba keverte. Ezért 

az egész osztály nagyon haragszik rá, és 

szeretnének bosszút állni. Mit tehetsz egy 

ilyen helyzetben?

Még ha jogosak is az indulatok, mindenkép-
pen állj ellen a kísértésnek, hogy te is keserű 
szavakkal beszélj róla, vagy segíts a bosszú 
megtervezésében. Viselkedéseddel és hozzá-
állásoddal mutasd meg: te másképpen állsz 
a dologhoz. Ha lehet, próbáld meg lebeszélni 
őket a bosszúról. Imádkozz ezért a helyzetért, 
és kérd Istent, hogy segítsen azt tenned, ami 
neki tetszik.

A hetedik parancsolat

„Ne paráználkodj!” (2Mózes 20,14).

(Mutassuk meg a 13. 
szemléltető ábrát.)

1. Talán azt gondolod, 

hogy a „paráznaság” 

szó idősebb, házas em-

berekre vonatkozik. 

De nézzük, hogyan al-

kalmazzák Jézusnak 

a Máté 5,27−28-ban 

olvasható szavai ezt

a parancsolatot mindenkire?

Jézus ismét a gondolatokra és nem a tettekre 
helyezi a hangsúlyt. A buja, erotikus gondola-
tokat Isten ugyanúgy elítéli, mint magát a pa-
ráznaságot.

2. Jézus azt mondja, hogy a buja, tisztáta-

lan gondolatok helytelen, bűnös gondola-

tok. De hogyan lehet az ilyen gondolatokat 

megakadályozni?

Mikor megjelenik a kísértés, kérd Istent, hogy 
segítsen másra összpontosítani a gondolata-
idat. Nagy körültekintéssel válogass a köny-
vek, színes magazinok, videokazetták, fi lmek, 
zenék és tévéműsorok között! Kerülj mindent, 
ami helytelen gondolatokra késztet! Olyankor 
próbálj meg olyan dolgokra gondolni, ame-
lyek Isten tetszésére vannak (Filippi 4,8).

3. Hogyan vélekedjenek a keresztyének 

arról a széles körben elterjedt nézetről, mi-

szerint a házasságon kívüli szexben semmi 

rossz nincs?

A keresztyéneknek határozottan állást kell 
foglalniuk ez ellen a nézet ellen. Isten szava 
világosan kimondja: Ő a szexuális kapcsolatot 
kizárólag a házasságon belülre tervezte. A gö-
rög „paráznaság” szó olyan férfi  és nő közötti 
szexuális kapcsolatot jelent, akik nem házasok 
(a házasságtörés a paráznaság egyik formá-
ja). Az Újszövetség többször is úgy említi (pl. az 
1Thesszalonika 4,3−5ben), mint amitől szigo-
rúan tartózkodnunk kell.

12. 

szemléltető
13. 

szemléltető
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Módszer: Kvíz

Fénymásoljuk a 7. fel-
adatlapot minden fi a-
talnak. Az alkalmon is 
kitölthetik, de haza is 
vihetik. A válaszok segí-
tenek újra átgondolni és 
rögzíteni a fő pontokat.

Befejezés

Eldöntötted-e, hogy ezentúl tiszteled szüle-
idet? Mivel mutathatnád meg nekik, hogy 
mennyire fontosak, értékesek neked? Kész 
vagy-e szigorúbb ellenőrzés alá vonni gon-
dolataidat, és elutasítani minden, mások el-
len irányuló, gonosz, helytelen gondolatot?

Miközben ezekről a parancsolatokról elmél-
kedsz, rá kell jönnöd: egyedül Isten segít-
ségével teheted meg, amiket elhatároztál.
Ha megvallottad már neki, hogy engedet-
len életet éltél, és rábíztad életed irányítását, 
bizton számíthatsz rá. Az elkövetkező na-
pokban is sok emberrel kerülsz kapcsolatba, 
de megtapasztalod majd, hogy az Úr segít 
szeretni és tisztelni őket.

7. 

feladatlap

A 7. sz. feladatlap válaszai  

Töltsd ki az üres helyet: apa, tisztelni, Úr, parázna-
ság, megszegjük, engedelmesség, szülők, huszadik, 
második, bűn, anya, bálvány, ne, gondolatban, gyűlö-
let, hetedik, parancsolat, hatodik, gyilkosság, ötödik

Töltsd ki: Az Úr Jézusba vetett hit.

Isten mondja: Ez az én mércém55..
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6.6.
Isten mondja: Ez az én mércém

A nyolcadik, kilencedik és 
tizedik parancsolat
Célkitűzések: Szeretnénk, ha a tinik

megértenék, hogy a lopásra, hazugságra 
és irigységre vonatkozó parancsolatok 
mennyi mindenre vonatkoznak (pl. nem-
csak tulajdont, hanem hírnevet és időt is 
lehet lopni stb.);

rájönnének, hogy egyedül Isten segítségé-
vel tudják megtartani ezeket a parancso-
latokat;

tanulnák a becsületességet, megbízható-
ságot és megelégedést;

bűnbánatot tartanának és abba az egyet-
len Személybe vetnék bizalmukat, aki meg 
tudja őrizni őket a bűntől.

Bevezetés: Kockateszt

Készítsük el a kockákat. Adjuk a kockákat a 
tiniknek. A 8. ábrán található mintát fénymá-

soljuk vastagabb kar-
tonra, vágjuk ki, majd 
ragasszuk össze értelem-
szerűen.

Hajlandóak vagytok 
részt venni egy teszt-
ben? A következő na-
pokban a saját életedre 
kell összpontosítanod. 
Amikor megszeged
Isten egyik parancsola-

tát, tedd a kockát jól látható helyre a szobád-
ban úgy, hogy az 1-es legyen fölül. Amikor 
újra bűnbe esel, fordítsd a kettesre és így to-
vább. Jegyezd föl, hogy melyik nap érted el 
a hatost. (A téma tárgyalásának befejezésekor 
mutassuk meg, hogy a kockából hogyan lesz 
kereszt.)

Miközben a Tízparancsolatot tanulmányoz-
zuk, szeretnénk megvizsgálni életünket. Sze-
retnénk megérteni, mit is vár tőlünk Isten,

és hogyan szerethetjük jobban Őt és máso-
kat. A tíz parancsolatból hetet tanulmányoz-
tunk eddig. Fel tudod sorolni őket? Most fi -
gyeljünk az utolsó három parancsolatra.

A nyolcadik parancsolat

„Ne lopj!” (2Mózes 20,15).

(Mutassuk meg a 14. 
ábrát.) Ez is igen rövid 
parancsolat. Nagyon 
szókimondó: Isten gyer-
mekeinek tilos lopniuk. 
Ez a parancsolat vilá-
gosan megtiltja, hogy 
elvegyük azt, ami más 
tulajdonát képezi. Be-
csületesen és tisztes-

ségesen kell bánnunk mindennel, 
ami a másé. Egyértelműen helytelen pénzt 
kivenni valakinek a pénztárcájából, vagy fi -
zetés nélkül elvinni egy tábla csokoládét
a boltból.

Természetesen nem csak keresztyének fo-
gadják el ezt a mércét. Még azok az emberek 
is, akiknek nincs idejük Istenre, elfogadják 
azt az alapelvet, hogy nem vehetik el azt, 
ami nem az övék. Ám a lopásnak egy sok-
kal fi nomabb, kevésbé nyomon követhető 
formáját sokan megtűrik. Sok minden mást 
sem lehetne ellopni. Nézzük meg a követke-
ző jelenetet.

Módszer: Jelenet: „Bűnös!”

Ez a jelenet segíthet a csoportnak megérteni, 
hogy mi mindenre vonatkozhat ez a parancso-
lat. Négy ember áll a bíróság előtt lopásért, pe-
dig mindegyik úgy gondolja, nem követett el 
semmi rosszat. A bíró megpróbálja megértetni 
velük, hogy bizony mégis loptak.

• Bíró: Kérem, foglaljanak helyet. Szó-
lítom az 1. számú vádlottat. 

14. 

szemléltető

8. 

feladatlap
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A. kisasszony, Önt azzal vádol-
ják, hogy meglopta szomszéd-
ját. Beismeri a lopást?

• A. kisasszony: „Tisztelt Bíró úr! Nem értem, 
miről beszél. Semmit nem 
vettem el a szomszédomtól!

• Bíró: A tanúk egybehangzóan 
állítják, hogy elvette szom-
szédja jó hírnevét, amikor 
felfedett valamit a múltjá-
ból. Elismeri a tényt?

• A. kisasszony: Nos, néhány barátomnak 
valóban elmondtam, hogy 
mit tett, de hát ez csak nem 
minősül szigorúan bizalmas 
információnak?!

• Bíró: De annak minősül! Ön bűnös! 
Igenis az volt. Ön bűnös. 100 
Euró pénzbírságra ítélem. Ké-
rem a következő vádlottat.

B., C. és D. meghallgatása ugyanígy zajlik. 
B., amikor nem egyszer korábban ment haza
a munkahelyéről, munkaadója idejét lopta el. 
C. azzal, hogy illegális másolatokat készített 
egy CD-ről, meglopta a CD-t forgalmazó/gyár-
tó társaságot. D. az államot lopta meg azzal, 
hogy nem vallotta be minden jövedelmét,
és így kevesebb adót fi zetett. A jelenet minden-
féle indulatot, reakciókat kiválthat a fi atalokból. 
Mindenképpen szánjunk időt arra, hogy beszél-
gessünk velük a lopás különböző formáiról.

Amikor ellopunk valamit, nemcsak mások 
ellen vétünk, hanem Isten ellen is (Zsoltárok 
51,6). Sőt amikor nem adjuk meg Istennek 
azt, ami Őt illetné, valóságosan is meglopjuk 
Őt. Isten Igéje azt mondja, hogy minden jö-
vedelmünk egy tizede Őt illeti. Ez nemcsak 
a teljes idejű munkavállalókra vonatkozik. 
Ez érvényes a zsebpénzedre és minden rész-
munkaidős jövedelmedre is. Mit gondolsz, 
bűnös vagy abban, hogy megloptad Istent?

A kilencedik parancsolat

„Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!” 
(2Mózes 20,16).

Isten soha nem hazudik (Titusz 1,2). Teljesen 
megbízható, szavahihető, és azt akarja, hogy 
népe is olyan legyen. Mi ezt a parancsolatot 
egyértelműen megszegjük, amikor olyan 
dolgokat mondunk, amik nem igazak. Meg-
esik, hogy nem készülsz el a házi feladatod-
dal, és egy hazugsággal próbálod kimenteni 
magad. Vagy rájövünk, hogy tettünk vala-
mit, ami miatt kellemetlen helyzetbe kerül-
hetünk, ezért aztán az egészet letagadjuk.

(Mutassuk meg a 15. 
ábrát.) Mit gondolsz, 
mit ábrázol ez a kép? 
Amikor hazudunk, 
megszegjük a kilence-
dik parancsolatot, ami 
egyáltalán nem tetszik 
Istennek, aki azt várja 
gyermekeitől, hogy sza-
vahihetőek legyenek 
(Példabeszédek 12,17). 

Isten nemcsak az égbekiáltó hazugságokat 
tiltja, hanem a féligazságokat is, amelyek ha-
mis benyomást kelthetnek, és azt is, amikor 
hallgatunk, pedig tudjuk, hogy az a történet, 
amit valaki éppen mesél, nem igaz. Isten éle-
tünk minden területén teljes szavahihetősé-
get vár el tőlünk (Zsoltárok 51,8).

Módszer: Optikai csalódás

Vágjuk ki a 16. ábrán 
látható két papírcsíkot: 
KEGYES HAZUGSÁG és 
DURVA HAZUGSÁG. 
Ügyeljünk arra, hogy 
a „Kegyes hazugság” 
szócsíkot a körvonalon 
belül vágjuk ki; így az il-
lúzió még hatásosabb. 
Mutassuk meg a két 
papírcsíkot a tiniknek, 

és kérdezzük meg, hogy melyik csík rövidebb. 
Természetesen a „Kegyes hazugság” felirat tű-
nik kisebbnek, ám ha egymásra tesszük őket, 
kiderül, hogy pontosan egyformák.

Gyakran szeretünk mentséget találni hazug-
ságainkra. Beszélünk „kegyes hazugságról”, 

16. 

szemléltető

17. 

szemléltető
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és azt hangoztatjuk, hogy azok teljesen ár-
talmatlanok. Isten azonban nem így gondol-
ja. Igéjéből világosan kitűnik, hogy gyűlöli
a tisztességtelen őszintétlenséget (Példabe-
szédek 6,17−19). 

Ha két részben szeretnénk taní-
tani a leckét, itt álljunk meg.

A tizedik parancsolat

„Ne kívánd, ami a másé!” (2Mózes 20,17).

