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Bevezetés
A bírák kora tanulságos időszak Izráel életében. A Bírák szövegkönyv a legizgalmasabb történeteket tartal-
mazza, amelyek két fő témára teszik a hangsúlyt. Egyrészt bemutatják, hogy az ember mindig, minden körül-
mények között hajlamos és kész a lázadásra, másrészt felemelik tekintetünket a hatalmas és könyörülő Istenre, 
aki a bűnbánó bűnöst mindig kész megszabadítani és magához emelni.

A szövegkönyv célja
Amikor egy tanító kezébe veszi szövegkönyveinket, több kérdés is megfogalmazódhat benne: Mi szükség 

van ilyen szövegkönyvekre? Miért kell ilyen sokat tanítani egy bibliai leckén belül? Hogyan kell egy szöveg-
könyvet használni?

Biztatásul írjuk: szövegkönyveinket munkaeszköznek, gondolatgyűjteménynek, jegyzetnek szánjuk a ké-
szüléshez. Kezdő tanítók egész részeket megtanulhatnak belőlük. Gyakorlott tanítók új ötleteket kaphatnak, a 
tanításokat lerövidíthetik, kiegészíthetik, stb. Mindenképpen ahhoz szeretnénk segítséget adni, hogy a gyer-
mekalkalmakon világosan elhangozzék az evangélium. Vágyunk az, hogy szövegkönyveink is Istent dicsőítsék!

Bibliai igazságok tanítása 
Ha a gyermekeknek csak bibliai történeteket mondunk el, nem teljesítjük tanítói feladatunkat. Rendkívül 

fontos, hogy először megtanulják a leckékben megfogalmazott igazságokat. Csak ezután tudjuk őket tovább-
vezetni, hiszen azt is meg kell nekik mutatnunk, hogy az adott igazságot miképpen vonatkoztathatják min-
dennapi életükre. Természetesen lehetetlen a leckékben található összes igazságot egy alkalommal kimerí-
tően megtanítani. Ezért minden leckéhez egyetlen központi igazságot választottunk. A központi igazság az 
elejétől a végéig átszövi a leckét. A tanítói szakaszokat KI, KIN, ill. KIM rövidítéssel jelöltük. 

A KI rövidítés általában a központi igazság rövid magyarázatát jelzi.
KIN rövidítéssel azokat a tanítási részeket jelöljük, amelyekben a központi igazság evangélizáló tanítása 

hangzik el, és a nem megtért gyermek életére alkalmazzuk a központi igazságot. A KIM rövidítés arra utal, 
hogy a központi igazságot tanító részben a megtért gyermeknek adunk tanítást, ill. alkalmazást. Ezt olyan 
megkülönböztető kifejezésekkel is igyekszünk erősíteni, mint pl.: „ha még nem fogadtad be az Úr Jézust”, és 
„ha te már elmondhatod magadról, hogy keresztyén vagy”.

Az igazság tanításait a szöveg mellett vastag vonallal emeltük ki. A tanításokat bátran alakítsuk az általunk 
tanított gyermekek életéhez (pl. ha többségében lányokat tanítunk, használjunk lányneveket; ha nagyon kicsi 
gyermekeket tanítunk, hozzunk az ő életükre jellemző példákat)! Egy a lényeg: járjuk alaposan körbe, tanítsuk 
Isten Igéjét, és alkalmazzuk is az életükre! 

Meghívás
Minden leckében megmutatjuk, hol lehet a gyermekeknek meghívást adni, ill. segítségképpen a meghívást 

le is írjuk. A tanító a Szentlélek vezetésére hagyatkozva döntheti el, hogy mikor, mely leckében ad meghívást. 

Segítség felajánlása
Miközben az evangélium üzenetét hirdetjük a gyermekeknek, lesznek majd olyanok, akik válaszolnak Isten 

hívására. Talán valamikor később meg is tudjuk, hogy valaki elfogadta az Úr Jézust Megváltójának, de megtör-
ténhet, hogy soha nem szerzünk róla tudomást. Lehetnek olyan gyermekek is, akik kérdéseikre szeretnének 
választ kapni, vagy bátorításra van szükségük. 

Tanításunkat hallgathatják olyan megtért gyermekek, akik éppen valamilyen nehéz időszakot élnek át, 
vagy akik nem egészen értik, miként alkalmazható az adott lecke személyes életükre, vagy olyan helyzettel 
kerültek szembe, amelyről még nem ismerik a Biblia tanítását, vagy csak szeretnék elmondani nekünk egy 
gondjukat, hogy imádkozhassunk értük, ami különösen is fontos, ha mi vagyunk az egyetlen keresztyén, akire 
számíthatnak. 

Sok minden miatt kell tehát a gyermekeknek tudniuk: számíthatnak ránk. Ezért világosan mondjuk el nekik, 
hol és mikor beszélgethetnek velünk. A nem megtért gyermekek miatt pedig azt kell hangsúlyoznunk, hogy 
amikor hozzánk jönnek, nem az Úr Jézushoz jönnek. Vagyis ahhoz, hogy az Úr Jézust elfogadják, nem kell fel-
tétlenül velünk beszélgetniük.
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Mindenképpen figyeljünk arra, hogy ne a meghívással együtt ajánljuk föl segítségünket! Nem szabad azt a 
benyomást keltenünk a gyermekekben, hogy csak általunk mehetnek az Úr Jézushoz, sem azt, hogy ha velünk 
beszélgettek, meg is tértek, és csak akkor jöhetnek hozzánk, ha szeretnének megtérni. 

Hogyan ajánlhatjuk föl segítségünket nem megtért gyermekeknek? 
Példa: „Talán azt gondolod, szeretnél az Úr Jézusnak élni, de nem tudod, hogyan léphetnél vele kapcsolat-

ba. Az alkalom után ott leszek az ablaknál. Tudnod kell, hogy én nem tudlak megszabadítani a bűn rabságá-
ból, mert arra csak az Úr Jézus képes. Ám örömmel elmagyarázom, hogyan lehet vele kapcsolatod. Nyugodtan 
gyere oda hozzám. Leülünk, és beszélgetünk ezekről a dolgokról.”

Hogyan ajánlhatjuk föl segítségünket megtért gyermekeknek? 
Példa: „Ha már rábíztad magad az Úr Jézusra, a Megváltóra, de nekem még nem beszéltél erről a döntésed-

ről, kérlek, mondd el nekem is. Az óra végén itt leszek a zongoránál. Nagyon örülnék, ha megtudnám, hogy 
már te is keresztyén vagy. Akkor tudok imádkozni érted, és talán tudok segíteni neked valamiben.”

Gyakoroljuk a flanel ábrák használatát!
Mielőtt belekezdünk a tanításba, gyakoroljuk a szemléltetőeszközök használatát, a képek, jelenetek vál-

togatását! Alaposan ismerkedjünk meg az összes ábrával! Tudnunk kell, melyikre mikor van szükség a tanítás 
során. Az egyes jelenetekhez flanel anyag és textilfesték segítségével készíthetünk háttereket. A szövegkönyv 
javasol hátteret, ám egy sima, egyszínű flanel háttér is megfelel a célnak. 

Egyéb szemléltetőeszközök
Az egyes leckék központi igazságát nyomtassuk ki fehér lapra! Amennyiben a tanító a szövegkönyv által 

javasolt központi igazságot használja, megtalálja azt a CD-n. Ha flanel táblát használunk, a papír hátuljára ra-
gasszunk egy darab flanelt vagy bolyhos papírt. Tegyük fel a lapot az óra elején, vagy amikor a lecke folyamán 
először tanítjuk a központi igazságot!

További segítség (l. teljes szövegkönyv)
A jobb és bal margóban további segítségek, háttér-információk, választható ötletek találhatók, amelyekkel 

még érdekesebbé tehetjük a leckéket.
Ezeket változatos módszerek alapján állítottuk össze, figyelembe véve a különböző tanulótípusokat: a látás, 

írás, hallás, beszéd, tapintás, érzékelés, ill. az aktív részvétel útján tanulókat.

Óvodás ötletek (l. teljes szövegkönyv)
Kisebb gyermekeknek csak a Gedeon-történeteket tanítsuk meg!

Foglalkoztató feladatok (l. teljes szövegkönyv)
A foglalkoztató feladatokat kiadhatjuk az alkalmon, de haza is vihetik házi feladatnak a gyermekek. Fontos, 

hogy tervezzünk időt a feladatok közös megbeszélésére.

Barkácsötletek, játékok, egyéb ötletek
Ezek leírása vagy a szövegkönyvben, vagy a CD-n, vagy a megadott internetes honlapon, ill. VISZ/GyEK-

kiadványban található. A fellelhetőséget minden esetben jelezzük.

CD
Felhívjuk a tanítók figyelmét a CD-re, amelyen a csomag teljes kiegészítő anyaga megtalálható. 

Ismétlő kérdések
Minden lecke végén találunk ismétlő kérdéseket. Ezeket feltehetjük közvetlenül a lecke után is, de a követ-

kező alkalmon, az új lecke előtt is. Az ismétlés, ha jól megtervezzük, remek lehetőség a tanultak mélyebb rög-
zítésére, illetve a jó hangulat megalapozására. Használjuk ezt az időt arra, hogy

1. megtudjuk, mennyit értettek meg, illetve mennyire emlékeznek a gyermekek az előző leckéből;
2. megtudjuk, mit kell nekünk, tanítóknak még inkább elmélyítenünk, hogy a gyermekek jobban emlé-

kezzenek;
3. jó hangulatot teremtsünk az órához: a gyermekek szeretnek versenyezni, és mindig várják az ismétlést; 

ne feledjük azonban, hogy az ismétlésnél nemcsak játszanak, de tanulnak is. 
Jelen kiadványunkban csak a leckéhez mellékeltünk kérdéseket. Rendkívül hasznos azonban kérdéseket 

írni az énekekhez, igeversekhez, ill. bármihez, amit tanítottunk. Ezen keresztül a gyermekek meglátják, hogy 
az óra minden része fontos.
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Áttekintés
Lecke Központi 

igazság Alkalmazás Aranymondás

Izráel 
megszegett 
ígérete
Józs 24
Bír 1; 2,1−23

Isten 
parancsolja: 
„Szeresd az Urat, 
a te Istenedet 
teljes szívedből, 
lelkedből, 
elmédből és 
erődből”.

KIN: Ismerd el, hogy nem engedelmes-
kedtél ennek a parancsolatnak, és 
fordulj Krisztushoz megváltásért!

KIM: Ne engedd, hogy más dolgok 
vagy emberek Isten elé kerüljenek 
az életedben.

„Szeresd az Urat, 
a te Istenedet teljes 
szívedből, teljes 
lelkedből és teljes 
elmédből” (Mt 22,37).

Debóra 
és Bárák 
megszabadítja 
Izráelt
Bír 4,1−24
(Debóra éneke: 
Bír 5,1−31)

Isten Úr 
mindenek felett.

KIN: Higgy Jézusban, aki meg tudja 
törni a bűn és a Sátán erejét a te 
életedben is.

KIM: Kérd Jézust, hogy segítsen, ami-
kor az emberek ellened fordulnak 
azért, mert keresztyén vagy.

„Az Úr uralkodik 
örökkön örökké” (2Móz 
15,18).

Gedeon 
megtanul 
bátran kiállni 
Istenért
Bír 6,1−40

Légy Isten 
katonája, mint 
Gedeon!

KIN: Akkor leszel „katona”, amikor 
megkéred az Úr Jézust, hogy 
mentsen meg.

KIM: A Sátán elleni harcban 
engedelmeskedj az Úr Jézusnak, 
és bízzál benne.

„Álljatok ellen 
az ördögnek, és elfut 
tőletek. Közeledjetek 
az Istenhez, és ő 
közeledni fog hozzátok” 
(Jak 4,7−8).

Gedeon és 
háromszáz 
embere a 
midjániták 
ellen
Bír 7,1−25;
8,22−23. 28

Minden igazi 
keresztyén 
katona is 
egyben.

KIN: Állj át a másik oldalra: higgy 
Jézusban mint Megváltódban!

KIM: Ne add fel a harcot, és légy 
óvatos!

„Az ÚR előtt nincs 
akadály: akár sok, 
akár kevés ember által 
szerezhet szabadulást” 
(1Sám 14,6).

Isten kiválasztja 
Sámsont
Bír 13,1−15.20; 14

Istennek 
különleges terve 
van minden 
keresztyénnel.

KIN: Amikor rábízod magad Jézus 
Krisztusra, megláthatod Isten 
terveit.

KIM: Miközben Isten megvalósítja 
tervét a te életeddel is, egyre 
jobban hasonlítasz majd 
Jézushoz.

„Meg vagyok győződve 
arról, hogy aki elkezdte 
bennetek a jó munkát, 
elvégzi a Krisztus Jézus 
napjára” (Fil 1,6).

Sámson és 
Delila
Bír 16,4−31

A bűnös lépések 
messze visznek 
Istentől.

KIM: Térj vissza Istenhez, és valld meg 
neki bűneidet!

„Jézusnak, az ő Fiának 
vére megtisztít minket 
minden bűntől” (1Ján 
1,7).
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1. lecke
Izráel megszegett ígérete
Igehelyek tanítóknak
Józsué 24
Bírák 1; 2,1−23

KI: Isten parancsolja: „Szeresd az Urat, a te 
Istenedet teljes szívedből, lelkedből, el-
médből és erődből”.

Alkalmazás
KIN: Ismerd el, hogy nem engedelmeskedtél 

ennek a parancsolatnak, és fordulj Krisz-
tushoz megváltásért!

KIM: Ne engedd, hogy más dolgok vagy embe-
rek Isten elé kerüljenek az életedben!

Aranymondás
„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, 
teljes lelkedből és teljes elmédből” (Máté 22,37).
(Ha lehet, tanítsuk meg az igeverset a lecke előtt.)

Szemléltetőeszközök
•	 1-1,	1-2,	1-3,	1-4,	1-5	és	1-6	gyűrűs	könyv	képei	

vagy
•	 JD-1,	 JD-2,	 JD-3,	 JD-4,	 JD-5,	 JD-6,	 JD-7,	 JD-8,	

JD-9a, JD-9b és JD-10 flanel ábrák;
•	 evangéliumi	szemléltetők:	flanel	ábrákhoz	az	

1-1 és 1-3, gyűrűs könyv képeihez 1-4 és 1-5 
képek

Leckevázlat
Bevezetés

Józsué történelmet tanít.
Az események sorrendje

1 Józsué megígéri, hogy az Urat szolgálja.
2 Izráel megígéri, hogy az Urat szolgálja. KI
3 Józsué meghal.
4 Az izráeliták Istenhez fordulnak a pogány 

népek miatt. KI
5 Isten utasításokat, majd győzelmet ad.
6 A következő nemzedék hamis istenekhez 

fordul. KIN
7 Megjelenik az Úr angyala.
8 Az izráeliták sírnak.
9 Az izráeliták visszatérnek hamis 

isteneikhez. KIN
Csúcspont

10 Isten sikert ad az ellenségnek. KIM
Befejezés

Isten bírákat ad Izráelnek. KIN
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Aranymondás-tanítás (vázlat) 

Bevezetés
Ha felteszik nekünk a két kérdést: Mit szeretsz a legjobban? Kit 

szeretsz a legjobban?, általában elkezdünk azon gondolkodni, hogy 
milyen választ szeretne hallani a másik, milyen válasz lenne a leg-
megfelelőbb. Egy bibliai gyermekalkalmon biztosan sokan elkez-
denének kiabálni: Istent! De nem akarom, hogy becsapd magadat, 
ezért nem kell válaszolnod. Ha Istent szeretnéd a legjobban, nem 
lenne arra a parancsra szükség, amelyet Isten ad a Bibliában. Felol-
vasom.

Bemutatás

Mutassuk meg Bibliánkat, és magyarázzuk el, hogy ez Isten Igéje! Ol-
vassuk fel Bibliánkból az igeverset, és mondjuk el, hogyan találtunk rá! 
Ezután olvastassuk el a gyermekekkel a kartonra kiírt igeverset (l. CD)!