(Mutassuk meg a 17. 
ábrát.) Szerinted mire 
gondol a jobb oldalon 
álló halász? Kívánni azt 
jelenti, hogy irigy vagy
a másikra valamiért, 
amire te vágysz, de ne-
ked nincs. Amikor ál-
landóan az jár az eszed-
ben, hogy az egyik ba-
rátodnak van valamije, 

amit te is szeretnél, mindent megadnál érte,
és addig nem nyugszol, amíg neked is nem 
lesz olyan, ezt jelenti a „kívánni” szó.

Ez a parancsolat igazi kihívás, hiszen nem-
csak azzal foglalkozik, amit teszünk, hanem 
azzal is, hogyan gondolkodunk. Amikor gon-
dolatban megkívánunk valamit, már bűnt 
követünk el, de azt sem hagyhatjuk fi gyel-
men kívül, hogy az ilyen gondolatok gyakran 
bűnös tettekhez − pl. lopáshoz − vezetnek.

A kísértés óriási, hiszen nagyon sok mindent 
megkívánhatunk. A reklámok szünet nélkül, 
harsogva kínálnak dolgokat, amik nélkül ál-
lítólag lehetetlen élni. Lássunk néhányat kö-
zülük.

Módszer: Újsághirdetések

A fi atalok három csoportban dolgozzanak. 
Adjunk minden csoportnak egy újságot, folyó-
iratot vagy magazint. Keressenek reklámokat, 
és válasszák ki azt, amelyik különösen megra-
gadta fi gyelmüket. Két perc múlva olvassák föl 
a többieknek, és mondjanak meg két dolgot.

• Milyen termék megvásárlására buzdít
a reklám? 

• Milyen „csalit” használ a kívánt cél elérésé-
hez?

Nézzük, eszedbe jut-e néhány bibliai szerep-
lő, akit megkísértett ez a bűn. Aháb meg-
kívánta Nábót szőlőskertjét (1Királyok 21); 
hazudni, ölni és lopni is kész volt érte. Dávid 
megkívánta Úriás feleségét; házasságtörést 
és gyilkosságot követett el érte (2Sámuel 
11). Jó tudni, hogy a kívánság nemcsak a tu-
lajdonra vonatkozik. Megkívánhatjuk mások 
kapcsolatait, társadalmi helyzetét, külsejét, 
adottságait stb. 

Mindig résen kell lennünk! A kívánság na-
gyon komoly bűn, hiszen azt fejezi ki, hogy 
elégedetlenek vagyunk Istennel szemben. 
Amikor kívánunk valamit, az olyan, mintha 
ezt mondanánk: „Uram, nem vagyok elége-
dett azzal, amit nekem adtál.”

A Bibliában találunk…

• egy ígéretet a Máté 6,31−33-ban:

a mennyei Atya tudja, mire van szükségünk, 
és amire szükségünk van, azt meg is adja;

• egy utasítást a Zsidók 13,5-ben: meg 
kell elégednünk azzal, amink van;

• egy példát a Filippi 4,11-ben: Pál apos-
tol megtanulta, hogy minden helyzetben 
elégedett legyen.

Emlékezz az ígéretre, tartsd be az utasítást, 
és kövesd Pál példáját!

Befejezés

Végére értünk a Tízparancsolatnak. Hajlandó 
vagy-e elvégezni a Kockatesztet?  Minden 
alkalommal tehát, amikor megszeged Isten 
Törvényét a következő héten, fordítsd a koc-
kát a következő számra. Amikor a hatoshoz 
érsz, szétterítheted a kockát. Itt van előttünk 
egy kereszt. (Mutassuk be.)

Sem te, sem én nem tudunk bűntelen éle-
tet élni, mert bűnös természetünk miatt 
nem is vagyunk képesek rá. Abban az álla-
potban, ahogyan születünk, nem élhetünk 
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Isten szent jelenlétében (Róma 3,23). Isten 
azonban annyira szeretett bennünket, hogy 
elküldte értünk Fiát, aki az Úr Jézus Krisztus.
Az Úr Jézus soha nem vétkezett. Egész 
életében tökéletesen megtartotta a Tör-
vényt. Mikor a kereszten haldoklott, nem
a saját bűneiért kapott büntetést, hanem
a mi bűneink büntetését hordozta, hogy mi 
bocsánatot kaphassunk.

Megtetted-e már a legfontosabb lépést? El-
fordultál-e már bűneidtől, és elfogadtad-e 
már az Úr Jézust Megváltódnak és Uradnak? 

Ha igen, akkor Ő maga segít neked keresz-
tyénként megtartani Isten parancsolatait. 
A következő alkalmakon azt nézzük meg 
közelebbről, hogy kicsoda Jézus, és mit tett 
értünk.

Módszer: Kérdezz-felelek ABC

Osszuk a fi atalokat két csoportba. Mondjunk 
egy betűt. Az első személy, aki az adott betűvel 
kezdődő tárgyat felmutat (A − alma; B − Biblia;
C − cukorka stb.), válaszolhat az adott betű-
re vonatkozó kérdésre. Minden helyes válasz 
tíz pontot ér. A betűket mondjuk találomra.
Ha nincs az adott betűvel kezdődő tárgy, tegyük 
fel a kérdést mindkét csapatnak. Az válaszol-
hat, aki először feláll. Helytelen válasz esetén
a másik csapat próbálkozhat a válasszal.

• Melyik „A” kívánta meg Nábót szőlőjét? 
(Aháb)

• Melyik „B” előtt tilos meghajolnunk? (Bál-

vány)

• Melyik „C” jelenthet kísértést egy boltban? 
(Cukorka)

• Melyik „D” ölt azért, mert megkívánta más 
feleségét? (Dávid) 

• Melyik „E” volt a zsidók lakóhelye sok-sok 
évig? (Egyiptom)

• Melyik „F-et” tiltja az első parancsolat? (Fa-

ragott kép) 

• Melyik „G” lehet bűnös a cselekedeteken kí-
vül? (Gondolat)

• Melyik „H-t” jelenti a hamis tanúskodás? 
(Hazugság) 

• Melyik „I” Isten népe? (Izráel)

• Melyik „J” tudta betölteni a Tízparancsola-
tot? (Jézus)

• Melyik „K” vezethet akár gyilkossághoz is? 
(Kívánság)

• Melyik „L-et” tiltja a hetedik parancsolat? 
(Lopás)

• Melyik „M” az irigység ellentéte? (Megelé-

gedés)

• Melyik „N” szerepel a legtöbbször a paran-
csolatokban? (Ne)

• Melyik „O” jelent gyakran kísértést azért, 
mert van valamije, ami neked nincs? (Osz-

tálytárs)

• Melyik „P” tanulta meg, hogy minden hely-
zetben legyen elégedett? (Pál)

• Melyik „R” kínál szüntelen dolgokat megvé-
telre? (Reklám)

• Melyik „Sz-et” várja el Isten az Ő gyermekei-
től? (Szavahihetőség)

• Melyik „T” a helyes hozzáállás szüleinkhez? 
(Tisztelet)

• Melyik „Ú-t” ölette meg Dávid azért, hogy 
elvehesse a feleségét? (Úriás)

• Melyik „V” jelenti azt, hogy bűnt elkövetni? 
(Vétkezni)

Isten mondja: Ez az én mércém66..
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7.7.
Isten mondja: A válasz Krisztus 

Jézus istensége

Célkitűzések: Szeretnénk, ha a tinik

rácsodálkoznának a Jézus istensége mel-
lett szóló számos bizonyítékra;

megértenék, hogy maga Isten jött le
a földre;

megerősödnének Krisztusba vetett hitük-
ben, és dicsőítenék Őt;

arra a Jézusra bíznák magukat, aki meg 
tudja menteni őket.

Bevezetés: Nyomozás

Szerettél volna valamikor detektív lenni? Ma 
lehetsz, mert nyomozni fogunk valaki után. 
Célunk az, hogy kiderítsük ennek a valakinek 
a valódi személyazonosságát. A fi lmekből 
tudjuk, hogyan nyomoznak a detektívek. 
Hogyan gyűjthetnek a nyomozók adatokat 
annak érdekében, hogy valakinek megtud-
ják a személyazonosságát? (Adjunk lehető-
séget arra, hogy a tinik elmondják ötleteiket, 
azután mi is javasoljunk néhányat.)

• Találkozhat az illetővel és feltehet neki 
néhány kérdést.

• Átnézheti az útlevelét, születési anya-
könyvi kivonatát, banki adatait stb.

• Érdeklődhet róla azoknál, akik ismerik őt.

Az összegyűjtött információkból ki kell de-
rülnie az igazságnak. Mi ma Jézus után nyo-
mozunk. Azt akarjuk megtudni, hogy ki volt 
Ő valójában.

Emlékezzünk először is arra, amit az elmúlt 
hetekben tanultunk. Két fontos témát tár-
gyaltunk: a Bibliát és a parancsolatokat. 
Láttuk, hogy a Biblia ma is időtálló, aktuális,
a Tízparancsolat pedig megmutatta, hogy 
milyen messze vagyunk Isten mércéjétől. 
Saját erőnkből nem tudjuk megtartani a pa-
rancsolatokat. Mi tehát a válasz a bűn kérdé-

sére, és a keresztyén élet kihívásaira? Isten 
ezt mondja: „A válasz Jézus Krisztus!” Ezért 
Krisztus személyét tanulmányozzuk.

Azt nem vizsgáljuk, hogy élt-e Jézus egyál-
talán. Széles körben elfogadott nézet, hogy 
2000 évvel ezelőtt itt élt a földön. Több írás 
született Jézus Krisztusról, mint Julius Cae-
sarról! Abban viszont már nem mindenki ért 
egyet, hogy ki is volt Jézus Krisztus valójá-
ban. Mi éppen ezt szeretnénk kutatni. 

Néhányan azt állítják, hogy Ő csak egy ember 
volt, aki tanításával és életével nagy hatást 
gyakorolt környezetére. Mások állítják, hogy 
Jézus több volt, mint ember. Ő a Fiú Isten volt 
és ma is az. Aki hiszi, hogy Jézus Isten, az hisz 
Jézus istenségében. Mai nyomozásunk lét-
fontosságú, hiszen ha Jézus nem Isten volt, 
akkor nem is halhatott meg bűneinkért.

1. Elképesztő kijelentés

(Lépésenként fedjük fel a 18. ábrát.)
Vegyünk kézbe papírt 

és ceruzát, és elő-
ször azt nézzük 
meg, hogy Jézus 
hogyan azono-

sította magát. Egy 
nap, mikor a zsidók-

kal beszélgetett, Jézus elképesztő kijelentést 
tett: „Mielőtt Ábrahám lett volna, Én vagyok”
(János 8,58). Ezzel két fontos dolgot mondott.

• „Én vagyok.” Ahhoz, hogy megértsük 
ezeknek a szavaknak az értelmét, lapoz-
zuk fel a 2Mózes 3,13−14-et. Isten az égő 
csipkebokorban jelentette ki magát Mó-
zesnek, és ezt mondta: „Vagyok, aki va-
gyok.” Jézus tehát ugyanúgy mutatkozott 
be, mint Isten. Azzal, hogy ugyanazokat
a szavakat használta, Jézus azt állította 
magáról, hogy Ő Isten!
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• „Mielőtt Ábrahám lett volna.” Jézus azt 
is állította, hogy Ő már Ábrahám előtt lé-
tezett, vagyis örökkévaló. Mindig Isten 
volt, mindig Isten, és mindig Isten is lesz. 
A zsidók, akik Jézust hallgatták, pontosan 
értették a szavak jelentését; azért is akar-
ták megkövezni Őt!

2. Csodás születés

Hallottuk tehát, amit 
Jézus mondott ma-
gáról. Mit tenne 
most egy jó detektív? 
Talán utánanézne az 
illető származásának. 
A Máté 1,18−25 jól ismert szakasz, amely két 
fontos dolgot közöl Jézus születéséről. 

• A Szentlélektől fogant (18−20. v.).

• Szűztől született (23−25. v.).

Ez felfoghatatlan csoda. A gyakran használt 
„inkarnáció” szó jelentése a következő: Isten 
az Úr Jézus formájában emberi testet öltött 
magára, és az emberek között élt.

A karácsonyi történet gyakran szentimen-
tális értelmezésében Jézus túl gyenge sze-
replőként jelenik meg.  Rendkívül fontos 
megértenünk, hogy noha Jézus valóságos 
csecsemő volt, ugyanakkor mint az örök és 
mindenható Isten volt jelen ott a jászolban. 
Ez egyszerre mélységes titok és lélegzet-elál-
lító igazság! Az inkarnáció egyszerre mutat-
ta meg Isten hatalmát és az emberiség iránt 
érzett igaz szeretetét. Isten ettől a hatalmas 
szeretettől indíttatva eljött ebbe a világba, 
hogy embereket mentsen meg bűneik jogos 
büntetésétől. A „Jézus” név jelentése: „Szaba-
dító” (Máté 1,21).

3. Beteljesedett próféciák

Egy jó detektív 
több dokumen-
tumot is átvizsgál-
na, hogy ellenőriz-
ze, alátámassza ál-
lítását. Vegyük nagyító alá az Ószövetséget, 
amely sok mindent mond nekünk Jézusról.

Módszer: Táblázat

A következő táblázatot függesszük ki valaho-
vá a teremben. Kérjük meg a fi atalokat, hogy 
keressék ki az igeverseket, valamint egy ön-
kéntest, hogy töltse ki a táblázatot.

Ószövetségi 

prófécia

Újszövetségi 

beteljesedés

Születési hely
Mikeás 5,2 Máté 2,1

Bevonulás 
Jeruzsálembe

Zakariás 9,9 János 12,12−15

Keresztre 
feszítés

Ézsaiás 53,12 Máté 27,38

Személy-
azonosság

Ézsaiás 7,14 János 12,45

Ezek közül a próféciák közül néhány 1000 
évvel Jézus születése előtt íródott. Az a tény, 
hogy ezek a próféciák pontosan beteljesed-
tek, egyre inkább megszilárdítja meggyőző-
désünket: Jézus Isten. Annak a valószínűsé-
ge, hogy mindezek a próféciák egyetlen sze-
mélyben teljesednek be, rendkívül csekély. 
Ez is Jézus istenségének káprázatos bizonyí-
téka.

Ha két részben szeretnénk ta-
nítani ezt a leckét, itt álljunk 
meg.

4. Jézus nevei, jelzői, tettei

Hallottunk arról, mit mond Jézus magáról, 
utánajártunk születésének, és megvizsgál-
tuk a róla szóló próféciákat. Egy jó detektív 
azonban egyetlen információt sem hagyhat 
fi gyelmen kívül. Most a további kutatás ér-
dekében csoportokban dolgozunk.
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Módszer: Kiscsoport

Osszuk a tiniket négyes-
ötös csoportokba. Min-
denkinek adjuk oda a 9. 
sz. feladatlap egy példá-
nyát. Tíz percet kapnak 
arra, hogy kikeressék az 
igeverseket, és kitöltsék 
a feladatlapot. Végül 
közösen beszéljük meg
a feladatlapot.

Jézus nevei is azt jelzik, hogy Ő Isten.

• Jakab 1,1: ÚR − ez isteni származására 
emlékeztet.

• Titusz 2,13: ISTEN ÉS ÜDVÖZÍTŐ − csak 
Ő tud megmenteni minket.

• János 20,31: ISTEN FIA − Jézus az örök-
kévaló Fiú Isten.

Jézus jelzői is arról beszélnek, hogy Ő Isten.

• János 1,1−2: ÖRÖK − az „Ige” szó az Úr 
Jézusra vonatkozik.

• János 2,24−25: MINDENTUDÓ − min-
den embert ismer, és mindent tud róluk.

• Zsidók 4,15: BŰNTELEN −megkísérte-
tett, de soha nem vétkezett.

Jézus tettei is azt mutatják, hogy Ő Isten.

• János 1,3: TEREMTŐ − semmi sem lett 
nélküle.

• 2Korinthus 5,10: BÍRÓ − csak Isten ítél-
het, és csak Ő tud teljesen igazságosan 
ítélni.

• Máté 9,6: BŰNÖK MEGBOCSÁTÓJA − 
csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket.

5. Odaszánt életű követők

A Jézussal kapcsolatos nyomozásnak majd-
nem a végére értünk. Hátravan még egy 
utolsó lépés: meghallgatni azokat, akik is-
merték Jézust. Lehet, hogy valamelyikükkel 
azonosulsz is.

• Péter Jézus egyik tanítványa volt. A nap 
24 órájában hallgatta, fi gyelte Jézust, 

hiszen vele élt. Jézus egyszer megkér-
dezte őt és többi tanítványát: „Kinek 
mondotok engem?” Péter így felelt: „Te 
vagy a Krisztus, az élő Isten Fia” (Máté 
16,16). Biztos volt benne, hogy Jézus 
Isten, és róla szólnak az ószövetségi 
próféciák. Te hiszed-e ezt?

• Pál azok közül való volt, akik nem hit-
ték, hogy Jézus Isten. A Damaszkuszba 
vezető úton azonban találkozott vele. 
Meggyőződése és élete gyökeresen 
megváltozott. Most már tudta, hogy 
Jézus Isten, és azért jött, hogy meghal-
jon érte (Filippi 2,5−8). Benned történt-
e ilyen gyökeres változás?

• Miután Jézus meghalt, Tamást, mind-
annak ellenére, amit Jézusról tudott, 
kétségek gyötörték. Ám az Úr megje-
lent neki és a többi tanítványnak. Ami-
kor Tamás meglátta a szegek helyét és 
a sebet Jézus oldalában, így szólt: „Én 
Uram és én Istenem!” (János 20,28). 
Neked kicsoda Jézus?

Befejezés

Talán eddig még nem hitted, hogy Jézus csa-
kugyan Isten. De mit mondasz most, miután 
számba vettük a sok páratlan bizonyítékot? 
Reménység szerint te is belátod, hogy Jézus 
Isten, akihez odamehetsz, és kérheted az 
örök életet. Péter, Pál és Tamás először nem 
hittek, de aztán megértették, kicsoda is va-
lójában Jézus. Nemcsak ennyi történt azon-
ban, hanem elfogadták Jézust Megváltó-
juknak, és rábízták magukat. Rájöttek, hogy 
Jézus a válasz minden szükségükre, hiszen 
Jézus Isten.

Ha te már keresztyén vagy, akkor mindaz, 
amit most hallottál, megerősíti az Úr Jézus-
ba vetett hitedet, és arra buzdít, hogy imádd 
és dicsérd Őt. Olyan Megváltód van, aki való-
ban Isten. Bízd rá magad teljesen!

9. 

feladatlap
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8.8.
Isten mondja: A válasz Krisztus

Jézus élete

Célkitűzések: Szeretnénk, ha a tinik

elgondolkodnának Jézus életén, aki ha-
talommal és tekintéllyel tanított, minden 
körülmények között imádkozott, törődött 
minden emberrel, és kész volt vállalni
a szenvedéseket;

megértenék, hogy Jézus a tökéletes pél-
dakép, és ha Őt követik, életük révbe ér;

úgy élnének, mint Krisztus, különösen isa 
nem hívők között: bizonyságot tennének, 
imádkoznának, és szerető törődéssel for-
dulnának mindenkihez, még ha nagy el-
lenállással kell is szembenézniük;

megértenék, hogy életük értelmetlen, 
odafordulnának Jézushoz, és tőle kérné-
nek örök életet, illetve életükre vezetést.

Bevezetés: A világtörténelem nagyjai

Mondjunk egy nevet: pl. Albert Einstein. Kér-
dezzük meg a fi atalokat, hogy mi jut eszükbe. 
(Einstein: E=mc2! Nagy tudós! Relativitás-el-
mélet!) Mondjunk több nevet: pl. Marco Polo, 
Pablo Picasso, Mozart, Napóleon stb.

Figyeljétek meg, hogy leggyakrabban az jut 
eszünkbe ezekről az emberekről, amit tettek, 
vagy amit életük során elértek. Mindannyian 
mással írták be nevüket a világtörténelembe. 
A legjelentősebb Személy, aki a legnagyobb 
változást hozta, Jézus volt. Ma az Ő életét ve-
gyük szemügyre!

Eddig Jézus istenségéről beszéltünk. (Eleve-
nítsük föl a legutóbbi lecke öt alcímét.) Már an-
nak is csodálattal kell eltöltenie bennünket, 
amit eddig megtudtunk. De menjünk egy 
lépéssel tovább, és nézzük, milyen életet élt 
Jézus. Mit tett földi élete során? Mi miatt em-
lékeznek rá az emberek? Bizonyára sok min-
den eszetekbe jut. Milyen volt Ő valójában? 
Hogyan tanulhatunk az életéből? Milyen ha-

tással van az Ő példája ma ránk? Jézus életét 
sok szempontból lehet vizsgálni. Ma életé-
nek négy fontos jellemzőjét nézzük meg.

1. Tanító élet

(Mutassuk meg a 19. ábra első részét). Jézus 
sokszor tanított. A Márk 1,21−22-ből ugyan 
nem tudjuk meg, miről beszélt a kaperna-
umi zsinagógában, de akik hallották, mind 
elámultak. Soha nem tapasztalt hatalommal 
tanított; nem a zsidó háttere miatt övezte te-
kintély, hanem mert Isten ruházta fel erővel.

Mindenütt hatalmas tömeget vonzott ma-
gához, mivel az igazságokat példázatokkal, 
rávezető kérdésekkel és az ószövetségi írá-
sokkal tette érthetővé az embereknek.

Jézus nemcsak információt akart közölni az 
emberekkel, hanem választ is várt mindarra, 
amit mondott. Emlékeztek, mit határozott el 
Zákeus, miután hallotta Jézus tanítását (Lu-
kács 19,8−10)? Az Úr Jézus elismerően nyilat-
kozott Zákeus döntéséről. Jézus tanításának 
maga Jézus állt a középpontjában, és töb-
bet akart annál, hogy az emberek bizonyos 
tényeket megismerjenek: Jézus újjászüle-
tett életeket akart. Nem azért tanított, hogy 
szórakoztasson: azt akarta, hogy tanítására 
mint kemény sziklára emberi életek épülje-
nek. Mindig azt hangsúlyozta, hogy minden 
embernek rá van igazán szüksége. Az, hogy 
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mennyire értjük meg tanítását, nem nevel-
tetésünktől, nem képességeinktől, nem ér-
telmünktől, hanem szívünk nyitottságától 
függ.

A te szíved vajon nyitott-e az Úr és az Ő ta-
nítása előtt? Ha te már rábíztad magadat és 
üdvösséget nyertél, kész vagy-e elmondani 
a Krisztusról szóló üzenetet azoknak, akiknek 
arra van szükségük? Jézus a bizonyságtétel 
tökéletes példáját is elénk adta. Mi soha nem 
leszünk képesek olyan jól bizonyságot tenni, 
mint Ő. De azt megpróbálhatjuk, hogy kü-
lönböző módokon elmagyarázzuk az evan-
géliumot saját korosztályunknak: tegyünk 
bizonyságot, kérdezzük meg, hogy merre 
tart az életük, használjuk a Bibliát. Ahogyan 
neked is, barátaidnak is arra van szükségük, 
hogy Jézus tanítása változásokat hozzon az 
életükbe.

2. Imádkozó élet

(Mutassuk meg a 19. 
ábra második részét). 
Jézus élete imádko-
zó élet is volt. A legkü-
lönbözőbb helyzetekben 
imádkozott.

Módszer: Kiscsoport

Osszuk a fi atalokat 3−5 
fős csoportokba. Osszuk 
ki a 10. sz. feladatlapot. 
A feladat a következő: 
kössék össze az igehelye-
ket a hozzájuk tartozó 
válaszokkal.

Szükségünk van az 
imádkozásra, hogy meg 
tudjunk állni a kísér-

tésben, tudjunk döntéseket hozni, illetve 
növekedni hitünkben, és megerősödjünk 
a Sátánnal szemben. Különösen akkor kell 
imádkoznunk, amikor ki sem látszunk a sok 
tennivalóból. Amikor pedig nem vagyunk 
olyan elfoglaltak, ragadjuk meg a lehetősé-
get, és tartsunk hosszabb csendességeket.

Mindenek felett azonban azért kell imád-

koznunk, hogy Isten akarata valósuljon meg. 
A Lukács 18,1 arra emlékeztet bennünket, 
hogy mindig imádkozzunk, és soha ne hagy-
juk abba.

Ha két részben szeretnénk ta-
nítani ezt a leckét, itt álljunk 
meg.

3. Odafi gyelő élet 

( M u -
tassuk meg a 
20. ábra első ré-
szét). Jézus komo-
lyan fi gyelt az em-
berekre. Gyógyított 
(Máté 8,3), démonokat űzött ki (Márk 1,26), 

10. 

feladatlap

Le
c

k
e

A 10. sz. feladatlap válaszai  

Máté 4,2−3 Péterért, hogy el ne fogyatkoz-
zék a hite.

Lukács 6,12−13 Szolgálata elején, hogy felké-
szüljön a kísértésekre.

Márk 1,35−39  Annak ellenére, hogy tudta:
az emberek várják, hogy tanít-
sa őket.

Lukács 22,32 Komoly döntések, pl. a tanítvá-
nyok kiválasztása előtt.

Lukács 22,42 Ma is imádkozik értünk, ha mi 
már keresztyének vagyunk.

Zsidók 7,25 Azért, hogy Isten őrizzen meg 
minket a gonosztól

János 17,15 Azért, hogy az Atya akarata le-
gyen meg mindenben, külö-
nösen a kereszten.