Magyarázat
Szeresd − Eleve, hogy lehet ilyet parancsolni? A szeretetet nem 
lehet csak úgy kicsiholni magunkból. A szeretet vagy van, vagy 
nincs, vagy jön, vagy nem jön. De az mindig igaz, hogy kell valaki, 
akit szerethetünk. A Biblia azt is megmondja, ki legyen az. 
az Urat, a te Istenedet – A Bibliából tudom: nem minden emberre 
érvényes, hogy Istent követik, és az Ő útján járnak. Ezért logikus, 
hogy azok, akik ezt nem tudják elmondani magukról, képtelenek 
Őt szeretni. Csak azok tudják Istent szeretni, akik kapcsolatban áll-
nak vele, és egyre jobban megismerik. 
teljes szívedből − A szív a Bibliában az egész életünket (érzel-
meinket, indulatainkat, szándékainkat, indítékainkat) jelenti. Vagy-
is nem csupán egy meleg, kedves érzelemről van szó. Az érzelmek 
nagyon gyorsan változnak bennünk. Ellenben Istennek az az akara-
ta, hogy az iránta való szeretet teljesen átjárja az életedet, irányítsa 
minden lépésedet, és ez meglátszódjon a cselekedeteidben is. 
teljes lelkedből − Ez a szó az Istennel való lelki kapcsolatodra utal. 
Isten azt szeretné, ha azt is ápolnád mindennap.
és teljes elmédből − Nagyon fontos, hogy a gondolataid, a beszé-
ded és a tetteid között ne legyen ellentmondás. Isten ismer, és 
tudja, hogy mennyire könnyű megjátszani magadat. Ezért figyel-
meztet az Igével. 

Alkalmazás
KIN: Ahhoz, hogy kapcsolatba kerülhess Istennel, először önma-

gadról kell helyesen gondolkodnod. Hallgasd figyelmesen, 
mit mond ma Isten rólad! 

KIM: Ne keseredj el, ha látod, hogy nem tudod Istent teljes szívedből 
szeretni. Kérd Őt, hogy mutassa meg, mi akadályoz ebben!

Gyakorlás 
Megrongálódott irattekercsek

Fénymásoljuk 4−5 példányban 
a CD-n található aranymondást! Az 
első példánynak csak a szélét per-
zseljük meg gyufával! A többi pél-
dányból egyre nagyobb részeket 
égessünk ki, hogy a szövegből egyre 
kevesebb látszódjon! Mutassuk föl a 
lapokat egymás után! A gyermekek 
mondják fennhangon az aranymon-
dást!
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Lecke

Első jelenet

Mi a kedvenc tantárgyad az iskolában? A matek, a földrajz vagy 
a rajz? Ki szereti a történelmet? Józsué az izráelitáknak történelmet 
tanított!

Tegyük fel a JD-1, JD-2 és JD-4 ábrát: Józsué, izráeliták, város.

Emlékeztette őket arra, amit Isten tett Ábrahámért. (Ha a 
gyermekek tudnak Ábrahámról, kérdezzük meg, mit tett érte Isten: 
Ábrahámnak földet, fiat adott stb.)

Újból beszélt arról, hogy Isten milyen csodálatosan mentette ki 
népét Egyiptomból. Aztán megemlítette a Jordán folyón történt 
átkelést, mielőtt beléptek volna Kánaánba, amikor a hallgatók 
közül sokan láthatták megismétlődni a csodát, hiszen jelen voltak. 

Józsué folytatta: „Isten azt mondja nektek: Földet adtam nektek, 
amelyen nem ti dolgoztatok, városokat, amelyeket nem ti 
építettetek, mégis letelepedtetek bennük; szőlőket és olajfákat, 
amelyeket nem ti ültettetek, mégis ti esztek róluk” (Józsué 24,13).

Az izráeliták tudták, hogy mindez igaz, és talán egyetértéssel 
bólogattak. Józsué még nem fejezte be:

− Tehát − sürgette a népet −, vessétek el a hamis isteneket, 
bárhonnan valók! Szabaduljatok meg tőlük! Adjátok oda 
magatokat teljesen az Úrnak!

Ez logikusan hangzott, nem? Hiszen miért kellene kőisteneket 
imádniuk, amikor ismerik az egy, igaz, élő Istent? Sokszor látták 
erejét és hatalmát. Tapasztalták gondoskodását, és ismerték 
parancsát is: „Ne legyen más istened rajtam kívül” (2Mózes 20,3). 
Vajon megfogadták-e az izráeliták Józsué tanácsát?

Józsué maga mutatta meg az utat, amikor bejelentette: „Én és 
az én házam népe az Urat szolgáljuk” (Józsué 24,15).

A nép ekkor követte példáját: „Mi is az Urat akarjuk szolgálni. 
Bizony, ő a mi Istenünk!” (Józsué 24,18b). 

Vegyük le az összes ábrát!

Pontosan ezt kellene tennünk − neked is és nekem is. Az Úr 
az egyedüli Isten. Csodálatra méltó, hatalmas, kedves és szerető 
szívű. De Ő nemcsak mondja, hogy szeret. Meg is mutatta, 
amikor elküldte Jézust közénk. Jézus Isten Fia, aki önként 
az életét adta értünk. Tudta, hogy minden egyes embernek 
a földön Istent kellene szeretnie teljes szeretettel, száz 
százalékosan. De nem ezt látjuk. A barátaink, például, sokszor 
sokkal fontosabbak, mint Isten. Talán veled is megtörtént 
már, hogy a barátaid unszolására elmentél valahová a 
szüleid beleegyezése nélkül. Márpedig ez azt mutatja, hogy 
a barátok fontosabbak Istennél. Egész napokat, sőt heteket tudunk 
úgy eltölteni, hogy Isten még csak eszünkbe sem jut. Ez nemcsak 
súlyos sértés azzal az Istennel szemben, aki megteremtett minket, 

KI

1-1 kép
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de engedetlenség is az Ő parancsával szemben. Mondjuk csak 
el együtt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet…” (aranymondás 
− KI). Mindig Isten van az első helyen az életedben? Nem! De 
az én életemben sem! Az izráeliták is így voltak vele, de most 
határozottaknak tűntek. Úgy látszott, eltökélték magukban, hogy 
ezentúl szeretik Istent, és engedelmeskednek neki.

Józsué tudta, hogy ezt az ígéretet nem lesz könnyű megtartani, 
hiszen még mindig sok olyan nép élt Kánaánban, amelyek idegen 
isteneket imádtak. Ezért így szólt:

− Felállítok itt egy követ, hogy emlékeztessen ígéretetekre.

Második jelenet

Nem sokkal ezután Józsué meghalt. Az izráeliták szomorúan 
gyászolták nagy vezetőjüket. Ám Isten még mindig Istenük volt 
és velük maradt. Sokan megtartották, amit ígértek: teljes szívvel 
követték az Urat. Ez különösen abban mutatkozott meg, ahogyan 
a nehézségekkel megbirkóztak.

Sok bálványimádó kánaáni lakott azon a földön. Isten eltervezte, 
hogy Kánaánt az Ő népének adja. Megmondta nekik, hogy azokat 
a népeket el kell onnan űzniük. De hogyan? Az izráeliták nagyon 
bölcsen Istenhez fordultak ezzel a kérdéssel. Isten újra meg újra 
megmutatta, hogy az izráeliták közül kinek kell harcba vonulnia, 
és azt is, hogy ki ellen. Vajon sikerrel jártak? Igen! Még akkor is, 
amikor óriások ellen harcoltak. A Bibliából tudjuk sikerük titkát 
(olvassuk fel a Bírák 1,22-t): „Az Úr velük volt.” 

Azok az izráeliták, akik még emlékeztek a Jordánon történt átkelés 
izgalmára, lassacskán mind meghaltak. Gyermekeik ismerték 
a régmúlt eseményekről szóló történeteket, és tanultak is Istenről, 
ugyanakkor látták a bálványokat is, amelyeket a szomszédos 
népek imádtak.

Tegyük fel a JD-3, JD-9a és JD-9b ábrákat: bálvány és imádkozó 
izráeliták.

Azt is látták, hogy az idegen istentiszteleti helyeken az emberek 
táncolnak és isznak. Lassan-lassan azután egyre több izráelita 
csatlakozott hozzájuk, és elkezdték ők is a hamis isteneket, más 
szóval bálványokat imádni.

Ha megkérdezted volna tőlük: „Hisztek ti az Úr Istenben?”, 
bizonyára ezt felelték volna: „Persze, természetesen”. Ám 
szeretetüket és imádatukat megpróbálták megosztani Isten és 
az idegen istenek között. Miért nem lehetséges ez? (Hagyjuk, hogy 
a gyermekek elmondják gondolataikat.) Az emberek mégis újra 
meg újra megpróbálják. Megpróbálnak adni az életükből valamit 
Istennek. Eljárnak templomba, és talán imádkoznak is. Ez minden. 
Életük fennmaradó részében viszont azt tesznek, amit akarnak, 
és egyáltalán nem törődnek azzal, hogy mit is akarhat Isten. 
Minden ember bűnös szívvel születik, és a bűn önzővé teszi. Ezért 
önmagával foglalkozik, és önmagát szereti. Az a legfontosabb, 

KIN

Magyarázzuk meg a gyermekeknek, 
hogy a Biblia szerint minden bál-
vány, ami Isten helyére vagy Isten 
mellé kerül az életünkben.



BÍRÁK – Engedetlenség és szabadulás

10

hogy neki mi a legjobb. Isten tudja, hogy te is ilyen vagy, de így 
nem élhetsz boldog, megelégedett életet. Ezért akarja, hogy hozzá 
tartozzál. Keresztyénnek lenni azt jelenti, hogy egészen Isten 
gondjaira bízod magadat. Őt teszed az első helyre az életedben, 
tehát minden más csak utána jön. Emlékszel, mit mondtunk? Isten 
parancsolja: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, 
lelkedből, elmédből és erődből” (KI). Talán most értetted meg, 
hogy nem szántál elég időt Istennek, és nagyon bánt a dolog. 
Isten ezt mondja: „Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, 
hogy eltöröltessenek a ti bűneitek” (Apostolok cselekedetei 
3,19). Isten azt szeretné, ha egyetértenél mindazzal, amit rólad 
mond. Azt parancsolta, hogy szeresd Őt, ám ezt te eddig meg 
sem hallottad. Ismerd el, hogy nem engedelmeskedtél ennek 
a parancsolatnak, és fordulj Krisztushoz megváltásért! Jézus 
nemcsak meghalt helyetted, de fel is támadt érted. Nemcsak a 
Megváltód, hanem az Urad is akar lenni. Ha elfogadod Őt, Isten 
is elfogad téged, és apránként elkezded megtanulni szeretni 
Őt. Én még mindig tanulok! És igazán jobban akarom szeretni 
Istent. De ezek az izráeliták nem akarták. Egyre több időt töltöttek 
bálványimádással és elkezdtek úgy élni, mint a kánaániak.

Vegyük le az összes ábrát!

Harmadik jelenet

Istennek ez egyáltalán nem tetszett, és küldött egy követet a néphez.

Tegyük fel a JD-2 és a JD-5 ábrát: izráeliták és angyal.

Nem tudjuk, hogyan nézett ki, de a nép azonnal felismerte. 
A Biblia elmondja nekünk, hogy „az Úr angyala” jelent meg ott. 
Biztos vagyok benne, hogy síri csöndben hallgatták Isten üzenetét, 
melyet az angyal adott át nekik: „Megmondtam nektek, hogy ne 
kössetek szövetséget a pogány népekkel, hanem romboljátok le 
isteneik oltárait. Ti azonban nem engedelmeskedtetek. Ezentúl 
nem segítlek titeket kiűzni őket.  Ezek a népek olyanok lesznek, mint 
tövis az oldalatokban, isteneik pedig mint nektek állított csapda.” 

Ha ott lettél volna, mit éreztél volna? A Bibliából tudjuk: 
az izráeliták sírni kezdtek és Istenhez kiáltottak. 

Vegyük le a JD-2 ábrát és tegyük fel a JD-6 ábrát: síró izráeliták.

Áldozatot vittek Istennek (tegyük fel a JD-7 és JD-8 ábrát: oltár és 
bárány), és úgy tűnt, minden másként lesz ezután. 

Szomorú, de nem így történt. Továbbra is baráti viszonyt tartottak 
fenn a kánaániakkal, és imádták a hamis isteneket. Azért sírtak, 
mert kiderült a bűnük, és nem azért, mert megbánták, amit tettek. 
Rövid ideig úgy viselkedtek, mintha meg akarnának változni, de 
valójában semmi nem változott.

Vegyük le az összes ábrát!

Pedig Isten világosan ezt parancsolja: „Szeresd az Urat, a te 
Istenedet teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből” 

KIN

1-2 kép

Sok bibliakutató teofániáról be-
szél: szerintük itt Krisztus jelent 
meg.

1-3 kép

1-4 kép
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(KI). Talán kezded már látni, hogy nem engedelmeskedtél ennek 
a parancsnak, és rossz irányba megy az életed. (Mutassuk fel az 
1-1 evangéliumi szemléltetőt!) Ha szeretnél már változni, jó hírem 
van számodra: Isten teljesen meg akar változtatni. Ha te is akarod, 
beszélj vele imádságban. Hidd el, hogy Jézus helyetted halt meg, 
a te bűneidért, majd feltámadt a halálból. (Mutassuk fel az 1-3 
evangéliumi szemléltetőt!) A Biblia mondja: „A mi vétkeink miatt 
kapott sebeket” (Ézsaiás 53,5). Jézus ma is él, tehát meg tud váltani 
és változtatni, ha rábízod magadat. Talán már te is akarod, de 
vannak kérdéseid. Szívesen segítek. Amikor a többiek elmennek, 
menj … (jelöljük meg a pontos helyet). Abból tudni fogom, hogy 
beszélgetni szeretnél velem. Ha keresztyén leszel, te is vágyódsz 
majd arra, hogy szeresd Istent és engedelmeskedj neki. Akkor 
ezek már nem üres szavak lesznek, mint az izráeliták esetében. 

Negyedik jelenet

Tegyük fel a JD-9a, JD-9b és JD-3 ábrát: imádkozó izráeliták és bálvány.

Isten figyelmeztetése beteljesedett. Az izráeliták csatába mentek, 
de vereséget szenvedtek. Ellenségeik állandóan fosztogatták 
őket. (Tegyük fel a JD−10 ábrát: ellenség!) Vajon miért történt 
mindez? (Válaszoljanak a gyermekek!) Bárcsak az izráeliták hűek 
maradtak volna Istenhez! Nekünk, keresztyéneknek nem szabad 
engednünk, hogy emberek vagy dolgok Isten elé kerüljenek 
az életünkben. Ébernek kell lennünk, mert ez általában úgy 
történik, hogy észre sem vesszük. 

Jancsi keresztyén volt és szenvedélyes úszó. Sok versenyen vett 
részt. Olyan gyakran edzett, amilyen gyakran csak tudott. Egyik 
nap az Örömhír Klub után tanítója ezt mondta: 

− Jancsi, nagyon gyakran hiányzol mostanában a klubból. Miért?

Jancsi meglepődött:

− Igazán? Nem is gondoltam erre.

Hazafelé elgondolkodott, és belátta, hogy az úszás miatt nagyon 
gyakran mellőzte az Örömhír Klubot, sőt nem egyszer meg is 
feledkezett róla. Az úszás lassan az első helyre került az életében. 
Talán veled is ez történt. Mennyire szeretted Istent, amikor 
megtértél! Mára azonban mintha elszürkült volna az egész. Vajon 
nem azért, mert más lett fontosabb? Vigyázz, és ne engedd, hogy 
más dolgok vagy emberek Isten elé kerüljenek az életedben, 
mert annak mindig súlyos következményei vannak. Emlékezz az 
izráeliták példájára, akik már nem akartak változtatni a helyzeten.
Az élet egyre keményebb és veszélyesebb lett. Milyen csodálatos, 
hogy Isten ennek ellenére szerette az izráelitákat! Új vezetőket, 
bírákat adott nekik, hogy le tudják győzni ellenségeiket. Néha 
hallgattak a bírákra, és engedelmeskedtek Istennek, néha pedig 
nem vettek róluk tudomást. 

Ne légy hozzájuk hasonló! Ha még nem fordultál el a bűneidtől, 
tedd meg ma. Fordulj oda az Úr Jézushoz, ahogyan a Biblia 
mondja: „Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg.” Emlékszel, 

KIM

Javasolt kérdések: Mit tett Jancsi 
rosszul? Hogyan hozhatta volna 
helyre ezt? Mi más kerülhet Isten 
elé egy keresztyén életében?

1-6 kép

1-5 kép

KIN
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mit ígér Isten, ha megteszed? Minden bűnödet örökre eltörli. 
Isten fokozatosan megváltoztat, és akkor már te is szeretni akarod 
Őt teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből.

Ismétlő kérdések

1. Miért beszélt Józsué a népnek Izráel történelméről? 
(Meg akarta mutatni nekik, hogy szeretniük kell Istent, 
engedelmeskedniük kell neki, és nem szabad más isteneket 
követniük.)

2. Józsué világosan elmondta, ő hogyan döntött: „De én és az én 
házam népe…” – folytasd a mondatot. („…az Urat szolgáljuk”.)

3. Mit ígért a nép? (Ők is az Urat szolgálják.)

4. Mit tett Józsué, hogy emlékeztesse a népet ígéretére? 
(Felállított egy követ.)

5. Miért találták ők is, és miért találjuk mi is nehéznek teljesen, 
száz százalékosan szeretni Istent? (Mindannyian bűnösök 
vagyunk, és önmagunkat szeretjük a legjobban.)

6. Mikor kezdte el Izráel megszegni ígéretét? (Amikor azok 
az emberek, akik emlékeztek Isten csodáira, meghaltak.)

7. Melyik szó hiányzik: „Szeresd az Urat, a te Istenedet szívedből, 
lelkedből, elmédből és erődből”? (Teljes.)

8. Izráel bűnbánatot tartott, de honnan tudjuk, hogy csupán 
üres szavakat mondtak? (Továbbra is idegen isteneket imádtak, 
és olyan életet éltek, ami nem tetszett Istennek.)

9. Mi veheti el Isten helyét egy keresztyén életében? (A sport, 
egy barát, a számítógép stb.)

10. Miért kell minden embernek teljes szívéből szeretnie Istent? 
(Mert Ő az egyedüli, igaz Isten, aki a Fiát adta oda minden 
emberért.)

Foglalkoztató feladat
Mi áll az első helyen? (l. teljes szövegkönyv)

Ismétlő játék
A bálványok eltávolítása 
(l. teljes szövegkönyv)
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2. lecke
Debóra és Bárák megszabadítja Izráelt
Igehely tanítóknak
Bírák 4,1−24
(Debóra éneke: Bírák 5,1−31)

KI: Isten Úr mindenek felett.

Alkalmazás
KIN: Higgy Jézusban, aki meg tudja törni a bűn 

és a Sátán erejét a te életedben is!
KIM: Kérd Jézust, hogy segítsen, amikor az em-

berek ellened fordulnak azért, mert ke-
resztyén vagy!

Aranymondás
„Az Úr uralkodik örökkön örökké” (2Mózes 15,18).

Szemléltetőeszközök
•	 2-1,	2-2,	2-3,	2-4,	2-5	és	2-6	gyűrűs	könyv	képei	
vagy
•	 JD-3,	 JD-9a,	 JD-9b,	 JD-11,	 	 JD-12,	 JD-13,	 JD-

14, JD-15, JD-16, JD-17, JD-18, JD-19, JD-20 és 
JD-21 flanel ábrák.

Leckevázlat
Bevezetés

Hogyan érezted volna magad egy hatalmas 
hadsereggel szemben?

Az események sorrendje
1. Az izráeliták megint bálványokat 

imádnak.
2. Húszéves elnyomás következik. KI
3. Izráel Istenhez kiált segítségért. KIN
4. Debóra bíra lesz.
5. Az izráeliták Debórához mennek 

tanácsért.
6. Debóra hívatja Bárákot, és utasításokat 

ad. KIM
7. Bárák megkéri Debórát, hogy kísérje el 

a harcba.
8. Összegyűlik az izráelita hadsereg, 

közeledik Sisera hadserege.
9. Debóra győzelemre biztatja 

az izráelitákat.
Csúcspont

10. Isten vihart küld, Sisera beleragad 
a sárba. KIM

11. Sisera Jáél sátorába fut.
12. Jáél megöli őt.

Befejezés
Debóra, Bárák és az izráeliták dicsérik Istent.
 KIN
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Aranymondás-tanítás (vázlat) 

Bevezetés
Hallottad már azt a kifejezést, hogy a látszat csal? Tudod, mit 

jelent? (Hallgassunk meg néhány választ!) Nem mindig az a való-
ság, amit látsz. De sok ember mégis annak alapján mond ítéletet, 
amit lát. Biztosan hallottad már azt a véleményt, hogy ha lenne Is-
ten, nem engedné, hogy ez vagy az megtörténjen. Sok ember azt 
gondolja, hogy ennek a világnak nincs Teremtője, Gazdája, ezért 
az erőszak, a pénz és a hatalom irányít mindent. Isten azonban azt 
akarja, hogy megismerd az igazságot. Mi az igazság? A Bibliából 
olvasom.

Bemutatás

Mutassuk meg Bibliánkat, és magyarázzuk el, hogy ez Isten Igéje! 
Olvassuk fel Bibliánkból az igeverset, és mondjuk el, hogyan talál-
tunk rá! Ezután olvastassuk el a gyermekekkel a kartonra kiírt ige-
verset (l. CD)!

Magyarázat
Az Úr − Már az is sokat mond, hogy a Biblia Úrnak nevezi Istent. 
Függetlenül attól, hogy mit gondolnak az emberek Istenről, Is-
ten Úr, mégpedig mindenható. Azt tesz, amit jónak lát, és min-
dent meg tud tenni. 
uralkodik − Isten nemcsak Úr, de Király is. A legmagasabb hata-
lom, aki mindenek fölött áll ezen a világon. Semmi nem történ-
het az Ő tudta és beleegyezése nélkül. 
örökkön örökké – Isten mindörökké uralkodik, tehát az Ő trónja, 
az Ő országa örök, és azok, akik hozzá tartoznak, szintén örök-
ké élnek.

Alkalmazás
KIN: Isten azt akarja, hogy helyesen gondolkodjál róla. Ez azon-

ban csak akkor lehetséges, ha kapcsolatba kerülsz vele, és 
elkezded megismerni Őt. Ha vágysz erre, kezdd el rendsze-
resen olvasni a Bibliát!  

KIM: Ha te már megismertél néhány dolgot Istenről, oszd meg 
az ismereteidet másokkal is. Segíts a barátaidnak, hogy ők 
is elkezdjenek helyesen gondolkozni Istenről! 

Gyakorlás 
Örök királyság

Először tanítsuk meg a három je-
let! Az Úr = felfelé mutatunk; uralko-
dik = koronát mutatunk a fejünkön; 
örökkön örökké = mutatóujjunk-
kal balról jobbra végtelen vonalat 
mutatunk. Gyakoroljuk a jeleket az 
igehellyel együtt! Majd játsszunk a 
jelekkel: mutassuk a jeleket össze-
keverve, gyorsan egymás után, és a 
csoport kórusban mondja az egyes 
jelek jelentését! Ezt párokban is el-
ismételhetik. Amikor már jól tudják 
a jeleket egymástól függetlenül is, 
mondjuk el együtt az egész arany-
mondást kívülről jelekkel, aztán je-
lek nélkül is! 
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2-1 kép

KI
Az igeverset felolvashatja egy segí-
tő vagy egy nagyobb gyermek, akit 
előre megkértünk rá.

Lecke

Kilencszáz vas harci kocsi! Több ezer ellenséges katona! Több száz 
vágtató ló! Milyen lehetett sok-sok évvel ezelőtt élni és egy olyan 
hadsereg katonájaként várni a félelmetes ellenség támadását, 
ahol a katonáknak sem kardjuk, sem pajzsuk nem volt, amivel 
védhették volna magukat. Hogyan érezted volna magadat? Féltél 
volna? Igen, akárcsak Izráel népe. Rettegtek Sisera hadvezér 
félelmetes seregétől.

Első jelenet

Tegyük fel a JD-3, JD-9a, JD-9b és JD-11 ábrát: bálvány, imádkozó 
izráeliták és Sisera katonái.

Izráel népe elfelejtette ígéretét, miszerint hűségesek maradnak 
Istenhez. Az élő Isten helyett újra idegen bálványokat imádtak. 
Makacs engedetlenségük ezúttal húsz évig tartott. Húsz éven 
át szenvedtek az ellenséges hadsereg megszállásától. Húsz évig 
nem sétálhattak szabadon a házaikhoz vezető utakon; mivel 
a katonai szabadcsapatok minduntalan lecsaptak rájuk, félreeső 
ösvényeken, mellékutakon kellett rejtőzködve lopakodniuk, ha 
menni akartak valahová. 

Még egyszer mondom: az izráelitáknak nem voltak fegyvereik. 
Sisera hadvezér katonái minden vasat és szerszámot elvettek 
tőlük, amiből fegyvert készíthettek volna. Izráel népe segítség 
nélkül maradt és rettegett. 

Ebben a húsz évben Isten az ellenséget használta arra, hogy 
megbüntesse népét makacs engedetlenségéért. Az ellenségnek, 
Sisera hadvezért is beleértve, fogalma sem volt erről. Isten 
bárkivel, bármivel azt tehet, amit akar, mert Ő az Isten, és Isten Úr 
mindenek felett (KI). Hallgasd csak, mit mond a Biblia Istenről: 
(Olvassuk fel a 2Krónikák 20,6-ot.) „Uram, őseink Istene! Te vagy 
Isten a mennyben, aki uralkodsz a népek minden királyságán! A te 
kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled 
szemben.”

Sisera volt abban az időben a leghatalmasabb hadvezér, mégis 
Istenhez képest csak egy parányi porszem. A félelmetes Siserának 
volt valamennyi hatalma, Istené azonban minden hatalom. Milyen 
óriási Ő! Milyen bolondul cselekedtek az izráeliták, amikor más 
istenekhez fordultak!

A húsz nehéz év alatt is, amikor baj volt, egész biztosan azokhoz 
az istenekhez fordultak segítségért. De semmilyen segítség 
nem érkezett. Aztán már nem bírták tovább, és akkor… végre… 
Istenhez kiáltottak. Talán ilyen szavakkal:

− Istenünk, szabadíts meg minket ettől a rettenetes hadseregtől! 

Isten felhasználta az ellenséget, hogy népét visszafordítsa 
magához. Végül megértették: Isten Úr mindenek felett (KI), 
egyedül Ő nagyobb a hatalmas ellenségnél.
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Vegyük le az összes ábrát.

Tudod-e, ki és mi a mi legnagyobb ellenségünk: a tiéd is meg 
az enyém is? Igen, a Sátán és a bűn. De Isten hatalmasabb 
a Sátánnál, és erősebb a bűnnél. Ezt a legvilágosabban akkor 
mutatta meg, amikor Fiát, az Úr Jézus Krisztust feltámasztotta. 
Krisztus meghalt a mi bűneinkért, de nem maradt halott. Egyedül 
Ő szabadíthat meg a bűn és a Sátán fogságából. Hányszor próbáltál 
már meg jó lenni, de addig, amíg nem bízod rá magadat az Úr 
Jézusra, egyszerűen nem tudsz jó lenni (Isten szemében). Talán 
megpróbálsz szebben beszélni, nem használni csúnya szavakat, 
ám egy-két napon belül kiderül: nem változott semmi. A bűn és 
a Sátán erősebb nálad. Egyedül az Úr Jézus az, aki „üdvözíteni 
tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez” (Zsidók 7,25). Ha 
megkéred az Úr Jézust, hogy vigyen oda Istenhez, Ő megszabadít 
a bűnből és a Sátántól. Isten Úr mindenek felett (KI), nagyobb 
bárkinél, tehát a hatalmas Sisera hadvezér is kicsi volt hozzá képest.

Második jelenet

Tegyük fel a JD-12 és JD-13 ábrát: pálmafa és Debóra.

Isten az izráelitáknak egy jó és bölcs bírát adott, akit Debórának 
hívtak. Szerinted az izráeliták megérdemelték Isten segítségét? 
Egyáltalán nem! De mivel Isten szerető szívű és kegyelmes, 
bírának nevezte ki Debórát, hogy vezesse őket.

Tegyük fel a JD-14 ábrát: izráeliták.

A bíra ismeri a törvényt, és eldönti a törvény alapján, hogy mi 
a helyes. A törvény, amelyet Debóra ismert, Isten Törvénye volt. 
Amikor az emberek között nézeteltérés támadt, Debórához 
mentek, és ő minden esetben döntést hozott. Mivel Isten 
bölcsességet és értelmet adott neki, Debórát nagy tisztelet 
övezte, tanácsait pedig követték. 

Vegyük le a  JD-14 ábrát: izráeliták.

Egy nap Debóra üzenetet küldött Báráknak, aki Izráel északi részén 
élt. Megkérte, hogy utazzon délre, mert találkozni szeretne vele. 

Tegyük fel Bárákot (JD-15).

Miután Bárák megérkezett, Debóra ezt mondta neki:

− Bárák, az Úr, Izráel Istene parancsolja neked: menj a Tábór 
hegyére. Vigyél magaddal 10 000 férfit. Isten odavezeti Sisera 
hadvezért minden harci kocsijával és egész hadseregével együtt. 
Harcolj ellene, mert Isten győzelmet ad neked Sisera felett!

Debóra bízott Istenben. Tudta: ha Bárák és az izráeliták 
engedelmeskednek Istennek, győzelmet aratnak. Azt is tudta, 
Isten nagyobb Siseránál és az ő erős hadseregénél, mert Isten 
Úr mindenek felett (KI). Ha szereted az Úr Jézust, talán a te 
életedben is van egy „Sisera”, valaki, aki az ellenséged. Talán valaki 
otthon vagy az iskolában gyakran csúfol azért, mert keresztyén 
vagy. Gyengének és bolondnak tartanak. Figyelj most Isten 

KIN

2-2 kép

Segítség lenne egy térkép haszná-
lata a nagyobb gyermekek számára. 

2-3 kép

KIM
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Ezt a két bátorító igeverset kiírhatjuk 
kis lapokra, hogy a gyermekek haza-
vihessék emlékeztetőül. 

2-4 kép

Igéjére: (olvassuk fel a 34. Zsoltár 16. és 19. versét) „Az Úr szeme 
látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat… Közel van az Úr 
a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti”. Kérd 
Jézust, hogy segítsen, amikor az emberek ellened fordulnak azért, 
mert keresztyén vagy.  Hogyan hallgat meg Isten, ha beszélsz neki 
erről a gondodról? Talán megváltoztatja azokat, akik csúfolnak, 
és abbahagyják a gúnyolódást. Talán megerősít téged, és bátran 
keresztülmész ezen a nehéz időszakon. Ne feledd: azok, akik 
ellened vannak, Istenhez képest pici porszemek, mert Isten Úr 
mindenek felett (KI).

Debóra nagyon jól tudta, hogy Isten mire képes, ám Bárák nem 
volt olyan biztos. A Biblia pontosan elmondja, mit felelt Bárák: 
„Ha velem jössz, elmegyek, de ha nem jössz velem, én se megyek” 
(Bírák 4,8).

Miért mondta ezt Bárák? (Hallgassuk meg a gyermekek gondola-
tait!) Erre a kérdésre a Biblia nem ad választ. Debóra beleegyezett: 
„Szívesen elmegyek veled” (Bírák 4,9). Debóra tudta: Isten nagy és 
erős, ezért a Sisera elleni harc nem jelent problémát neki. Isten Úr 
mindenek felett (KI). Debóra még hozzátette, hogy amiért Bárák 
tétovázott harcba indulni, a győzelem dicsősége nem az övé lesz, 
hanem egy asszonyé. 

Harmadik jelenet 

Debóra elment tehát Bárákkal. Hamarosan 10 000 férfi gyűlt össze 
a Tábór hegyénél.