Isten mondja: A válasz Krisztus88..
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Isten mondja, Tini Klub Tankönyv 

és halottakat támasztott fel (János 11,43−44). 
Miközben az emberekkel foglalkozott, gyak-
ran felhívta a fi gyelmüket lelki szükségeik-
re. A fi zikai gyógyulás gyakran járt együtt
a bűnök bocsánatával (Máté 9,1−8). Így tud-
ta Krisztus a legjobban kimutatni az emberek 
iránti gyengéd szeretetét és együttérzését. 
Mindenkinek a barátja volt. Barátkozott a ki-
taszítottakkal, ami miatt a farizeusok sokat 
zúgolódtak (Lukács 15,2). Megszállt annak a 
Zákeusnak a házánál, akit egész Jerikó gyű-
lölt.  Jó kapcsolatokat ápolt néhány farizeus-
sal, valamint a jómódú arimáthiai Józseff el is. 
Mindenkivel egyformán bánt, és azt hangoz-
tatta, hogy ítélet vár kivétel nélkül mindazok-
ra, akik nem követik Őt (János 3,18).

Milyen szomorú, hogy még mindig vannak 
emberek, akik elutasítják Jézus szeretetét 
és gyengéd törődését! Jézus fi gyel rád, és 
törődik minden gondoddal, problémáddal. 
Mindenről beszélhetsz vele. Ha te már hiszel 
benne, cserébe kész vagy-e odafordulni má-
sokhoz? Meglátogathatnál egy egyedül élő, 
idős nénit vagy bácsit, és segíthetnél neki. 
Segíthetnél annak az iskolatársadnak, akit 
egy erősebb gyerek félelemben tart. Barát-
kozhatnál azzal a gyerekkel, akivel alig barát-
kozik valaki. Végül fontosak-e neked a nem 
hívő emberek annyira, hogy elmondd nekik: 
szükségük van az Úr Jézusra?

4. Szenvedő élet

Jézus életében voltak örömteli, és voltak 
szomorú idősza-

kok; az elmúlt 
alkalmakon be-
széltünk arról, 
hogy ugyan-

olyan ember 
volt, mint 
mi. Mária 
bánata és 
Lázár halála 
mélyen el-

szomorítot-
ta (János 
11,33. 35). 

De mint Isten fi a és Megváltó többet szen-
vedett minden embernél. Érted és értem el-
hagyta a menny ragyogó dicsőségét, hogy 
elszenvedje a földi élet minden megalázta-
tását. (Mutassuk meg a 20. ábra második ré-
szét.)

Tűrte, hogy a zsidók elutasítsák. Még meg-
kövezni is megpróbálták. Elsiratta Jeruzsále-
met, amikor az nem akart hozzá térni (Lukács 
13,34). Halálos gyötrelemben imádkozott
az Olajfák hegyén (Lukács 22,44). De, aho-
gyan nemsokára látni fogjuk, még ennél is 
több szenvedésen ment keresztül.

Kész vagy-e szenvedni Őérte? Hogyan szen-
vedhetnél érte? Talán csak egy kicsit piszkál-
nak a többiek, vagy ki is közösítenek a hited 
miatt, vagy nemet kell mondanod olyan dol-
gokra, amik talán tetszenének, de amikről 
tudod, hogy nem jó dolgok. Örülnünk kel-
lene, mert amikor szenvedünk, akkor − va-
lamilyen érthetetlen módon − Krisztus szen-
vedéseiben részesülhetünk. Micsoda óriási 
kiváltság!

Módszer: Jézus élete − kirakó

Készítsünk elő színes ce-
ruzákat, vagy festéket és 
ecseteket. Fénymásoljuk 
kemény kartonra a 11. 
ábrát. Mindenki kapjon 
egy példányt.

Kérjük meg a fi atalokat, 
hogy alkossanak négyes 
csoportokat, és készít-
senek egy kirakót Jézus 

életéről. Ábrázolják Jézus életének négy fő 
jellemzőjét. A cél az, hogy a négy darab egy 
egésszé álljon össze, mint egy plakát. Minden 
csoport először gondolja át, hogy mit szeretne 
bemutatni, mielőtt elkezdenének rajzolni vagy 
festeni. Megtörténhet, hogy az egyik csoport-
nak semmi nem jut eszébe. Az ilyen esetekre 
készüljünk néhány ötlettel. Rajzolhatnak pl. 
négy testrészt:

tanító élet = száj,
imádkozó élet = térd, 

11. 

feladatlap
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odafi gyelő élet = kéz, 
szenvedő élet = szív. 

A kész plakátokat ki-
függeszthetjük a tini-
galériában.

Módszer: Rejtvény

Készítsünk mindenki-
nek egy fénymásolatot 
a 12. sz. feladatlapról. 
Kitölthetik a foglalko-
zás alatt is, vagy otthon.
A feladatlap segít átgon-
dolni és rögzíteni a főbb 
pontokat.

Befejezés 

Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy 
Jézus egész életében csak adott. Azért emlé-
keznek az emberek az Úr Jézusra, mert szü-
net nélkül adta Önmagát azokért, akik körü-
lötte voltak. Adott tanításával, adott imáival, 
adott odafi gyelésével, és adott szenvedésé-
vel.   

Rád miért emlékeznek majd az emberek? 
Jézus csodálatos példát mutatott nekünk, 
amelyet lehet követni. Kész vagy-e nyomába 
lépni? Kész vagy-e bizonyságot tenni? Kész 
vagy-e imádkozni másokért és odafi gyelni 
másokra? Kövesd Jézus példáját! Tanuld meg 
odaadni magadat Istennek és másoknak!

12. 

feladatlap

A 12. sz. feladatlap válaszai  

Egészítsd ki a szavakat:
Isten, állítás, Ábrahám, születés, Szentlélektől, szűz-
től, próféciák, haláláról, jelzői, tettei, barátai, életet, 
tanító, imádkozó, odafi gyelő, szenvedő

I W Z I Ú O G X J A R Z V I Y

M Á H A R B Á Í E P B V S Ő K

Á S Z E N T L É L E K T Ő L D

D Y H S O H L N Z I E T T E T

K S M Z Ó A Í O Ő N V F K Y A

O É L E T E T X I H R U I G S

Z T N N Í S Á R A S Ű Y Ó I R

Ó E B V N D S Z Ű Z T Ő L F É

É L V E A F H U B A R Á T A I

K Ü C D T G P Ú U Ő D R N D Ű

H Z Í Ő K Á I C É F Ó R P O G

F S C X H A L Á L Á R Ó L U F

Isten mondja: A válasz Krisztus88..
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9.9.
Isten mondja: A válasz Krisztus

Jézus halála

Célkitűzések: Szeretnénk, ha a tinik

megértenék, hogy a bűn szolgává tesz, de 
Jézus halála megszabadít;

örülnének Isten csodálatos, megmentő 
munkájának;

dicsőítenék Istent, és megerősödnének 
üdvbizonyosságukban;

megtérnének bűneikből, és Jézusba vet-
nék hitüket.

Bevezetés: A történelem fontos eseményei

Kérdezzük meg a csoport tagjait, hogy melyek 
voltak a világtörténelem sorsfordító esemé-
nyei.

• Az, amikor először lépett ember a Holdra?

• Az, amikor ledőlt a berlini fal?

• Az, amikor végrehajtották az első szívátül-
tetést?

• Az, amikor felfedezték a villanyáramot?

Ezek a nagy jelentőségű események mind el-
törpülnek a mellett a hat óra mellett, amikor 
Jézus magára vette és hordozta a mi összes 
bűnünket, majd meghalt a kereszten a Gol-
gota hegyén. Olvassuk el a Márk 15,25−38-
at. Miközben Krisztus haláláról olvasunk, 
próbáljunk meg nem arra gondolni, hogy mi 
már jól ismerjük ezt az eseményt, mely a tör-
ténelem kulcsfontosságú történése, illetve
a keresztyénség szíve.

Az elmúlt két bibliatanulmány során tulaj-
donképpen mostani témánk alapjaival fog-
lalkoztunk. Megvizsgáltuk, hogy Jézus va-
lóban Isten-e, majd tanulmányoztuk életét, 
mert látni akartuk, vajon hogyan élt Isten Fia 
itt a földön.

Mindez egyetlen logikus kérdést vet föl: „Ha 
Jézus Krisztus Isten, és tökéletes életet élt, 

miért kellett mégis meghalnia?” A válasz szin-
te magától bukik ki a szánkon: „A mi bűneink 
miatt.” Azért született erre a világra, hogy 
megváltson minket a bűnből (Máté 1,21). De 
miért olyan komoly a mi bűnünk, hogy az Úr 
Jézusnak meg kellett halnia értünk?

A megváltás szükségessége

Módszer: Kulcsszavak

A 21. és 23. 
képen látha-
tó kockákba 
az óra során 
e l h a n g z ó 
k u l c s s z a -
vakat kell 

beírni. A képet kellő mértékben fel kell 
nagyítani, és gyakorolni kell a betűk beírását, 
hogy miközben beszélünk, ne legyen az írás 
miatt fennakadás. Ez a módszer megragadja
a fi atalok fi gyelmét. Egy másik ötlet: fénymá-
soljunk a szemléltető ábrákból minden fi atal-
nak, hogy ők írják be a betűket a kockákba.

A bűn elválaszt minket Istentől 

Mióta Ádám 
és Éva en-
g e d e t l e n 
volt Istennel szemben az Éden kertjében, 
minden ember bűnös természettel jön világ-
ra. A bűn legszörnyűbb következménye az, 
hogy távol kell élnünk Istentől (Ézsaiás 59,2). 
Istent megismerni a legcsodálatosabb dolog 
ezen a világon − ezért kellene élnünk. Ám mi-
vel Isten igazságos és szent, nem engedheti 
a bűnt a maga közelébe (Habakuk 1,13a). 
Ebből következik, hogy azok a bűnösök, akik 
még mindig bűneikben vannak, nem köze-
ledhetnek a szent Istenhez. Ha bűneinkben 
maradunk, örökre el leszünk választva Isten-
től, és az örökkévalóságot a pokolban töltjük 

21. 

szemléltető
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(Róma 6,23). Nemcsak a Bibliából tudjuk, 
hogy el vagyunk választva Istentől, hanem 
személyes tapasztalataink is ezt bizonyítják. 
Gondolataink, szavaink és tetteink jól mu-
tatják, hogy valóban nagyon távol vagyunk
Istentől. Szívünk legmélyén elégedetlensé-
get érzünk, és ez az érzés addig el nem tűnik, 
amíg meg nem ismerjük Istent.

2. A bűn rabságban tart

Bűneink nem csupán elválasztanak Istentől, 
hanem rabságban is tartanak (János 8,34). 

A bűn nem csupán 
egy külső, látható 
hiányosság, rossz 

szokás; a bűn mély, belső romlottság. Ma-
gunktól nem tudunk megszabadulni tőle. 
Látható, mások által is érzékelhető bűneink 
ennek a belső betegségnek a tünetei. Fon-
tos, hogy meglássuk, milyenek is vagyunk, 
de még fontosabb azt megértenünk, hogy 
Krisztusnak kell minket megváltoztatnia és 
ebből a rabszolgaságból megszabadítania.

3. A bűn miatt rontjuk el az életünket

Isten fontossági sorrendje az életünkre a kö-
vetkező: legjobban Őt kell szeretnünk, utána 
másokat és csak harmadsorban magunkat. 

A bűn 
m e g f o r -
dítja ezt 
a sorren-
det, és az 

énünket helyezi első helyre. Isten egy mér-
cét is adott elénk, a Tízparancsolatot. Mivel 
megszegjük ezeket a parancsolatokat, a bűn 
rútsága egyre jobban meglátszik rajtunk, 
beszennyez minket, és emiatt elrontjuk az 
életünket.

Módszer: A bűn és annak következményei

Ez a módszer segít a fi ataloknak meglátni, 
hogy hányféleképpen hat ki a bűn az ő életük-
re is, megrontva kapcsolataikat is és őket is. 
Fénymásoljuk a 22. ábrát kartonra. Vágjuk ki
a különálló részeket, és az ábrán látható mó-
don kössük össze őket zsineggel: az A1-et a 
B1-hez és a C1-hez, az A2-t a B2-höz és a C2-

höz stb. Jó, ha különbö-
ző hosszúságú zsineget 
használunk (5 és 30 cm 
közöttit). Végül tegyük az 
összes kártyát egy nagy 
borítékba úgy, hogy csak 
az A-val jelzett kártyák 
lógjanak ki. Kérjünk meg 
valakit, hogy válasszon 
egyet a kilógó kártyák 
közül, és olvassa föl, ami 

rá van írva. Ezután húzza ki a kártyát. Ekkor 
előtűnnek a B és C jelzésű kártyán olvasható 
következmények is. Az A4, B4 és C4 kártyákat 
üresen hagytuk, hogy a fi atalok írjanak rá pél-
dákat.

Jézus nagyon világosan beszélt igazi termé-
szetünkről (Márk 7,21−23). Az általa festett 
kép a bűnről, mely beszennyezi és megront-
ja életünket, teljesen más, mint az az izga-
tó, igéző kép, ahogyan a média ábrázolja
a bűnt.