Vegyük le a JD-12 ábrát: pálmafa, és tegyük fel a JD-16 ábrát: 
katonák.

Isten úgy rendezte, hogy Sisera hadvezér meghallja, hol táborozik 
az izráelita hadsereg. Természetesen ő is odavezette harmincezres, 
erős hadseregét. A Kisón patak mellett táboroztak le. 

Tegyük fel a JD-11 ábrát: katonák.

Debóra, Bárák és az izráelita katonák a maguk állásából, a hegy csú-
csáról figyelték, hogyan gyülekezik Sisera hadserege a völgyben. 
(Tegyük fel a JD-13 és JD-15 ábrát: Debóra és Bárák.) Vajon Debóra 
most is olyan szilárdan hitt? (Hallgassunk meg néhány választ!)

Egyszer csak így szólt: 

− Induljunk! Ezen a napon kezünkbe adja az Úr Siserát! 

Debóra biztosan tudta: Isten megy előttük a harcba, ezért egy-
általán nem aggódott. Ha elkezdte volna összahasonlítani a két 
hadsereget, bizonyára félelem szállta volna meg. Ha a fegyverek-
ben és harci kocsikban bízott volna, nem indult volna el. Ám De-
bóra tudta: minden biztos kezekben van − Isten kezében. Tudta, 
hogy az ő Istene, Izráel Istene Úr mindenek felett (KI). Őt nem 
lehet legyőzni.

Vajon Bárák elkiáltotta-e magát, hogy „TÁMADÁS!!!”, amint 
megindult a hegyről hadserege élén?  
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Vegyük le a JD-13, JD-15 és JD-16 ábrát: Debóra, Bárák és katonák. 
Tegyük fel a JD-17 ábrát: esőfelhő.

Amint Bárák az első lépést megtette Isten parancsának 
engedelmeskedve, Isten félelmetes vihart küldött esővel, jéggel, 
mennydörgéssel és villámlással.

Micsoda megdöbbentő jelenség! Arrafelé, az évnek abban az 
időszakában szinte soha nem esett eső. De most olyan nagy erővel 
és annyira gyorsan érkezett, hogy mire Bárák és emberei leértek a 
hegy lábához, Sisera nehéz, vas harci kocsijai beleragadtak a sárba!

Vegyük le a JD-11 ábrát: katonák. Tegyük fel a JD-18 és JD-19 ábrát: 
harci kocsik és menekülő katonák.

A folyó megáradt, lehetetlenné téve a menekülést. Látod, hogy 
Isten az időjárás felett is Úr? Ő akkor küld szelet, esőt, napsütést, 
villámlást vagy jégesőt, amikor csak akarja. Nagy zűrzavar támadt 
a harc helyszínén. Sisera emberei összevissza rohangáltak, voltak 
olyanok is, akik saját kardjukba dőltek bele. Bárák és emberei addig 
üldözték az ellenséges katonákat, amíg mindenkit megöltek.  

Vegyük le a JD-18 és JD-19 ábrát: harci kocsik és katonák. 

Micsoda ütközet! Hogyan tudott Izráel győzni? (Hagyjuk, hogy 
a gyermekek válaszoljanak, és ismételjük el a központi igazságot!) 
Elolvasom nektek újra a 34. Zsoltár 16. és 19. versét. Ezek a 
mondatok különösen neked nagy segítség, aki már Istenhez 
tartozol, főleg akkor, amikor valami bántás ér. Figyeld csak, mit 
ígér Isten. Ő akkor is veled van, amikor mások ellened fordulnak. 
Milyen csodálatos tudni ezt és bízni benne! Elmondhatod most 
neki: „Úr Isten, te ismered azokat, akik ellenem vannak. Kérlek, 
segíts. Tudom, hogy tudsz segíteni, mert te Úr vagy mindenek 
felett. Megígérted, hogy segítesz”. Istent nem lehet legyőzni.

Tegyük fel a JD-20 ábrát: menekülő Sisera.

Sisera hadvezér csatát vesztett, és ezt jól tudta. Annyira félt, hogy 
hátrahagyva harci kocsiját, futásnak eredt. Olyan gyorsan szaladt, 
ahogy csak a lábai bírták. Amikor egy Jáél nevű asszony sátrához ért, 
rövid pihenőt tartott. Mivel fáradt volt, mély álomba merült, de a nagy 
hadvezér nem ébredt fel többé, mert miközben aludt, Jáél megölte.

(Vegyük le a JD-20 ábrát: Sisera.)

Megérkezett Bárák, és kereste a hírhedt hadvezért. − Gyere, 
megmutatom, hol van – mondta Jáél. Bevezette Bárákot a sátrába, 
és megmutatta neki a halott katonát. Kié lett tehát a dicsőség? 
Jáélé, egy asszonyé, ahogyan Debóra előre megmondta. Ő pedig 
onnan tudta, hogy Isten mondta meg neki. 

Negyedik jelenet

Tegyük fel a JD-13, JD-15 és JD-21 ábrát: Debóra, Bárák és az izráeliták.

Nagy ünnepet tartottak egész Izráelben. Debóra, Bárák és Izráel 
népe dicséreteket énekelt Istennek. Hálásak voltak, amiért Isten 

Írjuk fel a gyermekek válaszait!

KIM

2-5 kép

2-6 kép
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megszabadította őket ellenségeiktől – még akkor is, ha nem 
érdemelték meg az Ő segítségét. Annyira boldogok voltak, hogy 
Isten az ő Istenük. Ő a te Istened is már? Megértetted-e már, 
hogy Isten a te életedben is erősebb a Sátánnál és a bűnnél? Ha 
igazán meg akarsz szabadulni ezektől a félelmetes ellenségektől, 
jöjj az Úr Jézushoz. Ő „üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa 
járulnak Istenhez” (Zsidók 7,25). Mondd el neki, hogy meg akarsz 
szabadulni a bűnből és a Sátántól, mert látod már, hogy a te 
életedben is a bűn uralkodik. Azt is mondd el neki, hogy mivel 
meghalt a te bűneidért, szeretnéd magadat nekiadni. Bár a Sátán 
ezt egyáltalán nem akarta, az Úr Jézus legyőzte őt. Azután az Úr 
Jézus feltámadt. A Sátán ezt sem akarta, ám az Úr Jézus újból 
legyőzte őt. A Sátán azt sem akarja, hogy üdvözülj, vagyis örökre 
Istennel élj, de az Úr Jézus ebben is legyőzheti őt. Higgy Jézusban, 
aki meg tudja törni a bűn és a Sátán erejét a te életedben is. Az 
Úr Jézus tökéletesen meg tud menteni téged! Ha ez megtörténik, 
Isten hatalmas ereje a te életedben is láthatóvá lesz: azzá leszel, 
akivé Ő akar téged formálni. Veled lesz, minden helyzetben a 
segítségedre siet éppen úgy, ahogyan Debóra és az izráeliták 
történetében láttuk. 

Ismétlő kérdések
1. Miért használhatott fel Isten más nemzeteket, még 

a leghatalmasabbat is, hogy azt tegye, amit Ő akart? (Isten Úr 
mindenek felett: Ő mindenható.)

2. Miért büntette meg Isten az Ő népét? (Mert bálványokhoz 
fordult.)

3. Ki volt az a hatalmas parancsnok, akit Isten felhasznált Izráel 
ellen? (Sisera.)

4. Amikor Isten eldöntötte, hogy megmenti Izráelt 
az ellenségeitől, kit választott vezetőjüknek? (Debórát.)

5. Hogyan mutatta meg Isten, hogy Ő hatalmasabb a bűnnél 
és a Sátánnál? (Az Úr Jézus feltámadása által.)

6. Amikor Debóra azt mondta Báráknak, hogy menjen harcolni 
Sisera ellen, mi volt a válasza? (Csak akkor megy el, ha Debóra 
vele megy.)

7. Miért nem félt Debóra elmenni? (Tudta, hogy az Úr fog 
győzni.)

8. Ki lehetne Sisera az életedben, ha keresztyén vagy? (Valaki, 
aki ellenem van.)

9. Mit tehetsz egy ilyen helyzetben? (Bízom Istenben, mert Ő 
minden helyzetet meg tud oldani.)

10. Hogyan adott Isten győzelmet Izráelnek? (Jégesőt, esőt, 
villámlást küldött, mire az ellenség harci kocsijai beleragadtak 
a sárba.)

11. Mit tett Jézus a kereszten? (Meghalt helyettem. Az életével 
kifizette a bűneim árát. Ezzel legyőzte a bűnt és a Sátánt.)

12. Egészítsd ki a mondatot: „Isten Úr…”! („… mindenek felett!”)

Foglalkoztató feladat nagyobbaknak
Isten Úr mindenek felett (l. teljes szövegkönyv)

KIN (meghívás)

Ismétlő játék
Sárba ragadt harci szekerek 
(l. teljes szövegkönyv)
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3. lecke
Gedeon megtanul bátran kiállni Istenért
Igehely tanítóknak
Bírák 6,1−40

KI:  Légy Isten katonája, mint Gedeon!

Alkalmazás
KIN: Akkor leszel „katona”, amikor megké-

red az Úr Jézust, hogy mentsen meg.
KIM: A Sátán elleni harcban engedelmes-

kedj az Úr Jézusnak, és bízzál benne!
(A tanítás főként a megtért gyermekhez szól.)

Aranymondás
„Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. 
Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog 
hozzátok” (Jakab 4,7−8).

Szemléltetőeszközök
•	 3-1,	3-2,	3-3,	3-4,	3-5	és	3-6	gyűrűs	könyv	képei	

vagy
•	 JD-7,	JD-22,	JD-23,	JD-24,	JD-25,	JD-26,	JD-27,	

JD-28, JD-29, JD-30 és JD-31 flanel ábrák;
•	 Készítsünk	 a	 teljes	 szövegkönyvben	 látható	

sablon segítségével kemény kartonból egy 
pajzsot, és  írjuk a felső részébe ezeket a sza-
vakat: „Légy Isten katonája!” Tanítás közben 
kerüljenek még rá a következő szavak: „Van 
ellenséged.”, „Kiválasztott vagy.”, „Engedelmes-
kedj!”, „Bízzál!”; 

•	 ötlet	kisebbeknek	a	Gedeon elhívása c. lapon 
(l. CD).

Leckevázlat
Bevezetés

Az elmúlt alkalommal az izráeliták dicsérték 
Istent, de most ismét rejtőzködnek!

Az események sorrendje
1. A midjániták sanyargatják Izráelt.

KIM, KIN
2. Izráel Istenhez kiált.
3. Az Úr megjelenik Gedeonnak.
4. Gedeon kéri Istent, erősítse meg jellel, 

hogy őt választotta.
5. Isten jelt ad Gedeonnak. KIM, KIN
6. Isten azt mondta Gedeonnak, hogy rom-

bolja le Baal oltárát.
7. Gedeon engedelmeskedik. KIM
8. A tettet felfedezik.
9. Gedeon apja megvédi őt.

10. Gedeon gyapjút tesz ki. KIM
Csúcspont

Isten megadja a jelt.
Befejezés

Gedeon kész harcolni Midjánnal. KIM, KIN
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Aranymondás-tanítás (vázlat) 
Bevezetés

Mit tehetsz, amikor valaki elkezd kiabálni veled, vagy beléd köt 
az utcán? (Hallgassunk meg néhány választ!) Elkezdhetsz vissza-
kiabálni, de az nem visz jóra: vagy nagyon felhergeled magadat, 
és olyat is mondasz, amit később megbánsz, tehát te is rosszat te-
szel. Vagy annyira felmérgesíted azt a másik embert, hogy neked 
megy. Jó megoldás, ha nem mondasz semmit, de azt is nagyon 
nehéz megállni. Elkezdhetsz segítségért kiáltani, de sokan azt 
gondolhatják, hogy csak játszol, vagy ők is félnek, és továbbmen-
nek. Az a legjobb, ha egyszerűen elmész, elfutsz, és ott hagyod 
azt az embert. Isten azt mondja, hogy ami egy látható helyzetben 
működik, az működik egy láthatatlan helyzetben is. 
Bemutatás

Mutassuk meg Bibliánkat, és magyarázzuk el, hogy ez Isten Igéje! 
Olvassuk fel Bibliánkból az igeverset, és mondjuk el, hogyan talál-
tunk rá! Ezután olvastassuk el a gyermekekkel a kartonra kiírt ige-
verset (l. CD)!

Magyarázat
Álljatok ellen az ördögnek − Beszéltünk már az ördögről, más 
nevén a Sátánról. Mit tudsz róla? (Hallgassunk meg néhány vá-
laszt!) A Sátán Isten ellensége. Folyamatosan támadja Istent és 
támad minden embert. Isten azt mondja: el kell magadban ha-
tároznod, hogy ellenállsz az ördögnek. Így Istennek engedel-
meskedsz, hiszen Ő maga parancsolja, hogy állj ellene a go-
nosznak! De vajon mit tesz az ellenség, ha ellenállsz?
és elfut tőletek − Ez nagyon jó hír. Isten azt mondja, hogy létezik 
olyan helyzet, amikor az ördög elfut tőled. Márpedig Isten nem 
hazudik. Az a kérdés, hogy melyik az a helyzet.  
közeledjetek az Istenhez − Isten várja, hogy jelezd: minden hely-
zetben Őt választod. Jelezheted egy imádsággal, amelyben 
hozzá kiáltasz, hogy segítsen ellenállnod. Jelezheted úgy, hogy 
elmondasz magadban egy aranymondást, hiszen Isten szava is 
fegyver a gonosszal szemben. Jelezheted azzal is, hogy Isten-
nek engedelmeskedsz, és nem az ördög csábításának engedsz. 
Vajon mit tesz erre Isten? 
és ő közeledni fog hozzátok − A legkisebb jelre azonnal cselekszik. 
Az ördög tulajdonképpen ettől fut el. Egyet tehetsz: hiszel és 
megbízol Istenben. Ő megerősít, az ördög pedig nem éri el célját.

Alkalmazás
KIN: Ez nem működik úgy, ha te az ördög hatalma alatt vagy 

még. Addig nem győzhetsz, amíg át nem kerülsz Isten ol-
dalára, Isten közelébe. Isten egyedül Jézus áldozatáért fo-
gad magához. Ezért mondjuk el mi is neked olyan gyakran: 
Higgy az Úr Jézusban! 

KIM: Ha te Isten oldalán állsz, bizonyára tapasztalod az ördög tá-
madásait. Ne keseredj el, hanem tanulj meg harcolni ellene 
Isten erejével!  

Gyakorlás 
Ellenállás

Írjunk olyan helyzeteket külön 
lapokra, amelyek az általunk taní-
tott gyermekeknek különösen erős 
kísértést jelentenek. Adunk néhány 
példát:  

Hazudj, mert különben bajba 
kerülsz! − Az a tanár mindig kiszúr 
veled. Te is legyél vele tiszteletlen! − 
Csatlakozz azoknak a csoportjához, 
akik az új osztálytársatokat mindig 
csúfolják! Jó móka! − Pont az az un-
dok gyerek kapott egy szuper tele-
font! Dobd be a vécébe, amikor nem 
látja! − Firkálj valamit a szomszédék 
új kerítésére a barátaiddal! Megér-
demlik, amiért múltkor rád szóltak, 
hogy ne dobáld meg a kutyájukat. 
− Mi történik, ha egyszer nem lyu-
kasztasz jegyet a buszon? Az ellen-
őrök pont akkor szálltak le, amikor te 
felszálltál. − Most senki nincs itthon! 
Megnézhetnéd interneten azt az ol-
dalt, ahol a tiltott képek vannak! 

Fordítsuk a lapokat írással lefelé! 
Olvassuk el többször a kiírt igeverset 
közösen, majd tegyük el! Húzzunk fel 
egy lapot! Olvassuk föl a kísértést! Az 
a gyermek, akinek ismerős a kísértés, 
jelentkezzen, álljon fel, és mondja el 
az aranymondást igehellyel együtt. 
Ha többen jelentkeznek, többen is 
elmondhatják együtt. Mindenkép-
pen írjunk nem hívő gyermeknek 
is mondatokat! Pl.: Ne hidd el, amit 
tanítanak neked. Istennel nemcsak 
Jézus által lehet kapcsolatba kerül-
ni! − A keresztyénség csupa szabály! 
Ráérsz vele később foglalkozni. Most 
éld az életedet! − Ha tetszenek a ke-
resztyén programok, vegyél részt 
rajtuk, de ne kötelezd el magadat Jé-
zusnak! Ne add fel a szabadságodat!
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Lecke

Amikor utoljára láttuk az izráelitákat, dicséreteket énekeltek 
Istennek. Negyven évig élvezték a békét. De nézd csak!  

Első jelenet

Tegyük fel a JD-22 ábrát: rejtőzködő izráeliták.

Mi történt? Újból elfordultak Istentől. Miután Debóra meghalt, 
újra bálványokat kezdtek imádni. És mi lett az eredmény? 

Tegyük fel a JD-23 ábrát: a termést elrabló midjániták.

Hét éven át szenvedtek a midjániták támadásaitól. Talán azt 
kérdezed, miért nem értették meg hamarabb, hogy a bálványok 
nem tudnak segíteni. De hát mi is ugyanilyen értetlenek, kemény 
szívűek vagyunk a bennünk lévő bűn miatt! A te életedben is sok 
zavar, kétség, szenvedés, gonosz indulat van, mégsem fordulsz 
oda az Úr Jézushoz. Van, aki soha nem fogadja el Őt, van, aki 
csak idős korában. Pedig a Biblia világosan tanítja, hogy egyedül 
az Úr Jézus tud igazán segíteni és megóvni minden helyzetben. 
A bűn és a Sátán hatalmából is csak Ő tud kimenekíteni. Ha nem 
fordulsz oda hozzá, állandó támadásnak leszel kitéve, ahogyan az 
izráelitákat is folyamatosan támadták a midjániták. A midjániták 
sivatagi sátorlakók voltak, akik tevéket tartottak.

Az izráeliták mindig tudták, mikor érkeznek. A több száz 
vágtató teve morajló dübörgése, valamint a midján harcosok 
egyre közeledő, hangos rikoltásai hallatán félelem szorította 
össze a szívüket. A Biblia sáskarajhoz hasonlítja az állataikkal és 
sátraikkal felvonuló midjánitákat; mindent elleptek, még a földet 
is eltakarták. És soha nem baráti látogatásra érkeztek. Raboltak, 
gyilkoltak, pusztítottak. 

Minden évben aratáskor jelentek meg. Az izráeliták területein 
állították fel sátraikat. Marháik és juhaik tönkretették a földeket. 
Embereik felemésztették, ellopták vagy elpusztították a termést. 
Az izráeliták nem maradhattak otthonaikban. Barlangokba 
és nagy sziklahasadékokba húzódtak, ahol a midjániták nem 
találhattak rájuk. Amikor az ellenség elvonult, az izráelitákat 
pusztaság fogadta: nem maradt sem élelmük, sem állatuk, sem 
lakásuk. Nem maradt semmijük. 

Micsoda egy rémisztő ellenség! Örülhetsz, hogy neked ilyen 
szörnyűségeket nem kell átélned. Pedig neked is van egy ilyen 
erős, könyörtelen ellenséged. (Írjuk a pajzsra: „Van ellenséged.”) Ez az 
ellenség Istennek is ellensége. Ki ez? Igen, az ördög, más szóval a 
Sátán. Hallgassuk meg, mit mond a Biblia róla: (Négy gyermek, akiknek 
korábban odaadtuk az igehelyeket, olvassa fel hangosan azokat.)

 � János 8,44 Hazug/gyilkos.
 � Efezus 6,11 Ravasz.
 � 1Péter 5,8 Hatalmas és kegyetlen.
 � Márk 1,13 Kísértő. 

3-1 kép

KIM, KIN

Írjuk fel a táblára vagy egy kartonra 
ezt a négy tényt a Sátánról.

A mostani ismeretek szerint Midján 
használt először harci tevéket. 

Mutassuk meg a térképen, hogy 
honnan tört be Midján Izráelbe.

KIM
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Az ördög Isten és az emberek ellen harcol. Bár tudja, hogy Isten sokkal 
hatalmasabb nála, mégsem adja fel. Két fő célja van. Ha valaki még 
nem tartozik Istenhez, a Sátán azt akarja minden eszközzel elérni, 
hogy soha nem is tartozzon. Ha valaki már keresztyén, a Sátán meg 
akarja nehezíteni az életét, hogy ne élhessen örömteli hívő életet. 
Ha te még nem vagy Isten gyermeke, kiálts Istenhez segítségért! Ha 
Isten gyermeke vagy már, küzdj Istennel a Sátán ellen! 

Az izráeliták meg sem próbáltak szembeszállni Midjánnal. Hét évig 
tűrték ezeket a fosztogatásokat. Isten engedte mindezt, mert meg 
akarta tanítani nekik, hogy mekkora bűnt követtek el, amikor ismét 
bálványokhoz fordultak. Hét hosszú évig tartott, míg megtanulták 
a leckét. A végén Istenhez kiáltottak, aki prófétát küldött hozzájuk. 
A próféta megmagyarázta, miért szenvedtek olyan sokat. Isten ezt 
az üzenetet küldte: „Nem engedelmeskedtetek!” (Bírák 6,10).

Második jelenet

Vegyük le a JD-22, JD-23 ábrát: rejtőzködő izráeliták, a termést 
elrabló midjániták, és tegyük fel a JD-24 ábrát: búzát cséplő Gedeon.

A földműveseknek, mint Gedeonnak, titokban, rejtekhelyen 
kellett kicsépelniük a búzájukat. Természetesen, abban az időben 
még nem dolgozhattak modern, korszerű gépekkel. Általában 
egy domb tetején terítették szét a búzát, és elkezdték verni. 
A szél pedig elfújta azt, amit egyébként sem használtak föl, de 
a gabonaszemek visszahullottak a földre. Gedeon azonban nem 
kockáztathatta, hogy meglássák a szabadban. Mivel félt, egy 
présházban rejtőzött el. 

(Tegyük fel a JD-25 és JD-26 ábrát: az Úr angyala és egy bot.)

Hirtelen megjelent az Úr angyala, és így köszöntötte: „Az Úr veled 
van, erős vitéz!” (Bír 6,12).

Gedeon megrémült, de kimondta azokat a gondolatokat, amelyek 
foglalkoztatták: 

− Ha az Úr velünk van, miért történnek ezek a rossz dolgok? 
Hol vannak a csodák, amelyeket Isten tett atyáinkkal, amikor 
kihozta őket Egyiptomból? Az Úr elhagyott minket. Hagyta, hogy 
szenvedjünk Midján kezétől.

Az Úr megértette Gedeon félelmét és kedvesen erősítette: „Menj, 
és a te erőddel szabadítsd meg Izráelt Midján markából! Én 
küldelek téged!” (Bír 6,14). 

Ám Gedeon egyáltalán nem értett egyet azzal, hogy neki bármi 
ereje lenne: 

− Hogyan szabadíthatnám meg én Izráelt? A családom 
jelentéktelen, elszegényedett család, én meg a legkisebb vagyok 
ebben a családban, egy senki. 

Figyeld csak, mit mondott az Úr angyala. (Olvassuk fel a Bírák 6,16-
ot.) „Majd én veled leszek, és úgy megvered Midjánt, mintha csak 
egy ember volna”.

3-2 kép
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De Midján nemcsak egy ember. Midján egy feltartóztathatatlanul 
áramló tömeg − ezt az egyet Gedeon biztosan tudta. Abban 
viszont már egyáltalán nem volt biztos, hogy tényleg az Úr 
beszél-e hozzá. − Adj nekem valami jelt, hogy valóban te beszélsz 
velem – mondta. − Engedd meg, hogy elkészítsem az áldozatot. 
Kérlek, ne menj el addig, amíg el nem készítem.

Vegyük le az összes ábrát! Tegyük fel a JD-27 ábrát: Gedeon.

Az angyal megígérte, hogy vár, Gedeon pedig megfőzött egy 
kecskegidát, és a húslével meg élesztő nélkül készült kenyérrel 
előkészítette az áldozathoz. (Tegyük fel a JD-28 és JD-19 ábrát: szikla 
és áldozat.) Gedeon odavitte az áldozati ételt az Úr angyalának, 
és gondosan követve annak utasításait, a húst és a kenyeret egy 
sziklára helyezte, a húslét pedig ráöntötte. 

Tegyük fel a JD-25 és JD-26 ábrát: angyal és bot.

Az Úr angyala kezébe vette a botot, és a hegyével megérintette 
a húst meg a kenyeret. Azonnal tűz jött ki a sziklából, és 
megemésztette az áldozatot. 

Vegyük le az összes ábrát!

Az angyal ekkor eltűnt. Gedeont rémület fogta el, de Isten így 
bátorította: „Békesség neked, ne félj, nem halsz meg!” (Bír 6,23).

Gedeon annyira hálás volt Istennek, hogy ott, azon a helyen 
oltárt épített az Úrnak, és dicsőítette Őt. Most már tudta: Isten 
választotta ki, hogy harcoljon az ellenséggel. Tehát Isten katonája 
lett! 

Isten nem azért választotta ki Gedeont, mert fontos, híres vagy 
okos lett volna. Csak Isten tudja, miért választotta Gedeont. Ha 
keresztyén vagy, te is kiválasztott vagy. Ha visszagondolsz arra 
a napra, amikor rábíztad magad az Úr Jézusra mint Megváltódra, 
talán ezt mondod: „De hiszen én döntöttem mellette, én 
választottam Őt Megváltómul!” Ez így is van, de az is igaz, hogy 
Isten kiválasztott téged. A Biblia azt mondja, hogy a keresztyének 
kiválasztott emberek (1Péter 2,9). (Írjuk a pajzsra: „Kiválasztott 
vagy.”) Mi egyáltalán nem érdemeltük meg, hogy Isten kiválasszon 
bennünket, mert engedetlenek voltunk iránta és ellene fordultunk 
éppen úgy, mint bárki más. Soha nem fogjuk megérteni, miért 
szeret minket, és miért éppen bennünket választott ki. Egy a lényeg: 
ha megtértél, kiválasztott vagy. Akárcsak Gedeont, Isten téged is 
arra választott ki, hogy a katonája legyél és harcba menj. Ádáz harc 
folyik a nagy ellenség, a Sátán ellen.

Ha még nem döntöttél az Úr Jézus mellett, még mindig a Sátán 
oldalán állsz. De vajon ott is akarsz maradni? Ha nem, fogadd el Jézus 
Krisztust Megváltódnak, és légy Isten katonája, mint Gedeon (KI)! 
Ha szeretnéd már megtenni, de valamit még nem értesz, szívesen 
segítek neked. Az alkalom után gyere oda hozzám (pontosan 
mondjuk meg a gyermeknek, hol várjuk)! Együtt megkeressük, 
milyen válaszokat ad a Biblia a kérdéseidre. Fontos minden kérdést 
tisztáznod, mert csak akkor leszel „katona”, amikor megkéred az Úr 
Jézust, hogy mentsen meg a bűnből. Attól a pillanattól kezdve te is 
Isten hadseregének katonája leszel, mint Gedeon.

3-4 kép

KIM

3-3 kép

Bevihetünk az alkalomra követ és 
botot, hogy még jobban érzékeltet-
hessük azt, ami történt.

KIN
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Harmadik jelenet

Ugyanazon az éjszakán az Úr újból megszólította Gedeont: 

− Rombold le apád Baal oltárát, és építs oltárt nekem!

Ez bizony nehéz parancs volt! Vajon miért? (Hallgassuk meg 
a gyermekek válaszait!) Mindenki Baalt imádta, világos, hogy 
mindenki haragra gerjed majd. Még Gedeon családja is a Baal-
imádók között volt, ami csak nehezítette a helyzetet. Ám Gedeon 
eltökélte, hogy engedelmeskedik Istennek.  

Tegyük fel a JD-30, JD-28 és JD-7 ábrát: összetört oltár, szikla és Isten 
oltára.

Éjnek évadján magával vitt tíz férfit, és közös erővel lerombolták 
a bálványt meg Baal oltárát. Hatalmas munka volt ám egy nagy 
kőszobrot széttörni, a köré ültetett fákat kivágni, és másik oltárt 
építeni az igaz Istennek.

Gedeon, Isten katonájaként, megtanulta a legfontosabb leckét. 
Engedelmeskedett. Egyetlen hadsereg sem győzhetne, ha 
a katonák nem engedelmeskednének a parancsoknak. Isten 
is adott nekünk parancsolatokat a Bibliában, és az Ő katonái 
engedelmeskednek, még akkor is, ha nehéz. (Írjuk a pajzsra: 
„Engedelmeskedj!”) Te is légy Isten katonája, mint Gedeon (KI)! 

Azt, hogy hiszel az élő Istenben, csak a megváltozott életeddel 
tudod bizonyítani, akárcsak Aladár, egy mai fiú. Aladárnak nagy 
CD-gyűjteménye volt. Mivel az összes legújabb zeneszáma 
megvolt, a barátai bizony irigykedtek rá. Egyszer ezt olvasta 
a Bibliájában: „Ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, 
ami tiszta, ami szeretetreméltó – azt vegyétek figyelembe!” 
(Filippi 4,8). Eszébe jutottak a CD-i, és megértette, hogy sok 
zeneszám nem állja ki Isten próbáját. Mit kellene tennie? Eladja, 
megsemmisítse vagy megtartsa őket? Te mit tanácsolnál neki? 
Aladár is  keresztyén katona volt, és a Sátán ellen harcolt. Végül, 
Istennek engedelmeskedve, megsemmisítette azokat a CD-ket, 
amelyekről megértette, hogy nem tetszenek Istennek. Úgy tett, 
mint Gedeon! Szerinted mit szóltak a barátai? (Hallgassunk meg 
néhány választ!) Bizony, az mindig feltűnik, ha valaki Istennek 
engedelmeskedik. Gedeonnak is hamarosan szembe kellett 
néznie a következményekkel.

Tegyük fel a JD-31 ábrát: júdabeliek.

− Ki tette ezt? 

− Láttál valamit az éjjel? 

− Csak kapjam a kezem közé azt, aki ezt tette! Megkeserüli a dolgot! 

− Aki lerombolja Baal oltárát, halál fia! 

A hír futótűzként terjedt a városban. Nem sok időbe telt, hogy 
megtudják: Jóás fia, Gedeon a tettes. (Tegyük fel a JD-27 ábrát: 
Gedeon.) Nemsokára Gedeon közeledő léptekre lett figyelmes: 
egy csapat feldühödött férfi érkezett a város felől ordítozva, 

KIM

3-6 kép

3-5 kép
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öklét rázva, mérgesen fenyegetőzve. Amikor odaértek a házhoz, 
kihívták Gedeon apját (Tegyük fel a JD-32 ábrát: Jóás). Jóás közéjük 
tartozott, hiszen ő is a hamis Baal istent imádta. Most pedig az ő 
oltárát döntötték le. Vajon ő is úgy haragudott a fiára, mint azok 
az emberek?

− Hozd ki a fiadat! – követelte a tömeg. – Méltó a halálra!

Jóás végignézett a magukból kikelt, gyűlölettől remegő férfiakon, 
majd megszólalt:

− Éppen ti kellenétek Baalnak, hogy harcoljatok érte? Ha Baal 
igazán isten, vajon nem tudja megvédeni magát?

Gedeon Isten iránti engedelmessége, úgy látszik, segített 
megváltoztatni apja gondolkodásmódját.

Amikor a nép meghallotta, hogy az igaz Isten beszélt Gedeonnal, 
mellé álltak. A Bibliából tudjuk: Isten Lelke szállt Gedeonra (Bír 
6,34), aki megtelt bátorsággal, és felvette a harcot a midjánitákkal 
szemben. Ugyanígy mi sem a saját erőnkkel harcolunk 
a Sátán ellen; minden keresztyénnek a Szentlélek segít. Gedeon 
megfújta kürtjét − vagyis jelt adott, hogy a katonák kezdjenek 
el gyülekezni. Követeket küldött Izráel törzseihez, és felszólította 
őket, csatlakozzanak a Midján elleni harchoz.  Hamarosan minden 
irányból sereglettek a katonák: fellelkesítette őket az, hogy végre 
volt valaki, aki csatába vezesse őket.