A bűn tehát elválaszt Istentől, rabságban tart 
minket, és megrontja, beszennyezi egész 
életünket. Talán látjuk már a bűn valódi ter-
mészetét, és értjük már, miért olyan komoly 
kérdés a bűnt. A bűnnel magunktól nem tu-
dunk elbánni. Isten azonban tett valamit. El-
küldte az Úr Jézust, hogy meghaljon minden 
bűnünkért. 

Ha két részben akarjuk taníta-
ni ezt a leckét, itt álljunk meg.

22. 
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A megváltás útja

Négy kulcs-
szó emlékez-
tet bennün-
ket arra, amit 
Jézus tett
a kereszten 
( h a s z n á l j u k
a 23. ábrát).

1. Áldozat

Az Úr Jézus áldozat volt. Olvassuk el a Zsidók 
9,26-ot. Az Ószövetség segít megértenünk 
az áldozat fogalmát. Egy hibátlan bárányt 

kellett megölni, a vé-
rét pedig ki kellett fo-
lyatni. Ezt az áldoza-

tot Isten parancsolta engesztelésül a bűnért. 
Csak így kerülhetett az ember „egyenesbe” 
Istennel. Természetesen az állatok vére nem 
hozta el a megváltást (Zsidók 10,4), de előre-
mutatott arra az áldozatra, amelyet Krisztus 
mutatott be a kereszten (1Péter 1,18−19). 
Azok, akik hisznek Krisztusban, nincsenek 
többé elválasztva Istentől, mert „rendbe jöt-
tek” vele.

2. Elhordoz 

Krisztus elhordozta a mi bűneinket. Ismét 
az Ószövetségből ismerjük a gondolatot: 
azokat, akik nem engedelmeskednek Is-
tennek, bűn terheli (3Mózes 5,17), vagyis 
hordozzák a bűnt. Ugyanez a helyzet ma is.

Ha megszegjük 
Isten Törvényét, 
megérdemeljük 

jogos büntetésünket. De az Úr Jézus, aki
Isten, és tökéletes életet élt, magára vállalta 
a mi bűneink büntetését, és hordozta bűne-
inket. Olvassuk el az 1Péter 2,24-et. Ha nem 
fogadjuk el Krisztust és azt, amit Ő a keresz-
ten elvégzett, mi fogjuk hordozni bűneink 
jogos büntetését egy örökkévalóságon át 
(Róma 6,23).

3. Szenvedés

Mindezek közben Krisztus természetesen 
szenvedett is értünk. Olvassuk el az 1Péter 

3,18-at. Láttuk, mennyit szenvedett élete so-
rán, de a halál-
tusát, amelyet 
három órától 
kilenc óráig vívott, lehetetlen szavakba ön-
teni. Fizikai szenvedést okozott az, hogy töv-
iskoronát nyomtak a fejére, megverték, le-
köpték, kigúnyolták, szeget vertek a kezébe
és a lábába, majd pedig az, hogy ott függött 
a kereszten. De mindez szinte semmi ahhoz 
a gyötrődéshez képest, amit azért érzett, 
mert az egész emberiségért áldozta oda 
magát, és hordozta minden ember összes 
bűnét. Annak ellenére, hogy soha nem kö-
vetett el bűnt, bűnné lett értünk (2Korinthus 
5,21). Isten is elhagyta Őt (Máté 27,46). Átélte
a poklot. Emberi ész számára felfoghatatlan, 
hogy Isten mi módon hagyhatja el Istent, de 
a legelképesztőbb az egészben az, hogy ér-
tünk megtette. Majd a Lukács 23,46-ban azt 
olvassuk, hogy meghalt. És mindezt önként. 
Magát adta értünk. Elviselte, hogy elszakad 
Istentől, hiszen ez a mi bűneinkért járó jogos 
büntetés.

4. Elégséges 

Utoljára, de nem utolsó sorban azt kell tud-
nunk Krisztus haláláról, hogy elégséges volt. 
Kegyelemből és nem cselekedetekből üd-
vözülünk. Keressük ki az Efezus 2,8−9-et. 
Ha mégis azt 
g o n d o l n á n k , 
hogy megvál-
tásunkat ki kell érdemelnünk, az 1Péter 3,18 
világosan kimondja: amit Krisztus tett, az 
elégséges. Soha nem kell megismételni, sem 
tökéletesíteni, vagy bármit is hozzátenni. 
Tökéletes és elégséges. Jézus utolsó szava 
a kereszten ez volt: „Elvégeztetett!” (János 
19,30). Krisztus áldozatként bemutatott ke-
reszthalálához semmit nem lehet hozzáten-
ni, és abból semmit nem lehet elvenni; sem 
jó cselekedetekkel, sem templomba járással, 
sem keresztyén szülői háttérrel és gyökerek-
kel, sem vezekléssel, sem vallásos szentsé-
gekkel, sem semmi egyébbel. Ha bármi ilyen 
megfordul a fejünkben, azzal sértjük Istent, 
hiszen Jézus halála tökéletes engesztelő ál-
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dozat volt a mi bűneinkért. Tudjuk, hogy
Jézus nem maradt halott; Isten feltámasz-
totta Őt, és ez azt mutatja, hogy Jézus áldo-
zata Isten szemében teljesen elégséges volt 
(Róma 4,24−25).

Módszer: Feladatlap

Adjunk a 13. sz. feladat-
lapból minden tininek. 
Kitölthetik a foglalkozás 
alatt is, vagy később, ott-
hon. A feladatlap segít-
ségével újra végiggon-
dolhatják a főbb ponto-
kat.

Befejezés

Azok az órák, amelyeket Jézus a keresz-
ten töltött, kétségkívül a világtörténelem 
legfontosabb órái. Lehetővé tette nekünk, 
hogy megmeneküljünk a bűntől, és megbé-
küljünk Istennel. Te hogyan menekülhetsz 
meg? Ha az Úr Jézushoz jössz, hiszel benne 
(Apostolok cselekedetei 16,31), és bűnbá-
natot tartasz (Apostolok cselekedetei 3,19). 
Megtetted már ezt? Ha igen, bocsánatot 
kaptál minden bűnödre, és helyes viszonyba 
kerültél Istennel. Meglehet, hogy nem érde-
kel az, amit Jézus tett a kereszten érted. Vagy 
sokszor hallottál már róla, de soha nem vála-
szoltál. Jöjj az Úr Jézushoz még ma! Minden, 
amit tett, érted történt!

13. 

feladatlap

A 13. sz. feladatlap válaszai  

Írd be a hiányzó szavakat: elválaszt; A pokol és 
a menny között áthidalhatatlan szakadék tátong; 
rabságban; Egyedül Jézus, aki az Igazság, szaba-
díthat meg a bűn rabságából; megrontja; Gonosz 
gondolatok, házasságtörés, paráznaság, gyilkos-
ság, lopás, kívánság stb.; áldozat, elégséges, el-
hordoz, szenvedés.

Isten mondja: A válasz Krisztus99..
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10.10.
Isten mondja: A válasz Krisztus

Jézus feltámadása

Célkitűzések: Szeretnénk, ha a tinik

megértenék, hogy Krisztus feltámadása 
bizonyítható tény, és a feltámadást taga-
dó elméletek minden következetességet 
nélkülöznek;

rájönnének, hogy a feltámadás a keresz-
tyén hit alapja, mert nemcsak Krisztus is-
tenségét bizonyítja, hanem azt is, hogy ál-
tala kaphatunk üdvösséget és örök életet;

készek lennének elmondani másoknak is, 
miért hiszik, hogy Jézus él, és hogy ez mi-
ért olyan fontos;

odafordulnának az élő Megváltóhoz.

Bevezetés: Kétely úr és Biztos kisasszony

Készítsünk elő egy rövid jelenetet. Kétely úr és 
Biztos kisasszony találkozik.

• Biztos kisasszony: 
Boldog Húsvétot, Kétely úr! Nem fantaszti-
kus tudni, hogy Jézus él?!

• Kétely úr: 
Nos, Biztos kisasszony, nem kevesen vannak, 
akik nem hisznek Jézus feltámadásában. Én 
magam sem vagyok egészen bizonyos…

• Biztos kisasszony: 
Tényleg? És mit mondanak azok az embe-
rek?

• Kétely úr: 
Néhányan azt mondják, hogy Mária rossz 
sírhoz ment. Mások úgy gondolják, Jézus 
nem is halt meg, csak elájult. Az is lehet, 
hogy valaki ellopta Jézus testét. Nem is tu-
dom, mit higgyek erről az egészről…

• Biztos kisasszony: 
Ki kell derítenie, mi történt! Ha Krisztus nem 
támadt fel, a mi hitünk teljesen hiábava-
ló! Javasolhatnám, hogy olvassa el János 
evangéliumának 20. részét?

Biztos kisasszony az 1Korinthus 15,14-et 
idézte: „Ha pedig Krisztus nem támadt fel, hi-
ábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a 
ti hitetek is.” Hinnünk kell Krisztusban, és ez 
azt jelenti, hogy hisszük: az Úr Jézus Krisztus 
feltámadt a halottak közül. Amellett, hogy 
ki kell tartanunk e mellett a hitünk mellett, 
számos bizonyíték áll rendelkezésünkre, 
amelyek alátámasztják ezt a természetfeletti 
eseményt. Olvassuk el a János 20,1−8-at. Ez 
az igeszakasz négy bizonyítékot tár elénk a 
feltámadással kapcsolatban.

1. A sír üres volt − majdnem!

Mária Magdaléna, Péter és János mind azt 
látta, hogy a kő el van hengerítve, és a sír 
üres. Ez annyira világos bizonyítéka a feltá-
madásnak, hogy a hitetlenek szép számmal 
találtak ki különböző elméleteket az ese-
mény kimagyarázására. Talán te is hallottál 
néhány ilyen elméletről − akárcsak Kétely úr 
−, és egy kicsit összezavarodtál.

Módszer: Szóbuborékok

A csoport 
képzelje el, 
hogy Kétely 
úr és Biztos 
kisasszony 
f o l y t a t j a
a beszél-

getést a feltámadásról. Mutassuk meg a 24. 
szemléltető ábrát. Olvassuk fel Kétely úr első 
állítását. A tinik gondolkozzanak azon, hogy 
mit válaszolhatna Biztos kisasszony. Egy ön-
ként jelentkező jöjjön ki, és írja be a választ Biz-
tos kisasszony buborékjába. Tegyük ugyanezt 
a másik két állítással is.

• Az egyik elmélet szerint az asszonyok 
rossz sírhoz mentek. Ha ez igaz is len-
ne, nem valószínű, hogy Mária később, 

24. 

szemléltető
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immár napvilágnál megint rossz sírhoz 
ment volna. Rendkívül kicsi az esélye 
annak, hogy Péter és János ugyanazt
a hibát követték volna el.

• Mások szerint Jézus nem halt meg a ke-
reszten, csak elájult. Ám a kivégző osztag 
katonái kiválóan meg tudták ítélni, hogy 
az elítéltek meghaltak-e már vagy nem. 
A lándzsa, amelyet Jézus oldalába döf-
tek, egészen biztosan megölte volna Őt.

• Megint mások szerint a testet ellopták −  
de kik? A szigorú római őrizet miatt sen-
ki nem tehetett volna ilyet: sem tolva-
jok, sem a tanítványok (Máté 27,62−66). 
Ha a hatóságok vitték volna el a testet, 
később minden bizonnyal előadták vol-
na, hogy véget vessenek a tanítványok 
prédikálásának. Pont ők voltak azok, 
akik kitalálták a hazugságot, hogy a tes-
tet ellopták, amit a zsidók a mai napig 
hisznek (Máté 28,15). Jézus testét nem 
emberek vitték el; Jézus testét Isten fel-
támasztotta!

Egy valami azért volt a sírban: a halotti vász-
nak olyan helyzetben, hogyan a testet be-
burkolták! Egyetlen sírrabló sem hagyta vol-
na úgy ott a vásznakat. Volt valami nagyon 
megdöbbentő ebben, hiszen amikor János 
meglátta, hitt (János 20,6−8).

2. Az Úr több tanúnak is megjelent

Jézus legalább tíz alkalommal jelent meg 
embereknek, akik egyedül, valaki mással 
vagy nagyobb csoportban voltak. A kritiku-
sok ezt a tényt is szeretnék megsemmisíteni, 
ezért furcsa okfejtéssel állnak elő: szerintük 
mindenki Jézust kereste, és összetévesztet-
ték Őt másokkal. De ez nem igaz. Milyen ál-
lapotban voltak a tanítványok? Féltek, kétsé-
geskedtek, elkeseredtek és szétszóródtak. Ta-
más addig még tanítványtársainak sem hitt, 
amíg saját szemével meg nem látta Jézust. 
Az emmausi úton bandukoló két tanítvány 
szívét a keresztre feszítés mély szomorúság-
gal töltötte el, és éppen hazafelé tartottak 
(Lukács 24,17). Hallottak Jézus feltámadá-
sáról (Lukács 24,22−24), de nem olvasunk 

arról, hogy utánajártak volna a dolognak, 
mert annyira hitetlenek voltak. Vajon minek 
a hatására jutott hitre Mária, Tamás és a két 
emmausi tanítvány? Talán valaki mondta ne-
kik, hogy higgyenek? Nem! Csak magának 
az Úrnak a megjelenése eredményezhetett 
ekkora változást. Az Úr Jézus azt mondja ne-
künk: „Boldogok, akik nem látnak és hisznek” 
(János 20,29).