Midján is készen állt. Több mint 120 000 emberük volt; háromszor 
annyian voltak, mint az izráeliták.

Gedeon azért még néhányszor elbizonytalanodott. Olyankor 
azonban igen bölcsen cselekedett: Istenhez fordult. Biztos akart 
lenni abban, hogy Isten valóban ott lesz vele a harcban:

− Ha valóban velem akarod megmenteni Izráelt a midjánitáktól, 
ahogyan ígérted, adjál valami jelt. 

Ezzel kitett egy darab gyapjút, más szóval juhszőrt a földre.

− Ha a harmat csak a gyapjúra száll, és a föld száraz marad, tudni 
fogom, hogy az én kezem által mented meg Izráelt, ahogyan 
megmondtad − szólt Istenhez.

Isten pedig megtette, amit Gedeon kért. A föld száraz maradt. 
Isten megmutatta Gedeonnak, hogy bízhat Istenben, mert Ő 
megcselekszi azt, amit megígért. Ha Gedeon nem Istentől függött 
volna, akkor nem mehetett volna harcba.

Ez vonatkozik rád is, ha te már keresztyén vagy. A Sátán elleni 
harcban engedelmeskedj az Úr Jézusnak, és bízzál benne! (Írjuk a 
pajzsra: „Bízzál!”) Talán időnként valamelyik tanárod azt mondja, 
hogy a Biblia egyes részei nem igazak. Jelentkezni akarnál, hogy 
megmondd: Jézus is hitte mindazt, ami Ádámról, az özönvízről 
vagy Jónásról meg van írva, de megijedsz. Vagy amikor együtt 
vagytok egy barátodnál, és előveszik az ouija (más nevén: beszélő) 
táblát, hogy jósoljanak, el szeretnéd mondani nekik, hogy nem 

KIM
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jó, amit csinálnak, és szeretnél telefonálni az anyukádnak, hogy 
vigyen haza, de nem mered. Ezekben a nehéz helyzetekben 
is bízd rá magad Istenre, mert Ő tud segíteni. Bízzál benne, 
ahogyan Gedeon is tette. Isten az Ézsaiás 41,10-ben is ad neked 
egy ígéretet: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert 
én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek.” Vagyis: segít 
megharcolnod ezeket a harcokat. Azt akarja, hogy bízzál benne 
és engedelmeskedj, úgy, ahogyan ezt Gedeontól is elvárta. Légy 
Isten katonája, mint Gedeon (KI)!

Azért, hogy száz százalékosan biztos legyen, Gedeon azt kérte 
Istentől, hogy ismételje meg a jelt, de most fordítva. Tehát mit 
kért? (Hagyjuk, hogy a gyermekek válaszoljanak.) Igen, legyen 
a gyapjú száraz és a föld nedves. És Isten újra megtette, amit 
Gedeon kért. Gedeon készen állt az ütközetre, pedig az ő serege 
jóval kevesebb katonát számlált, mint a hatalmas midján sereg: 
de Gedeon teljesen rábízta magát Istenre. A csatáról a következő 
alkalommal hallotok majd.

Te vajon melyik oldalon állsz a bűn és a Sátán elleni harcban? Isten 
oldalán? Ha elfogadtad már az Úr Jézust Megváltódnak, Isten 
hadseregének a katonája vagy. Isten erre választott ki téged. Azt 
akarja, hogy bízzál benne és engedelmeskedj neki. Ha még nem 
tartozol Istenhez, bűnbánattal és hittel bízd rá magadat Jézus 
Krisztusra, a Megváltóra! Légy Isten katonája, mint Gedeon (KI)! 

Ismétlő kérdések

1. Miért engedte meg Isten Midjánnak, hogy olyan sok bajt 
okozzon az izráelitáknak? (Az izráeliták ismét bálványokat 
kezdtek imádni.)

2. Miben hasonlítasz te is az izráelitákra? (Nem fordulok azonnal 
Istenhez, mert a bűn visszatart.)

3. Ki Isten ellensége? (A Sátán.)

4. Mondj két dolgot róla a Bibliából. (Hazug és gyilkos, ravasz, 
olyan, mint egy ordító oroszlán, bűnre kísérti az embereket.)

5. Ki harcol az ördög ellen? (Isten és a keresztyének.)

6. Hogyan érezte magát Gedeon, amikor megtudta: Isten őt 
választotta ki arra, hogy megmentse Izráelt? (Gyengének és 
kicsinek érezte magát. Családja nem volt sem gazdag, sem 
híres, sem befolyásos.)

7. Mi volt az első feladat, amelyet Isten adott Gedeonnak? (Le 
kellett rombolnia apja Baal-oltárát.)

8. Miért „katonák” a keresztyének is? (Ők is harcolnak a Sátán és 
a bűn ellen.)

9. Ki választotta ki a keresztyén katonákat? (Isten.)

10. Hogyan mutatta meg Isten Gedeonnak, hogy valóban ővele 
menti meg Izráelt Midjántól? (Úgy tett a gyapjúval, ahogyan 
Gedeon kérte.)

KIM, KIN

Ismétlő játék
Győzelem! 
(l. teljes szövegkönyv)
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11. A keresztyén katonák kiválasztottak, mint Gedeon. Két 
dologban hasonlítanak rá. Miben? (Teljesen Istenre bízzák 
magukat, és engedelmeskednek neki.)

12. Hogyan lehetsz te is Isten katonája? (Ha bűnbánattal és hittel 
imádságban rábízom magamat az Úr Jézusra.)

Foglalkoztató feladat
Győztes lehetek! (l. teljes szövegkönyv)
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4. lecke
Gedeon és háromszáz embere a midjániták ellen
Igehelyek tanítóknak
Bírák 7,1−25; 8,22−23.28

KI: Minden igazi keresztyén katona is egy-
ben. (Ez a lecke folytatja a harmadik lecke 
témáját.)

Alkalmazás
KIN: Állj át a másik oldalra: higgy Jézusban 

mint Megváltódban!
KIM: Ne add fel a harcot, és légy óvatos!

Aranymondás
„Az ÚR előtt nincs akadály: akár sok, akár kevés 
ember által szerezhet szabadulást” (1Sámuel 14,6).

Szemléltetőeszközök
•	 4-1,	4-2,	4-3,	4-4,	4-5	és	4-6	gyűrűs	könyv	ké-
pei vagy
•	 JD-16,	 JD-27,	 JD-33,	 JD-34,	 JD-35,	 JD-36,	 JD-

37, JD-38 és JD-39 flanel ábrák
•	 használjuk	 a	 katona	 ábráját	 (l. teljes szöveg-

könyv) és helyezzük alá a következő szócsíko-
kat: „kiválasztott”, „engedelmes”, „bízik”, „nem 
adja fel”, „óvatos”, ahogyan a lecke elmondása-
kor következnek 

•	 ötlet	kisebbeknek	a	Gedeon és 300 harcosa c. 
lapon (l.CD)

Leckevázlat
Bevezetés

Ismételjük a harmadik leckét!
Az események sorrendje

1. Gedeon és az izráeliták Midján mellett 
táboroznak.

2. Isten azt mondja, hogy túl sokan vannak.
3. 20 000 félénk férfi hazamegy. KIM, KIN
4. Próba a víznél, háromszázan maradnak. 

 KIM
5. Gedeon és szolgája belopódzik Midján 

táborába. KIM
6. Gedeon és katonái kürtökkel, cserépfaze-

kakkal és fáklyákkal indulnak harcba.
Csúcspont

Istennek tulajdonítják Izráel győzelmét. 
 KIM, KIN

Befejezés
Midján elfut, sokat közülük elfognak és meg-
ölnek az izráeliták.
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 Aranymondás-tanítás (vázlat) 

Bevezetés
Ha megkérdeznénk embereket, hogy szerintük mi a győzelem 

egyik feltétele egy háborúban, bizonyára a legtöbben megemlíte-
nék a túlerőt. A mi világunkban nagyon fontosak a számok. A tör-
ténelem folyamán sok csatát valóban az döntött el, hogy az egyik 
fél túlerőben volt. De lehetnek kivételek. A kivétel csak erősíti a 
szabályt. Ám Istent nem lehet emberi szabályok közé szorítani. Őt 
nem köti semmi. Nála a győzelem soha nincs számokhoz kötve. 
Láthattuk mai történetünkben is. Ha elmondod valakinek, és az 
hitetlenkedve hallgatja, mondd el neki, mit tanít a Biblia Istenről. 

Bemutatás

Mutassuk meg Bibliánkat, és magyarázzuk el, hogy ez Isten Igéje! 
Olvassuk fel Bibliánkból az igeverset, és mondjuk el, hogyan talál-
tunk rá! Ezután olvastassuk el a gyermekekkel a kartonra kiírt ige-
verset (l. CD)!

Magyarázat
Az Úr előtt nincs akadály − Milyen csodálatos tényt közöl az 
aranymondás már a legelején! Istennek minden lehetséges. 
Előtte nem akadály az időjárás, a közlekedés, az emberi gon-
dolkodás, a betegség, a gyengeség és a bűn sem. Amit te most 
lehetetlennek látsz, arra Istennek van megoldási terve.  
akár sok, akár kevés ember által − Olyan helyzetekre gondolj, 
amikor embereket együtt használt Isten. Biztosan hallottál 
olyan esetekről, amikor attól mozdult előre valami, mert sokan 
összefogtak. Például megmentettek egy beteget, mert sokan 
elmentek vért adni. De tanultál az egri vár ostromáról, amikor 
a török szultán hatalmas serege nem bírt el a maroknyi magyar 
védelemmel. 
szerezhet szabadulást − Fontos megjegyezned: minden hely-
zetben Isten adja a győzelmet még akkor is, ha a résztvevők 
nem hisznek benne. Isten látja a sok gondot, személyes nehéz-
séget, amelyekkel az emberek szembenéznek életük során, és 
segíteni akar. Ezért nevezi Őt a Biblia több helyen szabadító-
nak.

Alkalmazás
KIN: A legnagyobb szabadítást egyetlen Személy által végezte 

el, amikor engedte, hogy tökéletes Fia, az Úr Jézus emberi 
testben meghaljon értünk a kereszten. Ahhoz, hogy te is 
győztes életet élhess, először át kell kerülnöd a szabadí-
tó Isten oldalára. Ehhez Isten bűnbánatot vár tőled, és azt 
akarja, hogy higgy Jézusban.  

KIM: Ha téged Isten már megszabadíthatott a bűn hatalmából, 
soha ne feledd, hogy a győztes sereg katonája lettél.    

A lecke után tanítsuk meg!

Gyakorlás 
Jelbeszéd

„Egy háborúban gyakran megtör-
ténik, hogy ugyannak a csapatnak 
a katonái elszakadnak egymástól. 
Látják egymást, de nem tudnak be-
szélni egymással. Olyankor jól jön, 
ha a távolból jelbeszéddel tudnak 
kommunikálni. Mielőtt „harcba” in-
dulnánk, tanuljuk meg a jeleket: az 
Úr előtt = felfelé mutatunk; nincs 
akadály = mutatóujjunkkal nemet 
mutatunk; akár sok = tíz ujjunkkal 
mutassunk sokat; akár kevés em-
ber által = ujjainkkal számoljunk el 
gyorsan tízig; szerezhet szabadulást 
= egymáson keresztbe tett két csuk-
lónkat szétengedjük.

Két csapatot alkotunk. A csapat tag-
jai menjenek távol egymástól, és 
guggoljanak le! Adott jelre valaki 
feláll az egyik csapatból, elmutogat-
ja az aranymondást, a másik csapat 
pedig hangosan mondja az egyes je-
lekhez tartozó szöveget! Ne feledjé-
tek az elején és a végén az igehelyet 
is mondani. Ezt felváltva megismé-
teljük néhányszor.”
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Lecke

Ismételjük a harmadik leckét.

Hol volt Gedeon, amikor jött az Úr angyala? (A présházban búzát 
csépelt titokban.) Mit tett Gedeon, amikor Isten azt mondta neki, 
hogy rombolja le apja Baal-oltárát? (Engedelmeskedett.) Mi volt 
a következő feladat, amelyet Isten Gedeonnak adott? (Harcoljon 
Midján ellen.) Milyen jelt kért Gedeon azért, mert biztosan akarta 
tudni, valóban vele megy-e Isten? (Legyen a gyapjú nedves és 
a föld száraz, aztán legyen a föld nedves és a gyapjú száraz.) Hogyan 
válaszolt Isten Gedeon imádságára? (Megcselekedte azt, amit kért.)

Első jelenet

Gedeon tehát készen állt a harcra még akkor is, ha hadserege 
sokkal kisebb volt Midjánénál. Korán reggel (tegyük fel a JD-27, JD-
16, JD-33 és JD-34 ábrát: Gedeon és Izráel katonái) Gedeon és 32 000 
embere egy forrás mellett táborozott. (Tegyük fel a JD-35 ábrát: 
Midján hadserege.) Négy vagy öt mérföldre, tőlük északra verte 
föl táborát a 135 000 midján katona. A sátortenger beborította 
a Hóreb hegy lábánál elterülő völgyet. 

Két hadsereg állt egymással szemben: Isten népe és Isten népének 
az ellensége. Ma is ez a két „sereg” létezik. Ha te még tudatosan soha 
nem bíztad rá az életedet Istenre, a bűn miatt még Isten ellensége 
vagy. Talán nem érted, mi a bűnöd. A Bibliából tudhatjuk, hogy 
Ádám és Éva fellázadtak Isten ellen, így Isten ellenségévé lettek. 
A lázadás volt a bűnük, és sajnos ezt azóta minden ember örökli. 
Ezért mindenki az ellenséges „seregbe” születik. Ez ellen nem 
tehetsz semmit, és ebből az állapotból nem is tudsz magadtól 
kiszabadulni. Pedig csak azok vannak teljes biztonságban, akik 
a mindenható Isten népéhez tartoznak, mert ők bármekkora 
ellenséggel bátran szembenézhetnek, mint Gedeon. Beszélhetünk 
itt igazságos harcról? De nézzük, mit mondott Isten. (Olvassuk 
fel a Bírák 7,2-t!) „Sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a 
kezükbe Midjánt, különben még így fog dicsekedni Izráel velem 
szemben: Az én kezem szabadított meg engem!”

Isten tudta: ha az izráeliták 32 000-en mennének harcba, 
a győzelmet maguknak tulajdonítanák.

− Mindenki, aki fél, menjen haza! – utasította Gedeont Isten.

Hány férfi volt ott? 32 000. Mit gondolsz, hányan mentek haza? 
Huszonkétezren! 22 000 férfi túl gyáva volt ahhoz, hogy katona-
ként viselkedjen. Nagyon könnyen feladták.

A félelmetes ellenségre néztek, és talán azt gondolták, hogyan 
tudná őket Gedeon megszabadítani. Igaz, hogy Gedeon 
ugyanolyan ember volt, mint ők, de Isten volt vele. 

Talán látod már, hogy a bűn erősebb, és azt gondolod, soha 
nem tudsz szabadulni a hatalmából. Szeretnék neked egy jó hírt 
mondani: Isten annyira szeretett téged is, hogy 2000 évvel ezelőtt 
testet öltött, és lejött a földre. Köztünk élt, és láthatóan, hallhatóan 

4-1 kép

Egy gyermek mutassa meg térképen 
a helyszíneket!

KIN

KIN
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is bemutatkozott nekünk. Úgy hívták, hogy Jézus Krisztus.  
Elsősorban azért jött, hogy legyőzze a bűnt. Ezt a küldetését 
teljesítette, amikor helyetted és helyettem meghalt a kereszten. 
Ez volt a mi bűnünk ára, a mi váltságdíjunk. Mivel a harmadik 
napon feltámadt, élő Megváltónk van, akire bátran rábízhatjuk 
az életünket. Ma Ő Isten népének a mindenható Vezére. Ezért 
biztatunk mindig, hogy állj át a másik oldalra: higgy Jézusban 
mint Megváltódban! Akkor te is Isten katonája leszel.

A múlt alkalommal azt tanultuk, hogy minden keresztyén Isten 
„katonája”. (Tegyük fel a katonát!) Ha az Úr Jézus a te Megváltód is 
már, te is katona vagy a bűn és a Sátán elleni harcban. Emlékszel-e, 
mit tanultunk a katonáról? A katona kiválasztott, engedelmes 
és bízik (tegyük ezeket a szócsíkokat a katona alá). Egészítsük 
ki listánkat azzal is, hogy „nem adja fel”. Mit jelent ez? Két fiúról 
szeretnék beszélni most röviden.

Attila sokáig és komolyan gondolkodott, mielőtt elfogadta volna 
az Úr Jézust Megváltójának. Az idősebbik bátyja drogkereskedő 
volt, anyukájuk elhagyta őket. Családjában senki nem szánt időt 
Istenre. Egyszer Attila hiába kereste a Bibliáját; eltűnt. Lánytestvére 
gúnyosan mosolygott, amikor a Bibliája után kérdezősködött. 
Időnként a lánytestvére barátai ott maradtak éjszakára is náluk. 
Borzalmas volt még csak hallgatni is mindazt, amit beszéltek. Attila 
nagyon nehéznek találta, hogy keresztyén legyen. De nem adta 
fel, mert mindig emlékeztette magát arra, hogy milyen hatalmas 
áldozatot hozott érte az Úr Jézus: meghalt a bűneiért.

Egy másik fiú, Peti eldöntötte, hogy keresztyén lesz. De amint 
valaki kinevette emiatt, azonnal mindent feladott. Túl nehéz 
volt. Azontúl úgy is élt. Nem imádkozott többé. Nem járt többé 
bibliaórára. Hallani sem akart a keresztyénségről. Ebből derült ki, 
hogy valójában soha nem volt Jézus Krisztus katonája. Minden 
igazi keresztyén katona is egyben (KI), és nem adja fel olyan 
könnyen, mint Péter, vagy mint az a 22 000 katona, akik egyből 
szétszéledtek, amikor elhangzott a felhívás: „Ha félsz, menj haza!”

Vegyük le a JD-16 ábrát: 22 000 katona.

10 000 izráelita maradt. Az arány megváltozott: így egy izráelitára 
tizennégy midjánita jutott. Így csakis Istennek adhatnák a 
dicsőséget a győzelemért, igaz? De mit mondott Isten? − Még 
mindig túl sok a nép. Vezesd le a folyóhoz őket, és figyeld meg, 
hogyan isszák a vizet. Megmondom, kiket küldj haza. 

Isten azt mondta, küldje haza azokat, akik lehajoltak és a vizet egyenesen 
a folyóból itták. Gedeon csak azokat tarthatta meg, akik a kezükből itták 
a vizet. Azok, akik lehajolva szürcsölték a vizet, az ellenséges katonákkal 
szemben nem lennének elég óvatosak, hiszen ha lehajolva isznak, nem 
tudják azokat a pontokat is figyelni, ahonnan az ellenség lecsaphat 
rájuk. Ezek az emberek nem voltak elég körültekintőek, pedig hatalmas 
ellenséggel álltak szemben. Isten szolgáinak mindig résen kell lenniük, 
hiszen a nagy ellenség, a Sátán szüntelen támadásban van. Mivel 
minden igazi keresztyén katona is egyben (KI), ne add fel a harcot, 
és légy óvatos. (Tegyük fel az „óvatos” szócsíkot).

KIM

4-2 kép
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Amikor estéről estére fáradtan fekszel le, és nem is gondolsz 
a bibliaolvasásra, vagy az Istennel való beszélgetésre, nagyon 
vigyázz! Eltávolodsz Istentől, a hited meggyengül, és kiszolgáltatod 
magad az ördög ravaszkodásainak.

Talán éppen azok a lányok a legnagyobb bajkeverők, akik most 
a legbarátságosabbak veled. Légy óvatos! Könnyen te is bajba 
juthatsz, és azzal nagy örömet szerzel a Sátánnak. 

Mivel minden igazi keresztyén katona is egyben (KI), nekünk, 
akik már elfogadtuk az Úr Jézust Megváltónknak, ugyanolyan 
óvatosaknak és ébereknek kell lennünk, mint azoknak a katonák-
nak, akik a vizet a tenyerükből itták. Gedeon emberei közül nem 
sokan voltak ilyenek! (Vegyük le a JD-33 ábrát: katonák.) Mindössze 
300 férfi! Mennyire igazságos a küzdelem: 450 midjánita egy 
izráelita ellen? Semennyire! De ne feledd: Isten az izráeliták 
oldalán állt, és azt ígérte Gedeonnak, hogy azzal a 300 emberrel 
győzelmet ad neki Midján felett.

Második jelenet

Azon az éjszakán Isten újból megszólította Gedeont: 

− Gedeon, ha félsz megtámadni Midjánt, menj be szolgáddal 
a midjániták táborába, és hallgasd ki, mit beszélnek: meglásd, 
felbátorodsz. 

Tegyük fel a JD-36 és JD-37 ábrát: Gedeon és szolga. 

Gedeon és a szolgája éjszaka csendben belopózott Midján 
táborába. Olyan sok katona volt az ellenség hadseregében, hogy 
a föld szinte nem is látszott az emberektől meg a tevéktől! 

Tegyük fel a JD-38 ábrát: beszélgető midjániták (JD-38).

Amikor Gedeon és a szolgája közelebb ért, meghallották, amint 
két ember beszélget. − Azt álmodtam − mesélte az egyik –, hogy 
egy nagy, kerek árpakenyér begurult a táborunkba, és amikor 
nekiütődött a sátornak, felfordította, és a sátor összedőlt.

A barátja aggodalmaskodó hangon így válaszolt: 

− Tudom ennek az álomnak a jelentését. Isten Gedeon kezébe 
adta a győzelmet az egész tábor felett.

Mit gondolsz, mit tett Gedeon, amikor ezt meghallotta?

Cseréljük ki a hallgatózó Gedeon JD-36 ábráját az imádkozó Gedeon 
JD-39 ábrájával.

Imádta Istent. Tudta, hogy bízhat Istenben. Emlékezz vissza, 
hogy a múltkor azt tanultuk: a keresztyén katona bízik Istenben. 
(Mutassunk a „bízik” szóra.) Ma arról beszélünk, hogy minden 
igazi keresztyén katona is egyben (KI). Ha te már Isten katonája 
vagy, bízhatsz benne, hogy Isten győzelmet ad a bűn és a Sátán 
fölött. Talán a lobbanékony természeteddel van gondod. Kérd 
Istent, hogy segítsen megváltozni és győzni a bűn felett.

4-4 kép

KIM

4-3 kép

Két gyermek játssza el, hogy Gedeon 
és a szolgája lopakodik a táborba. 
A többiek legyenek teljesen 
csöndben, hiszen Midjánnak nem 
szabad semmit sem meghallania.

4-5 kép

KIM
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Harmadik jelenet

Gedeon tudta, hogy győzni fog. Isten ezt nagyon világossá tette 
előtte, és ő bízott Istenben.

Tegyük fel a JD-27, JD-34 és JD-35 ábrát: Gedeon, izráelita katonák 
és Midján.

Gedeon és szolgája visszasietett a táborba. − Keljetek fel! Az Úr 
kezünkbe adta ellenségeinket! – sürgette Gedeon a katonáit.

Gedeon az embereit három, százas csoportra osztotta. Minden 
férfinak adott egy kürtöt, egy korsót és a korsóba egy égő fáklyát. 
Majd utasításokat adott, és elmagyarázta, hogyan vegyék körül 
az ellenség táborát. − Jól figyeljetek, és pontosan azt tegyétek 
majd, amit én! – parancsolta.

Elég furcsa felszereléssel indultak harcba, nem? De Isten így akarta, 
Gedeon pedig megtanult Istennek engedelmeskedni. (Mutassunk 
az „engedelmes” szóra.) Rendkívül fontos, hogy minden keresztyén 
azt tegye, amit Isten a Bibliában mond.

Gedeon és az emberei este tíz óra körül értek Midján táborához, 
éppen az őrségváltás idején. Azok, akik most adták át a szolgálatot, 
minden bizonnyal leálltak egy kicsit beszélgetni azokkal, akik 
éppen megkezdték az őrséget. 

Gedeon ekkor jelt adott. Mind a 300 férfi egyszerre fújta meg 
a nála lévő kürtöt. Eltörték a korsókat, és a korsók belsejébe rejtett 
fáklyák fénye egyszerre bevilágította az eget.

Az éjszaka csendjét vad kiáltás verte föl: „Fegyverre, az Úrért és 
Gedeonért!” (Bír 7,20). A kürtök fülsiketítő zaja, a vakító fényesség, 
és a folyamatos harci kiáltás halálra rémítette a midjánitákat; 
fejvesztve menekültek a szélrózsa minden irányába. Isten hirtelen 
úgy összezavarta őket, hogy a saját katonáikról azt gondolták, izráeli 
támadók; egymás ellen fordultak, és egymást kezdték öldökölni. 

A győzelmet Isten adta Izráelnek. Ő kapta a dicséretet is. Gedeon 
és 300 embere soha nem felejtette el ezt az éjszakát. Tudod, ha 
te már Isten katonája vagy, akkor a győztes oldalon állsz. Talán 
nem így látszik, mert ebben a gonosz világban nagyon kevés 
a keresztyén. Ám azon a nagy napon, amikor az Úr Jézus visszajön 
majd, mindenki meglátja, hogy Ő a hatalmas Győztes. A Sátán 
és mindazok, akik az ő oldalán álltak és állnak, örök büntetést 
kapnak. A bűn előtt zárva marad a mennyország. Te melyik 
oldalon állsz? Úgy tudsz a rossz oldalról átállni a jó oldalra, hogy 
elfogadod az Úr Jézust Megváltódnak. Erről a Biblia világosan 
beszél: „Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő 
vitt át minket szeretett Fiának országába” (Kolossé 1,13). Ha ezt 
ma megteszed, Isten átenged a maga oldalára, bekerülsz az Ő 
seregébe, és a katonája leszel, hiszen minden igazi keresztyén 
katona is egyben (KI). Te is olyan leszel, mint Gedeon és 300 
embere: Isten által kiválasztott, engedelmes, óvatos katona, aki 
bízik Istenben, engedelmeskedik, és soha nem adja fel a harcot.

4-6 kép

Kiáltozzanak a gyermekek is, mint 
Gedeon emberei. 

KIM

KIN
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A midjániták, akik túlélték, elmenekültek, de a többi izráelita 
elfogta és megölte őket. Isten teljes győzelmet adott.

Ismétlő kérdések

1. Hány midjánita katona volt? (135 000.) (+ 100 katona)

2. Hány katonája volt Gedeonnak először? (32 000.) (+ 10 katona.)

3. Miért akarta Isten, hogy Gedeon hadserege kisebb legyen? 
(Azért, hogy Istennek adják a dicsőséget a győzelemért.) 
(+ 600 katona)

4. Miért hagyta el 22 000 férfi Gedeon hadseregét? (Féltek.) 
(+ 1000 katona)

5. Ebből okulva, mit nem szabad egy keresztyén katonának 
sem tennie? (Feladnia.) (+ 5 katona)

6. Miről árulkodott az, ahogyan Gedeon 300 embere ivott 
a folyónál. (Éberségről, figyelemről.) (+ 700 katona)

7. Hogyan lehet egy keresztyén óvatos? (Figyel arra pl., hogy 
ne hagyja el a bibliaolvasást, csendességet, vagy hogy kivel 
barátkozzon.) (+ 50 katona)

8. Mi volt az az álom, amelyet Gedeon és szolgája kihallgatott 
Midján táborában? (Egy kenyér nekigurult egy sátornak és 
összedöntötte.) (+ 1100 katona)

9. Mit tett Gedeon és 300 embere a Midján elleni harcban? 
(Megfújták kürtjeiket, összetörték korsóikat, és kiáltozni kezd-
tek: „Fegyverre, az Úrért és Gedeonért!”) (+ 250 katona.)

10. Mikor látja majd meg mindenki, hogy Jézus Krisztus a nagy 
Győztes a Sátán és a bűn elleni harcban? (Amikor Ő visszajön.) 
(+ 30 katona)

Foglalkoztató feladat nagyobbaknak

Isten győzelme (l. teljes szövegkönyv)

Ismétlő játék
A kisebb hadsereg nyer 
(l. teljes szövegkönyv)
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5. lecke
Isten kiválasztja Sámsont
Igehelyek tanítóknak
Bírák 13,1−15.20; 14

KI: Istennek különleges terve van min-
den keresztyénnel.

Alkalmazás
KIN: Amikor rábízod magadat Jézus Krisz-

tusra, megláthatod Istent.
KIM: Miközben Isten megvalósítja tervét a 

te életeddel is, egyre jobban hasonlí-
tasz majd Jézushoz.

Aranymondás
„Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte 
bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus 
napjára” (Filippi 1,6). 
(A gyermekek jobban megértik az aranymondás 
jelentését, ha a lecke után tanítjuk meg.)

Szemléltetőeszközök
•	 5-1,	5-2,	5-3,	5-4,	5-5	és	5-6	gyűrűs	könyv	
képei vagy
•	 JD-25,	JD-31,	JD-41,	JD-42,	JD-43,	JD-44,	JD-

46, JD-47, JD-48, JD-49 és JD-5 flanel ábrák

Leckevázlat
Bevezetés

Szereted-e a találós kérdéseket?
Az események sorrendje

1. Izráel bálványokat imád.
2. Mánóah felesége az angyaltól üzenetet 

kap. KIM
3. Az angyal másodszor is eljön.
4. Sámson születése. KIN
5. Sámson filiszteus lányt akar feleségül 

venni. KIM
6. Sámson legyőzi az oroszlánt.
7. Sámson esküvője és találós kérdése.
8. A filiszteusok megszerzik a megfejtést.
9. Sámson mérgében megöl 30 filiszteust.

10. Sámson mérgében felégeti a termést.
11. A filiszteusok Sámsont Júdába üldözik.
12. A júdabeliek megkötözik Sámsont.

Csúcspont
Sámson kiszabadul, és megöl ezer filiszteust.
  KIM, KIN

Befejezés
Sámson húsz évig bíráskodik.
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Aranymondás-tanítás (vázlat) 

Bevezetés
Láttál már félig felépített házat? Látszik, hogy elkezdték a mun-

kálatokat: megvannak már a falak, de tető még nem került rá. Az 
ablakok sötéten tátonganak, a kertben magas fű és gaz nő. Vajon, 
mi történhetett? Bizony, ezek hasonlítanak az ember életében a 
sok félbehagyott dologra: megígérsz valamit, de nem tudod tel-
jesíteni; belekezdesz valamibe, de aztán nincs kedved, türelmed 
vagy lehetőséged befejezni. Talán nem vagy elég kitartó, talán 
több pénz kellene a megvalósításhoz. Milyen jó, hogy Isten nem 
olyan, mint te vagy én! A Bibliából tudom.

Bemutatás

Mutassuk meg Bibliánkat, és magyarázzuk el, hogy ez Isten Igéje! 
Olvassuk fel Bibliánkból az igeverset, és mondjuk el, hogyan talál-
tunk rá! Ezután olvastassuk el a gyermekekkel a kartonra kiírt ige-
verset (l. CD)!

Magyarázat
Meg vagyok győződve – A szerző állítása hitet és bizalmat fe-
jez ki. Te is elmondhatod vele együtt ugyanezt. Minden, ami 
a Bibliában olvasható, igaz. Isten a legmegbízhatóbb Személy, 
bátran rábízhatod magad.   
hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát − Benned és bennem, 
bűnös emberekben egyedül Isten tud valami jót elkezdeni. 
Mégpedig akkor, amikor kapcsolat jön létre közted és közte. Is-
ten figyel rád, de ha nem tartozol hozzá, akkor kimaradsz mind-
abból a sok jóból, amit csak Ő adhat meg neked. A jó munka itt 
azt jelenti, hogy megtérésed után Isten elkezd átformálni, mert 
azt akarja, hogy egyre inkább Jézushoz hasonlíts.
elvégzi a Krisztus Jézus napjára − Isten véghez viszi, amit elter-
vezett. Amikor Jézus újra eljön az utolsó napon, mindazok, akik 
hittek benne, együtt fognak örvendezni, és dicsérik majd Istent 
tökéletes terveiért. Akkor világosan megértjük majd, mi miért 
történt az életünkben.