Módszer: Gyorsasági nyomkövető rali!

Mivel ez a játék hosszú 
és izgalmas, célszerű az 
alkalom végére hagyni. 
Osszuk a fi atalokat hár-
mas csoportokra. Azt kell 
kitalálniuk, hogy kiknek 
jelent meg a feltáma-
dott Úr. Fénymásoljuk
a 25. ábrát kartonlapra 
és vágjuk ki a kilenc kár-
tyát. Helyezzük a kártyá-

kat a falra, de ne sorrendben. Fénymásoljunk 
a 14. sz. feladatlapból minden csoportnak egy 

példányt, és adjunk hoz-
zá egy ceruzát meg egy 
Bibliát. 30 másodpercen-
ként indítsuk a csoporto-
kat. A feladat a követke-
ző: a csoportnak végig 
kell szaladnia a kártyá-
kon, és a lehető leggyor-
sabban ki kell töltenie
a „Nyomkövető ívet”.

3. A tanítványok megváltoztak

Péter az elsők között értette meg, hogy ki-
csoda Jézus, hiszen ő tette a rendkívüli ki-
jelentést: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten 
Fia” (Máté 16,16). Péter fogadkozott: soha 
nem tagadja le, hogy Jézus Krisztus követő-
je, mégis megtette, mégpedig háromszor.
A keresztre feszítés után hite mély válságba 
jutott. Azon az éjszakán egy bezárt szobában 
rejtőzött el. Néhány héttel később viszont 
már ezrek előtt prédikált. Az Apostolok cse-
lekedetei 4-ben Péter a Szanhedrin (a zsidó 

14. 

feladatlap

25. 

szemléltető

Isten mondja: A válasz Krisztus10.10.



45

Isten mondja, Tini Klub Tankönyv 

vezetői testület) előtt áll, és az Úrról tesz bi-
zonyságot. Ezt a nagy változást a feltámadás 
hozta; attól a perctől kezdve az evangélium 
hirdetésének középpontjában az Úr Jézus 
halála és feltámadása áll.

Vajon a tanítványok képesek lettek volna 
tündérmesét hirdetni az embereknek? Ké-
pesek lettek volna vállalni a szenvedést, sőt 
még a mártírhalált is egy jól megszerkesz-
tett, kitalált történetért? Nem! A tanítványok 
látták a feltámadott Urat, és ez fordulópon-
tot jelentett életükben.

4. Megváltozott az istentisztelet napja

A zsidó szombatnap évszázadok alatt a zsi-
dók életének szerves részévé vált. Vallási 
hagyományuk is rögzítette, hogy a hete-
dik napot meg kell különböztetniük. Mégis 
azt látjuk, hogy az első keresztyének, zsidó 
származásuk ellenére, kezdettől fogva a hét 
első napján tartották istentiszteletüket. Erre 
egyetlen magyarázat létezik: Jézus a hét első 
napján támadt fel. A történelmet csak egy 
történelmi esemény változtathatja meg! 
Nézzük most a feltámadás néhány bizonyí-
tékát.

Sir Edmund Clarke (az angol legfelsőbb 
szerv, a Királyi Tanács tagja) írta a következő-
ket: „Ügyvédként hosszasan tanulmányoz-
tam az első húsvét napjának bizonyítékait. 
Számomra ez a bizonyíték perdöntő, és az 
évek során a Legfelsőbb Bíróságon többször 
is hoztunk olyan ítéleteket, amelyek kevés-
bé lenyűgöző bizonyítékokon alapultak. Én
a húsvéti bizonyítékokat elfogadom, és olyan 
szavahihető emberek tanúvallomásának te-
kintem azokat, akik állításukat bizonyítékok-
kal is alá tudták támasztani.”

A bizonyítékok rendkívül meggyőzőek, de 
hitre is szükség van.

Ha két részben szeretnénk ta-
nítani ezt a leckét, itt álljunk 
meg.

Életbevágóan fontos elhinni, hogy Jézus fel-
támadt a halálból. Sok igazság, amelyben 
hiszünk, a feltámadás tényén áll vagy bukik. 
Ezeket az igazságokat a feltámadás garantál-
ja. Vegyünk szemügyre négyet ezek közül.

Módszer: Védjegyek

Nagyítsuk fel a 26. áb-
rát, vágjuk ki a lap alján 
látható négy kört, ragas-
szuk rá öntapadós fehér 
címkékre, és adjuk oda 
négy fi atalnak. Amikor 
odaérünk, olvassák fel
a megjelölt igét, és a cím-
két ragasszák a megfele-
lő helyre. Ezzel mintegy 
pecséttel igazolnák eze-

ket az igazságokat, amelyeket a feltámadás 
ténye garantál.

1. Garantálja Krisztus istenségét

Megkerestük már a Szentírásban a Krisztus 
istenségét alátámasztó bizonyítékokat, de 
ha Ő valóban feltámadt a halálból, a feltáma-
dás Krisztus istenségének végső megpecsé-
telése. Pál, aki tudta, hogy Jézus feltámadt
a halottak közül, a Róma 1,4-ben ezt írja róla: 
„a halottak közül való feltámadásával Isten 
hatalmas Fiának bizonyult.” Vagyis Pál egy-
szerűen azt mondja, hogy mivel Jézus feltá-
madt a halálból, Ő Isten. A Máté 12,38-ban 
a vezetők jelt kértek, Jézus pedig ezt vála-
szolta nekik: „Ahogyan Jónás három nap és 
három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz 
az Emberfi a is a föld belsejében három nap 
és három éjjel” (Máté 12,40). Jézus ezt az ígé-
retét is teljesítette, hiszen a keresztre feszítés 
utáni harmadik napon valóban feltámadt.

2. Garantálja a megváltást

Láttuk, hogy Jézus mint a mi helyettes áldo-
zatunk halt meg, de honnan tudjuk, hogy 
Isten el is fogadta ezt az áldozatot? A Róma 
4,25-ben azt olvassuk Jézusról, hogy „halálra 
adatott bűneinkért, és feltámasztatott meg-
igazulásunkért”. Tehát Isten a feltámadá-
son keresztül hirdeti, hogy elfogadta Jézus
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Krisztusnak az emberek bűneiért bemuta-
tott áldozatát. Három napig a kérdés válasz 
nélkül maradt, de végül Isten feltámasztotta 
Jézust a halálból. Jézus felmagasztaltatott, 
és most az Atya jobbján ül.

3. Garantálja az örök életre

A feltámadás bizonyítja, hogy a halál nem
a végét jelenti mindennek. Az Úr Jézus a kö-
vetkező két dolgot ígérte nekünk:

1. visszajön azokért, akik hittek benne
(János 14,3); 

2. azok a hívők, akik benne hittek és meg-
haltak, testileg feltámadnak, hogy örök-
re vele legyenek (1Thesszalonika 4,14).

Mikor feltámadt, megmutatta, hogy mind-
ez lehetséges. Az Úr Jézus néhány bátorító 
szót is mondott nekünk, akik elfogadtuk Őt 
Urunknak és Megváltónknak: „Mert én élek, 
és ti is élni fogtok” (János 14,19).

4. Garantálja az ítéletet

Az Apostolok cselekedetei 17,31-ben ko-
moly fi gyelmeztetést olvasunk: az Úr Jézus, 
akit Isten feltámasztott a halálból, egyszer 

megítéli a világot. Krisztus is beszélt az utolsó 
ítéletről, és kijelentette, hogy Ő lesz a Bíró. 
A feltámadás bizonyítja, hogy minden ki-
jelentését beteljesítette. Hány ember örült 
Jézus halálának! Azt gondolták, egyszer és 
mindenkorra leszámoltak vele, de egy nap 
szemtől szembe találják magukat vele. Aho-
gyan te is és én is (Zsidók 9,27).

Befejezés

Ez az a négy nagy evangéliumi igazság, ame-
lyet a feltámadás garantál és megpecsétel. 
Miközben a feltámadás bizonyítékait vizs-
gáljuk, minden amellett szól, hogy hihetünk 
ezekben az igazságokban.

Ha te még nem bíztad rá magadat a feltá-
madott Megváltóra, ezek az igazságok nem 
lesznek hatással az életedre. Jézus a válasz 
minden szükségedre. Beszéltünk az Ő isten-
ségéről, életéről, haláláról és feltámadásá-
ról. Jézus ma is él, és te örökre vele lehetsz.
A kérdés az, hogy akarsz-e örökre vele lenni?

Isten mondja: A válasz Krisztus10.10.
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11.11.
Isten mondja: Mi a te válaszod? 

Van-e örök életed?

Célkitűzések: Szeretnénk, ha a tinik

összehasonlítanák a gazdag ifj út és Ni-
kodémust, és elgondolkoznának azon, 
hogy ők mit válaszolnának az evangéli-
umra;

megértenék, hogy vannak dolgok, ame-
lyek távol tartják őket Jézus követésétől, 
ahogyan a pénz is távol tartotta a gazdag 
ifj út;

olyanok lennének, mint Nikodémus, aki 
tanítványként határozottan kiállt az Úr 
mellett;

hinnének Krisztusban, és új, örök életet 
kapnának.

Bevezetés: Hogyan tovább?

Játsszuk azt, hogy riporterek vagyunk. Minden 
előzetes fi gyelmeztetés nélkül menjünk oda 
néhány fi atalhoz, mintha híres emberek len-
nének, és tegyünk föl nekik kérdéseket. A hatás 
kedvéért vigyünk magunkkal egy mikrofont.

• Gratulálok! Megnyerte a 100 méteres 
síkfutást, és megdöntötte a világrekor-
dot. Mi a következő terve?

• Bizonyára megkönnyebbült! Sikeres 
szívműtéten esett át. Mik a tervei, ha ki-
engedik a kórházból?

• Az egész ország irigyli Önt! Egész va-
gyont nyert egy tévéműsorban! Mit 
szándékozik tenni ezzel a rengeteg 
pénzzel?

• Egy éve látogatod már az alkalmainkat. 
Mi a válaszod az eddig hallott tanításra?

Ebben az évben néhány nagyon fontos iga-
zságot jártunk körül. Melyek ezek a fontos 
igazságok? (Adjunk időt a fi ataloknak. Majd 
az összefoglaló ábra segítségével röviden is-
mételjük át az elmondottakat.)

• A Biblia nem egy száraz, idejét múlt 
könyv, hanem az élő Isten naprakész 
üzenete. Erőteljes, hasznos, személyes, 
gyakorlati és hatékony.

• Végigvettük a Tízparancsolatot, láttuk, 
mennyire időtálló, mert meghatározza 
a mi életünket is. Megmutatja, milyen 
bűnösök vagyunk, és rámutat arra, hogy 
Megváltóra van szükségünk. 

• Tanulmányoztuk Jézus Krisztus istensé-
gét, életét, halálát és feltámadását. Csak 
Ő menthet meg bennünket, mert Ő
a Fiú Isten, aki tökéletesen megtartotta 
a parancsolatokat. 

Mi a válaszod mindezekre? Elgondolkoztál-e 
azon, amiket hallottál? Most lássunk két em-
bert, aki jól átgondolta a választ.

A gazdag ifj ú: Márk 10,17−22

( F o k o z a -
tosan mu-
tassuk meg
a 27. szem-
léltető ábra 
s z ö v e g é t , 
m i k ö z b e n 

az igeszakaszt értelmezzük. A rajzot csak ak-
kor mutassuk meg, amikor a tinik életére alkal-
mazzuk az igeszakaszt.)

Egy nap, miután Jézus szülőkkel és gyer-
mekeikkel töltött egy kis időt, egy fi atal-
ember futott oda hozzá. Térdre esett előtte, 
és megkérdezte, mit kell tennie, hogy örök 
élete legyen. Olvassuk el a Márk 10,17−22-
t. Jézus a fi atalember fi gyelmét néhány pa-
rancsolatra irányította, majd megemlítette 
az egyik nagy parancsolatot. (Olvassuk el ismét 
a Márk 10,19-et, és utaljunk a Máté 19,18-ra).
A fi atalember ismerte a Törvényt, és azt állítot-
ta, hogy ifj úságától fogva meg is tartotta azt. 

27. 

szemléltető
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Ezzel az állításával azt bizonyította, hogy 
nem nagyon ismerte a parancsolatokat.
Mi már megértettük, hogy a Törvény rámu-
tat, milyen bűnösök vagyunk, és képtele-
nek vagyunk megtartani a parancsolatokat.
Ám ez az ifj ú úgy gondolta, vagy csak mond-
ta, hogy ő a parancsolatokat megtartotta. 
Micsoda bolond állítás!

Annak ellenére, hogy ez a fi atalember nem 
jót mondott, a Bibliában azt olvassuk: Jézus 
mégis szerette őt. Te se feledd: Isten mércé-
jét el nem érheted, Isten mégis szeret, és azt 
akarja, hogy hozzá menj. Isten szerette ezt az 
ifj út, és a legjobbat akarta neki. A bibliai elbe-
szélésből azonban az derül ki, hogy a fi atal-
embert valami mégis visszatartotta Istentől.

Az Úr Jézus azzal küldte el, hogy adja el min-
denét, amije van, a pénzt ossza szét a szegé-
nyek között, utána jöjjön vissza, és kövesse 
Őt. Az ifj ú, fi atal kora ellenére igen gazdag 
volt, és nagyon szerette a pénzt. A Márk 10,22 
talán a Biblia egyik legtragikusabb igeverse. 
Elmondja, hogy a fi atalember elszomoro-
dott, és elment. Teljesen rosszul gondolko-
dott. Azt hitte, hogy attól kerül jó viszonyba 
Istennel, ha megtartja a parancsolatokat. 
A valóságban azonban volt egy bálványa, 
amelytől nem tudott elszakadni. Ez a bál-
vány a pénz volt. Ahelyett, hogy a bálványtól 
fordult volna el, Istentől fordult el. Örök élet 
után vágyott, ám képtelen volt egy földi bál-
vány helyett Istent tenni az első helyre. Nem 
hallunk többet erről a fi atalemberről.

Ennek a tragikus történetnek komoly üzene-
te van számunkra. Ma is sokan vannak, akik 
nagyra tartják magukat, és azt hiszik, rászol-
gáltak az üdvösségre. Te is közéjük tartozol? 
Ne feledd: nem tudod teljesen megtartani 
Isten Törvényét.

A pénz ma is olyan bálvány, amely sokakat 
elfordít Istentől. Van-e valami az életedben, 
ami megakadályoz abban, hogy az Urat kö-
vesd? Ezt nagyon fontos tudnod. Ne engedd, 
hogy bármi is visszatartson Krisztus követé-
sétől!

Módszer: Összekevert betűk

Írjuk fel a szavakat egy kartonra vagy táblára. 
A fi atalok próbálják meg kitalálni a szavakat. 
Közben elgondolkodhatnak arról, hogy mi 
tartja őket vissza Krisztustól. Megoldás: bará-
tok, pénz, népszerűség, karrier, család, tulaj-
don. 

Ha két részben akarjuk taní-
tani a leckét, itt álljunk meg.

Nikodémus (János 3,1−21)

(Fokozatosan mutassuk meg a 28. kép szöve-
gét, miközben értelmezzük az igeszakaszt. Ak-
kor mutassuk meg a rajzot, amikor a fi atalok 
életére adunk alkalmazást.)

Volt egy má-
sik ember, akit 
k e z d e t t ő l 
fogva, mió-
ta Jézus fel-
bukkant és 
tanítani kez-

dett, nagyon érdekelt Jézus személye és az, 
amit tanított. Nikodémusnak hívták. Olvasd el
a János 3,1−4-et.

Nikodémus vallási vezető volt, és így ismer-
nie kellett a parancsolatokat. Próbált Isten-
nek tetsző módon élni, de tudta, hogy vala-
mi hiányzik az életéből. Rájött, hogy van va-
lami különleges Jézusban. Megértette, hogy 
Isten Jézussal van. Ezért egyszer az éj leple 
alatt felkereste Jézust Jeruzsálemben, mert 
beszélni akart vele ezekről a fontos dolgok-
ról.

Igaz ez rád is? Talán érzed, hogy valami lé-
nyeges hiányzik az életedből. Elismered, 
hogy nem tudsz engedelmeskedni Isten pa-
rancsainak. Figyelj az Úr Jézusra, ahogyan 
Nikodémus is tette!

Le
c

k
e

28. 

szemléltető

Isten mondja: Mi a te válaszod? 11.11.
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Isten mondja, Tini Klub Tankönyv 

Jézusnak volt válasza Nikodémus problémá-
jára, bár Nikodémus nem ilyen választ vár 
tőle. Jézus azt mondta, hogy Nikodémusnak 
újjá kell születnie. Nikodémus úgy vélte, idős 
korban lehetetlen újra megszületni. Jézus 
elmagyarázta neki szavainak értelmét. Nem 
azt mondta, hogy Nikodémus legyen újból 
csecsemő, hanem legyen új lelki élete. He-
lyes viszonyba kell kerülnie Istennel. Olvas-
suk el újból a 16−18. verseket. Nikodémus 
csak úgy kaphatja meg ezt az új életet,
ha hisz Isten Fiában. Ez az új élet örökké tart.

Az Úr elmondta Nikodémusnak, hogy azok, 
akik hisznek benne, nem vesznek el, viszont 
azok, akik nem hisznek, elkárhoznak. Nem 
olvasunk arról, hogy Nikodémus ott hitt vol-
na Krisztusban. Az Újszövetségben viszont 
felbukkan még, és világosan kiderül, hogy 
az Úr megváltoztatta életét.

Módszer: Csoportos kutatás

Osszuk a tiniket hármas-négyes csoportok-
ra. Olvassák el a János 7,45−52-t és a János 
19,38−42-t, majd válaszoljanak két kérdésre. 
Mit tett Nikodémus ezekben a nehéz helyze-
tekben? Mit árul el viselkedése lelki életéről?

Nikodémus kiállt Jézus mellet a zsinagó-
gában azok előtt a társai előtt, akik gyűlöl-
ték Jézust. Miközben mások rejtőzködtek,
Nikodémus nem szégyellte Jézus testét le-
venni a keresztről és sírba tenni. Azóta, hogy 
Jeruzsálem utcáin titokban Jézushoz sietett, 
teljesen megváltozott. Nyíltan felvállalta, 
hogy Krisztus követője.

Nikodémus felhagyott az erőlködéssel, hogy 
vallásoskodással próbálja elnyerni az üdvös-
séget. Bűneitől az Úr Jézushoz fordult, rábíz-
ta magát, elfogadta tőle az üdvösséget, és új 
emberré lett.

Módszer: Riport

Meghívhatunk egy keresztyént, hogy elmond-
ja bizonyságtételét a fi ataloknak. Érdekesebb 
és életszerűbb, ha riportot készítünk vele. Te-
gyünk fel olyan kérdéseket, amelyek kapcso-
lódnak az általunk érintett témához. Például: 
„Mikor Krisztus mellett döntöttél, volt-e va-
lami, amit nehezedre esett feladni? Hogyan 
változott meg az életed azzal, hogy új életet 
kaptál?” A meghívott személy kapja meg előre 
a kérdéseket, hogy felkészülhessen a válaszok-
kal. Olyan valakit válasszunk, aki jól megtalál-
ja a hangot ezzel a korosztállyal. Ha egyelőre 
nem találunk megfelelő személyt, valaki a cso-
portból készíthet velünk is egy riportot.

Módszer: Munkalap

Fénymásoljuk a 15. fel-
adatlapot minden tini-
nek. Kitölthetik a foglal-
kozás alatt vagy később, 
otthon. A feladatlap se-
gít átismételni a leckét 
és rögzíteni a főbb pon-
tokat.

15. 

feladatlap

A 15. sz. feladatlap válaszai  

Töltsd ki az üres részt: a gazdag ifj ú; színből enge-
delmeskedett; szerette a pénzt; szomorúan elment;, 
Nikodémus; felismerte szükségét, vágyott üdvösségre, 
Jézus követőjévé vált

Elfordultak Jézustól: Heródes, Agrippa király

Odafordultak Jézushoz: Saul, Lídia
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Befejezés

A két ember közül te melyikre hasonlítasz? 
Sok mindenben hasonlítottak egymásra. 
Mindketten ismerték és megpróbálták meg-
tartani Isten Törvényét. Mindketten felismer-
ték, hogy Jézus az, aki az élet és az örökké-
valóság fontos kérdéseire válaszolni tud. 
Mindketten felkeresték, és beszéltek vele. 
Ennyiben hasonlítanak. A válaszuk azonban 
merőben eltérő. Az egyik elfordult Istentől 
és valószínűleg elveszett. A másik odafordult 
Istenhez, és megmenekült.

Talán te is ugyanazt a hibát követed el, mint 
ők az elején. Talán te is úgy gondolkodsz,
mint ők: ha megpróbálod megtartani a pa-
rancsolatokat, ha jó vagy, ha eljársz a gyü-
lekezetbe, akkor kiérdemled az üdvösséget. 
Most hallottad, hogy ez nem így működik.
Te is tudod már, hogy egyetlen módon mene-
külhetsz meg: ha elfordulsz a bűntől, és rábí-
zod magad Krisztusra. Nem elég csupán tudni 
Jézusról. A gazdag ifj úhoz és Nikodémushoz 
hasonlóan neked is válaszolnod, döntened 
kell. Melyikre szeretnél hasonlítani? Legyél 
olyan, mint Nikodémus! Higgy az Úrban,
és élj teljesen Őérte!

Isten mondja: Mi a te válaszod? 11.11.
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12.12.
Isten mondja: Mi a te válaszod? 

Növekedsz-e?

Célkitűzések: Szeretnénk, ha a tinik

megértenék, mi Isten célja az Ő gyerme-
keivel: szeretné, ha a közelében marad-
nának, és egyre inkább hasonlítanának 
hozzá;

megértenék, hogy a nyári szünet veszé-
lyeket rejthet, mert a sok barát és a média 
igen erős és sokszor rossz hatással lehet 
rájuk;

mindennap tartanának csendességet
az Úrral, és a nyári időszakban is Őt szol-
gálnák; 

Istenhez fordulnának üdvösségért.

Bevezetés: Csomagolj!

Várod már a szünetet? Bizonyára. 
Képzeljük el, hogy csomagolsz. 

(Mutassuk meg a 29. sz. szem-
léltető ábrát.) Mit vinnél ma-

gaddal?

Olvassuk fel a következő 
listát! A tinik döntsék el, 
mit vinnének magukkal: 

ébresztőóra, zsebpénz, tan-
könyvek, napszemüveg, mobiltelefon, parfüm, 
Biblia, a szülők telefonszáma, teniszcipő, trak-
tátusok, fürdőruha, tévéújság…

Nyilván van terved a nyárra, és az meghatá-
rozza, hogy mit viszel magaddal. Most arra 
szeretnélek biztatni, hogy az elkövetkező 
hetekben se feledkezzél meg az Úrral való 
kapcsolatodról. A nyár nehéz időszak is le-
het, különösen azoknak, akik keveset talál-
koznak majd keresztyénekkel, és kevés igei 
tanítást hallanak.

Ha az Úrnak próbálsz élni, tudnod kell, hogy 
ez nem mindig könnyű. Ahogyan egy at-
létának, egy keresztyénnek is keményen 
meg kell dolgoznia ahhoz, hogy elérje célját

(Filippi 3,14). De mi is a cél? A 2Péter 3,18 vá-
laszol erre a kérdésre. Egyre inkább Krisztus-
hoz kell hasonlítanunk.

Isten sokféle módon segíti a fi atal keresztyé-
neket hitben növekedni. Ezek közül négyet 
szeretnénk most közelebbről is megvizsgál-
ni, és ez, reménység szerint, segítségedre 
lehet keresztyén életedben a nyári hóna-
pok alatt, amikor nem találkozunk itt, ebben
a csoportban.

Csendesség

Ha meg akarod ismerni Istent, és egyre job-
ban szeretnél hasonlítani Jézushoz, időt kell 
töltened vele. Azt az időt, amelyet Isten je-
lenlétében töltünk egyedül, „csendesség-
nek, csendes időnek” nevezzük. Istennel 
imádságban beszélgethetünk. Ő is megszó-
lít bennünket Igéjén keresztül, amikor Bibliát 
olvasunk és gondolkodunk az olvasottakon. 
Ez tehát kétirányú kommunikáció.

Az imanapló jó eszköz arra, hogy imaéleted 
rendezettebbé válhasson. Az imanapló egy 
hét részre osztott füzet. (Mutassunk egy min-
tát.) Minden naphoz írd föl, amiért imádkozni 
akarsz. Néhány téma mindennap felbukkan, 
de lesznek dolgok, amikért hetente kétszer, 
és lesznek, amikért csak hetente egyszer 
akarsz imádkozni. Érdemes az imameghall-
gatásokat külön följegyezni. Az imakérések, 
természetesen, mindig változnak, hiszen 
újabb és újabb kérések jönnek.

Az is létfontosságú, hogy szoktassuk rá ma-
gunkat a rendszeres bibliaolvasásra és tanul-
mányozásra. (Utaljunk röviden a 2. lecke főbb 
pontjaira.) Ehhez kitartásra van szükségünk, 
mert csak így növekedhetünk, és így érhet-
jük el a keresztyén élet célját. Ezért aztán ne-
hogy otthon felejtsd a Bibliát, amikor nyaral-
ni indulsz!

29. szemléltető

29. 

szemléltető
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Ne feledd: a Sátán nem akarja, hogy ezen az 
úton megismerd Istent. Mindent megpróbál 
majd, hogy megzavarja vagy megakadályoz-
za csendességedet. Megkísérli elterelni gon-
dolataidat, vagy elhitetni veled, hogy csak 
az idődet pazarolod. Ne fi gyelj rá! Tarts ki, és 
fi gyelj az Úrra, hogy megáldhasson csendes-
ségeden keresztül. Olvassuk el együtt a 119. 
Zsoltár 15−16. verseit. Erre az eltökéltségre 
van szükségünk. Ha nem töltünk időt az Úr 
Jézussal, nem tudunk hozzá hasonlóvá válni.

Jó barátok

Barátaink nagy hatással vannak ránk. Álta-
lában odamegyünk, ahová ők, azt tesszük, 
amit ők, azokat a vicceket hallgatjuk meg, 
amiket ők. Márpedig mindez erősen alakítja 
életünket. Figyelj arra, hogy a barátságok jó 
irányba vigyenek!

Módszer: Vásárolj egy barátot!

Fénymásoljuk a 16. fel-
adatlapot minden fi a-
talnak. Javasoljuk nekik, 
hogy vásároljanak egy 
barátot. Határozzák 
meg, milyen barátot sze-
retnének; ehhez válas-
szanak néhányat a meg-
adott tulajdonságok 
közül. A teljes ár nem ha-
ladhatja meg a 100 eurót 

(használhatjuk országunk pénznemét is).

Minden fi atal egymagában dolgozzon, és ka-
rikázzon be öt tulajdonságot. Utána adjunk 
időt a beszélgetésre. Jó, ha el is magyarázzák, 
miért azokat a tulajdonságokat választották. 
Érdekes eszmecserére számíthatunk.

Legjobb, ha egy keresztyénnek a legköze-
lebbi barátja is hívő. Hasonló lesz az érdeklő-
dési körötök, például mindketten szerettek 
gyülekezetbe járni (Zsidók 10,25). A hozzád 
közelálló, keresztyén barátok sokféleképpen 
bátoríthatnak. Isten ilyen barátságokkal sze-
retne megajándékozni. Az ilyen barátok se-
gítenek hitben növekedned és egyre inkább 

Jézushoz hasonlóvá válnod. Az is jó, ha van-
nak olyan barátaid is, akik még nem isme-
rik az Urat. Keresheted az alkalmakat, ami-
kor megoszthatod velük az evangéliumot.
Ám ha csak akkor beszélsz velük, amikor bi-
zonyságot akarsz nekik tenni, valószínűleg 
nem fi gyelnek majd rád. Törekedj egészsé-
ges egyensúlyt tartani a barátságban. Arról 
is meg kell bizonyosodnod, hogy nem befo-
lyásolnak rossz irányba. Különösen nyáron 
légy elővigyázatos, amikor új embereket is-
mersz meg. Gondolj arra, hogy Istennek tet-
sző kapcsolatokra törekszel.

Mikor elég idős leszel majd ahhoz, hogy 
gondolkozz a társkérdésen, tarts szem előtt 
egy fontos szempontot: keresztyén társat 
válassz! Nem csupán egy futó kalandról kell 
döntened, hanem arról a keresztyénről, akit 
Isten szánt házastársadul. Ez igen lényeges 
fajtája a barátkozásnak, ezért jól meg kell 
gondolnod döntésedet, és sokat kell érte 
imádkoznod.

Ha két részben szeretnénk ta-
nítani ezt a leckét, itt álljunk 
meg. Több időt fordíthatunk a 
javasolt módszerekre.

Egészséges tevékenységek

A nyári szünetben az a jó, hogy sok a sza-
badidőnk. Ezt azonban könnyen használhat-
juk rossz dolgokra is. Talán megkísért, hogy 
egész nap tévét nézz, számítógépes játéko-
kat játssz, vagy órákig szörfölj az interneten. 
Óvakodj ettől a csapdától! Annyi más hasz-
nosabb tevékenység is létezik! Tornázz, spor-
tolj, pihenj, olvass, hiszen testileg is, lelkileg 
is fel kell készülnöd az új tanévre. Ha még-
is szeretnél tévézni vagy számítógépezni, 
döntsd el előre, mennyi időt akarsz képernyő 
előtt tölteni. És nagyon vigyázz, mit nézel, il-
letve mire akarnak rávenni a barátaid, hogy 
megnézz! A Sátán ugyanis a médián keresz-
tül is rabul ejtheti szívedet. Isten azt akarja, 
hogy igaz és tiszta dolgokon gondolkozzál 
(Filippi 4,8).
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Isten mondja, Tini Klub Tankönyv 

Módszer: Használati utasítás

Készítsünk a 17. feladat-
lapról másolatot min-
den tininek. Osszuk őket 
ötös-hatos csoportokra. 
A televízió és a számító-
gép használatához írja-
nak utasításokat. Mikor 
végeztek, közösen be-
széljük meg, hogy miket 
írtak, és mi is javasoljunk 

szempontokat.  Néhány ötlet:

Különleges előnyök: A tévé vagy a számí-
tógép a következő lehetőségeket kínálja: 
kikapcsolódás, szórakozás, tanulás, informá-
ciószerzés stb.

Biztonsági intézkedések: A túlzott igény-
bevétel következményei: mozgáshiány, al-
vászavarok, elkalandozó, szétszórt fi gyelem, 
lazuló családi és baráti kapcsolatok stb.

Alapműveletek: Azonnal kapcsoljuk ki, illet-
ve lépjünk ki, ha erőszakot, szexet, reklámot 
stb. látunk.

Figyelmeztető jelzés: Ne töltsünk napi 1 
vagy 2 óránál többet képernyő előtt!

Szolgálati lehetőségek

A szolgálat különösen is segít hitben növe-
kedni és Krisztushoz hasonlóvá válni. Ugye 
tudod, hogy minden keresztyénnek terjesz-
tenie kell az evangéliumot? A Márk 16,15-ben 
Jézus minden követőjének megparancsolja, 
hogy tanúskodjanak róla. Neked is jót tesz-
nek a gyülekezeti összejövetelek és a misszi-
ós tevékenységek. A gyülekezeti tagoknak 
is bátorítást jelent, ha maguk között látnak. 
Te is segítheted a Gyermek-Evangélizációs 
Közösséghez hasonló szervezetek munkáját, 
és részt vehetsz gyermekek közötti szolgála-
tokban.

Módszer: Megbízatási hely

Ismertessünk néhány gyülekezeti, illetve mis-
sziós szolgálati lehetőséget. Mutathatunk 
fényképeket, de tarthatunk egy rövid Power-
Pointos bemutatót. Meghívhatunk embereket, 

akik különböző kezdeményezésekről számol-
hatnak be, kioszthatnak szórólapokat, és vá-
laszolhatnak a tinik esetleges kérdéseire.

Tudjuk, milyen fontos másoknak beszélnünk 
az Úr Jézusról. Ha kész vagy rá, Isten készít 
neked erre alkalmakat. Sok ismerősöd nem 
jár gyülekezetbe, és nem hallja a jó hírt, vi-
szont találkozik veled. Élj keresztyénhez illő-
en, és várd Isten segítségét, aki megteremti 
a bizonyságtétel lehetőségeit.  

Isten szolgálata nem szabadon választha-
tó tevékenység, hanem parancs! Fontos az 
is, hogy azért akard szolgálni az Urat, mert 
szereted a körülötted élő, elveszett lelkeket. 
Ahhoz nem vagy túl fi atal, hogy másokat fi -
gyelmeztess a Jézus nélküli élet veszélyeire. 
Talán az Úr szolgálata félelemmel, aggoda-
lommal tölt el, idegessé, elfogódottá tesz, 
de Isten, aki megmentett, ugyanaz az Isten, 
aki megad minden segítséget neked. Bátran 
ragadj meg tehát minden alkalmat, amikor 
Őt szolgálhatod.

Befejezés

Ezen a nyáron mindenben igyekezz az 
Urat tenni az első helyre. Ne feledkezz meg
a Bibliádról és az imanaplódról, amikor cso-
magolsz, hiszen ahhoz, hogy egyre jobban 
megismerd az Urat, és növekedj a hitben, 
mindennap szükséged van csendesség-
re. A kapcsolataidban is álljon Isten az első 
helyen: köss Istennek tetsző barátságokat!
Ha szeretnél tévét nézni és számítógépezni, 
emlékezz a közösen összeállított használa-
ti utasításokra. Azzal is első helyre teheted
Istent, hogy szolgálsz neki: keresd az alkal-
makat, amikor bizonyságot tehetsz. Akármit 
tegyél is a nyáron, a legfontosabb szempon-
tod az legyen, hogy mi Istennek az akarata. 
Isten maga mellett tart majd, segít növekedned 
és az Ő útjain járnod (Példabeszédek 3,5−6).

Módszer: Igaz−hamis kvíz

A fi atalok álljanak a terem közepére. Olvas-
sunk el egy állítást az alábbiak közül. Döntsék 
el, hogy hamis-e vagy igaz. Ha úgy gondolják, 
hogy az állítás igaz, menjenek a terem tőlünk 
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jobbra eső részébe. Ha úgy gondolják, hogy 
hamis, menjenek balra. Aki téved, leül, és fi -
gyeli a többieket. Akik helyesen válaszolnak, 
visszajöhetnek a terem közepére. Felolvasunk 
egy újabb állítást, és ezt addig ismételjük, 
amíg csak egy-két ember marad. Készítsük kis 
díjakat a győzteseknek. A játékot többször is 
játszhatjuk.

• A Biblia erőt hordoz. (Igaz)

• A 2Timóteus 3,16 tanításról és feddésről 
beszél. (Igaz)

• A Lélek gyümölcsét a Kolossé 5,22-ben ta-
láljuk. (Hamis)

• A Bibliát a Szentlélek segít megértenünk. 
(Igaz)

• Az egyéb bibliatanulmányozó könyvek 
ugyanolyan fontosak, mint a Biblia. (Ha-
mis)

• Az első parancsolatot a 2Mózes 20,2-ben 
találjuk. (Hamis)

• Ha nem ismerjük meg Istent, torz istenkép 
alakul ki bennünk. (Igaz)

• A Róma 6,23 arra emlékeztet, hogy nem 
érhetjük el Isten mércéjét. (Hamis)

• Az a keresztyén, aki hazudik, helytelenül 
használja Isten nevét. (Igaz)

• A szent jelentése: különböző. (Igaz)

• Az ötödik parancsolat arra fi gyelmeztet 
bennünket, hogy ne öljünk. (Hamis)

• A hatodik parancsolat a tetteken kívül
a magatartásunkra is vonatkozik. (Igaz)

• A televízió kihat a hetedik, valamint
a többi parancsolattal szembeni hozzáál-
lásunkra. (Igaz)

• Egy CD átmásolásával megszegjük a 9. 
parancsolatot. (Hamis)

• A reklámok arra buzdítanak, hogy meg-
szegjük a tizedik parancsolatot. (Igaz)

• Jézus elképesztő állítása az volt, hogy Ő 
Mózeshez hasonló. (Hamis)

• A Krisztus név Megmentőt, Szabadítót je-
lent. (Hamis)

• Jézus születésének idejét is megjövendöl-
ték. (Hamis)

• Jézus ma is imádkozik a hívőkért. (Igaz)

• Jézusnak emberi érzései voltak, mégis
Isten volt. (Igaz)

• A Zsidók 12,26 Jézusnak a bűnért hozott 
áldozatáról beszél. (Hamis)

• Az Atya egyszer elhagyta Jézust. (Igaz)

• Péter a feltámadás reggelén János előtt 
ért a sírhoz. (Hamis)

• A tanítványok többsége vértanúhalált 
halt. (Igaz)

• A zsidók szombaton tartják istentisztele-
tüket. (Igaz)

• Jézus megkönnyítette a gazdag ifj ú dol-
gát, hogy az elfogadja Őt.(Hamis)

• Nikodémus a saját sírjába helyezte Jézus 
testét. (Hamis)

• Miután Jézust meghallgatták, a gazdag 
ifj ú is és Nikodémus is elment.(igaz)

• Keresztyénekként nem szabad olyanok-
kal barátkoznunk, akik még nem hisznek. 
(Hamis)

•  A Példabeszédek 3,5-6 azt mondja, hogy 
Isten Igéje lábunk előtt mécses.(Hamis)

Isten mondja: Mi a te válaszod? 
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