Alkalmazás
KIN: Minden ember vágyik arra, hogy valami jó történjen vele. 

A legnagyobb jó, ami veled történhet, hogy Isten a gyer-
mekévé fogad. Ehhez azt várja, hogy higgy Jézusban, az Ő 
Fiában.

KIM: Ha Isten elkezdhette már benned az Ő jó munkáját, mégis 
újra bűnt követsz el, ne gondold, hogy te meg sem tértél. 
Fordulj Istenhez, aki soha nem mond le rólad. Ad erőt ah-
hoz, hogy megbánd és megvalld neki, amit tettél. 

Gyakorlás 
A mozaik összeáll

Vágjuk szét a CD-n található képet 
több darabba. A darabokat tegyük 
a gyerekek elé. Ha flanel táblával 
szeretnénk gyakorolni, ragasszunk 
minden darab hátára kis darab filc 
anyagot vagy bolyhos papírt. Az 
első gyermek, aki jelentkezik, fogja 
meg az egyik darabot, tegye a táb-
lára, és mondja el az aranymondást. 
Mostantól mindig az mondhatja el 
az aranymondást, aki olyan darabot 
tesz fel, amelyik illeszkedik a már 
fent lévő darabokhoz. Addig foly-
tassuk, amíg összeáll a kép. Ha nem 
került mindenki sorra, vagy játsszuk 
el még egyszer, vagy mondjuk el kö-
zösen többször az aranymondást. A 
gyakorlás végén mondjuk ezt: „Ez 
a mozaik arra emlékeztet minket, 
hogy Isten is apró részletekben, de 
pontos terv alapján irányítja azok-
nak az életét, akik hozzá tartoznak.”
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Lecke

Szeretsz-e találós kérdéseket megfejteni? Lássuk, meg tudod-e 
fejteni ezt: „Étel jött az evőből, édes jött az erősből.” Ha tudod a 
választ, gyere ide és súgd a fülembe. A Biblia korában a találós 
kérdések nagyon népszerűek voltak. Tulajdonképpen, ez a találós 
kérdés a Bibliából van. Mindenki közületek megtudja a választ a 
mai történetből, amelyik azelőtt kezdődik, mielőtt az, aki feladta 
ezt a találós kérdést, megszületett volna.

Első jelenet

Miután Gedeon meghalt, Izráel népe újból hamis isteneket 
kezdett imádni. Mit tett Isten minden alkalommal, amikor ez 
történt? (Hagyjuk, hogy a gyermekek válaszoljanak.) Megengedte 
az országban élő idegen népeknek, hogy leigázzák az izráelitákat. 
Történetünk idején az erős, harcos filiszteusok tartották uralmuk 
alatt őket. A filiszteusok a gabona istenét, Dágónt imádták.

Izráelben azért nem mindenki imádott hamis isteneket. Élt egy 
ember, Mánóah, aki a feleségével az élő, igaz Istent imádta.

Tegyük fel a JD-41 ábrát: Mánóah felesége.

Mánóah feleségének nem lehetett gyermeke. A Biblia korában, de 
még ma is, a világ sok részén úgy vélik az emberek: gyermek nélkül 
nem teljes az életed. Mánóah és a felesége sokat szomorkodott, 
amiért nem született gyermekük.

Tegyük fel a JD-25 ábrát: az Úr angyala.

Képzelheted, mennyire meglepődött az asszony, és mekkora 
örömet érzett, amikor az Úr angyala megjelent neki, és így szólt:

− Nem lehet gyermeked, mégis nemsokára fiad születik.

Istennek különleges célja volt a gyermekkel, akit Mánóahnak és 
feleségének ígért. Ezért az angyal szigorú utasításokat adott nekik, 
amelyeket követniük kellett. − A gyermeknek soha nem szabad 
levágni a haját, mert názír lesz – mondta többek között az angyal. 
A názír jelentése: Istennek szentelt személy. Amikor valakinek 
születésétől fogva soha nem vágták a haját, Izráel népe tudta: 
különleges, Istennek szentelt emberről van szó. Amikor láttak egy 
názírt, azonnal tudták, Isten különleges célra választotta. 

− A fiadat arra választotta Isten, hogy megkezdje Izráel 
felszabadítását a filiszteus leigázás alól − folytatta az angyal. 
Vagyis Isten már akkor kiválasztotta a fiút erre a nagy feladatra, 
amikor még meg sem született.

Ha te már megkérted az Úr Jézust, hogy legyen a te Megváltód 
is, tudhatod, Istennek a te életeddel is különleges célja van, mert 
Istennek különleges terve van minden keresztyénnel (KI). 
Az Ő terve jó terv. (Olvassuk fel a Jeremiás 29,11-et!) Isten gondo-
san eltervezte minden napodat, eltervezte, melyik iskolába 
járj, milyen munkahelyen dolgozz, milyen gyülekezetbe járj. 
Kigondolta, hogy mi legyél felnőtt korodban. Elsősorban azonban 

KIM

Isten nem mondja meg nekünk 
Mánóah feleségének a nevét.

Lásd a 4Mózes 6,1−21-et bővebb in-
formációért a názír szabályokról.
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azt akarja, hogy az Ő Fiához, az Úr Jézushoz hasonlíts egyre jobban 
(Róma 8,29).  Isten azt szeretné, ha egyre inkább úgy gondolkoznál 
és viselkednél, mint az Úr Jézus. Istennek ez a különleges terve 
sokkal csodálatosabb annál, mint amit azzal a fiúval eltervezett.

Mindent Isten dicsőségére, Isten tetszésére tenni azt jelenti: 
úgy élsz, ahogyan az tetszik Istennek. Az emberek tudják majd, 
hogy Isten tett olyanná. Az életeddel mutasd meg, hogy tudod: 
Istennek különleges célja van veled.

Vegyük le a JD-25 ábrát: az Úr angyala, és tegyük fel a JD-42 ábrát: 
Mánóah.

Mánóah felesége azokra az utasításokra gondolt, amelyeket 
az angyal adott neki; követniük kellett azokat, hiszen Istennek 
különleges célja volt gyermekük életével.

Az asszony sietett elmondani a jó hírt férjének:

− Isten küldött hozzám valakit. Úgy nézett ki, mint egy angyal. Nem 
kérdeztem, honnan jött, ő meg nem mondta meg a nevét. Azt mondta, 
fiút fogok szülni. A fiúnak nem szabad levágni a haját, nem szabad bort 
innia, és tisztátalan ételeket ennie, mert születésétől fogva názír lesz.

Képzelheted, milyen izgatott lett Mánóah is a jó hír hallatán! 
Szerinted mit tett? A Biblia elmondja: legelőször is imádkozott. 
Arra kérte Istent; küldje vissza hozzájuk követét, és üzenje meg, 
pontosan hogyan neveljék a gyermeket. Milyen jó lenne, ha 
minden édesapa ilyen fontosnak tartaná, hogy Isten szerint 
nevelje gyermekeit!

Második jelenet

Egy nap, miközben Mánóah felesége a mezőn dolgozott, az angyal 
újból megjelent. Az asszony elsietett, hogy megkeresse férjét.

Tegyük vissza a JD-25 ábrát: az Úr angyala.

Mánóah tudta, hogy Istennek különleges terve van a fia életével. 
Szerette volna részletesebben is megismerni Isten tervét, mert 
olyan szülők szerettek volna lenni, akik teljesítik Isten akaratát. 
Isten csodálatos áldása, ha valakinek keresztyén szülei vannak, akik 
azért imádkoznak, hogy gyermekük életében megvalósulhasson 
Isten terve.

Harmadik jelenet

Vegyük le a JD-41, JD-25 és JD-42 ábrát: Mánoah felesége, az Úr 
angyala és Mánoah, és tegyük fel a JD-43 ábrát: Sámson.

Amikor a gyermek megszületett, Mánóah és felesége Sámsonnak 
nevezte el. Imádkoztak érte és nagy figyelemmel követték 
fejlődését. A gyermek haja hosszúra nőtt, teste megerősödött. 
Izráel népe, mikor rátekintett, elmondhatta: látszik, hogy Isten 
különleges célra választotta ki őt.

A Bibliából tudjuk, hogy Sámson növekedett, és az Úr megáldotta 
őt. Valószínűleg már tizenéves korában megkapta Istentől 

Beszéljünk gyorsan, kicsit lihegve az 
izgalomtól.

5-1 kép
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az erőt, hogy megszabadítsa Izráelt a filiszteusoktól, és bíráskodjon 
fölöttük.

Nem tudjuk, mikor ismerte meg Sámson Istent, azt viszont tudjuk, 
hogy hitt Istenben (Zsidók 11,32). Csak akkor ébredsz rá, hogy 
Isten eltervezte az életedet, ha rábízod magad Jézus Krisztusra 
mint Megváltódra és Uradra, és megismered Istent. Istennek 
különleges terve van minden keresztyénnel (KI). Az Ő tervei 
jók és bölcsek: azt akarja, hogy minden keresztyén az Úr Jézushoz 
hasonlítson. Ez nem jelenti azt, hogy tökéletes leszel − Sámson 
sem volt az. Attól a perctől kezdve, hogy keresztyénné válsz, 
a Szentlélek Isten benned él. Segít olyan dolgokat tenned, amelyek 
örömet szereznek neki. Segít tisztelettudóan viszonyulnod 
a szüleidhez. Segít megtisztítanod a beszédedet. Mindez 
beletartozik Isten tervébe.

Nagyon izgalmas tudni azt, hogy Istennek terve van veled. Ám ha 
nem fogadod el Őt, nem ismerheted meg ezt a tervet.

Sámson hitt Istenben és egészen biztosan tudta: Isten azt akarja, 
hogy ő mentse meg az izráelitákat a filiszteusoktól.

Egy nap Sámson elment Timnába, és meglátott ott egy 
filiszteus lányt. (Vegyük le a JD-43 ábrát: Sámson, és tegyük 
fel a JD-44 ábrát: filiszteus lány.) Első látásra beleszeretett; 
hazament, és megkérte a szüleit, intézzék el neki, hogy 
feleségül vehesse. Abban az időben a gyermekek nem 
maguk választottak párt maguknak, és nem maguk intézték 
az esküvőt. Szülei megtették, amit kért tőlük, pedig az izráelitáknak 
nem volt szabad olyan valakivel házasságot kötniük, aki nem hitt 
az élő, igaz Istenben. Ez a lány a filiszteusok között nőtt fel, akik 
a gabona istenét, Dágónt imádták, ezért nem hitt az egy, élő, igaz 
Istenben.

Vegyük le a JD-44 ábrát: filiszteus lány. Tegyük fel a JD-42, JD-43 és 
JD-41 ábrát: Mánoah, Sámson és Mánoah felesége.

Sámson szülei hittek az egy, élő, igaz Istenben. Mit gondolsz, mit 
érezhettek, amikor meghallották, hogy Sámson filiszteus lányt 
akar feleségül venni? Biztosan nagyon szomorúak voltak, hiszen 
tudták, hogy Istennek különleges célja van Sámson életével.

Vajon hogyan valósíthatja meg Isten az Ő tervét Sámson életében, 
ha Sámson filiszteus leányt vesz feleségül? Nem gondolom, hogy 
Sámson gondolatai Isten tervénél jártak. Bizonyára az a szépséges 
filiszteus leány járt az eszében; nagyon vágyott már feleségül 
venni őt. Isten azonban nem felejtette el különleges tervét Sámson 
életével. Mindenkire igaz, aki már Isten családjához tartozik, 
hogy Isten akkor sem adja fel velünk kapcsolatos terveit, ha bűnt 
követünk el ellene, hiszen Istennek különleges terve van minden 
keresztyénnel (KI). Természetesen minden bűn megrontja 
az Istennel való kapcsolatodat, és csak úgy rendezheted a dolgot, 
ha odamész hozzá, és bűnbánattal megvallod neki a bűneidet 
imádságban. Ám mindezek ellenére Isten továbbra is ragaszkodik 

KIN

5-2 kép
Mutassuk meg Timnát a térképen!

KIM
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tervéhez, hogy egyre hasonlóbbá tegyen az Úr Jézushoz, és egyre 
inkább úgy gondolkozz és élj, mint Ő. Hallgasd meg újra ezeket 
a csodálatos szavakat a Bibliából: „aki elkezdte bennetek a jó munkát, 
elvégzi a Krisztus Jézus napjára” (Filippi 1,6). Isten nem mondott le 
rólad, ahogyan Sámsonról sem .

Sámson és szülei visszamentek Timnába. Az úton Sámsont 
megtámadta egy oroszlánkölyök. Valamilyen okból kifolyólag 
szülei nem voltak mellette, hogy segítsenek neki, de Isten vele 
volt. Az Úr Lelke megadta Sámsonnak az erőt, és puszta kézzel 
széttépte az oroszlánt. Sámson még a szüleinek sem mondta el, 
hogy mi történt vele.

Negyedik jelenet

Kicsit később, amikor Sámson visszatért, hogy feleségül vegye 
a filiszteus lányt, megállt azon a helyen, ahol megölte az 
oroszlánt. Az oroszlán csontvázába betelepedett egy méhraj, 
amely szorgalmasan gyűjtögette a mézet. Sámson mindkét kezét 
belemártotta a mézbe, és azt ette, amíg a menyegzőjére nem 
ért. Szüleinek is adott belőle, amikor találkozott velük, ám nem 
mondta el senkinek, honnan van a méz.

Vegyük le a JD-41 és JD 42 ábrát: Mánoah felesége, Mánoah, és 
tegyük fel a, JD-44 és JD-46 ábrát: filiszteus lány és vőfélyek.

A menyegzői lakomán Sámson mellé harminc vőfélyt adtak. 
A vidám lakomán mindenki remekül érezte magát. Sámson 
elhatározta, hogy a vendégeknek felad egy találós kérdést: 

− Ha hét napon belül megfejtitek, mindenki kap tőlem egy szép 
ruhát, de ha nem tudjátok megfejteni, mindenki nekem ad egy új 
ruhát.

Azért mondta ezt, mert biztos volt benne, hogy senki sem fejti 
meg a találós kérdést.

Emlékszel-e a találós kérdésre? Megfejtetted? Most utoljára 
próbálkozhatsz.

Vegyük le a JD-43 és JD-44 ábrát: Sámson és a filiszteus lány.

A harminc férfi három napig próbálta megfejteni a találós kérdést, 
sikertelenül. A negyedik nap elmentek Sámson feleségéhez és 
megfenyegették, hogy megölik őt is és apját is, ha nem tudja meg 
a megoldást Sámsontól és nem árulja el nekik. Nagyon komolyan 
vették a találós kérdés megoldását!

Vegyük le a JD-46 ábrát: vőfélyek, és tegyük fel a JD-43 és JD-44 
ábrát: Sámson és a filiszteus lány.

Sámson felesége a hét további részében állandóan csak sírt és 
bosszantotta férjét:

− Te nem is szeretsz engem! Ha igazán szeretnél, elmondanád 
nekem a találós kérdés megfejtését!

Sámson végül belefáradt az állandó siránkozásba, és elárulta 
a megfejtést.

5-3 kép

5-4 kép

Egy gyermek olvassa fel a találós 
kérdést a Bibliájából!
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Vegyük le az összes ábrát!

Felesége, hogy ne érje bántódás sem őt, sem a családját, azonnal 
elmondta a filiszteus férfiaknak.

Tegyük fel a JD-43 és JD-46 ábrát: Sámson, vőfélyek.

Képzeld, milyen büszkén, felemelt fővel néztek Sámson szemébe, 
amikor eljöttek a hetedik napon, naplementekor. Az utolsó percig 
vártak, hogy Sámson azt higgye, nem tudták megfejteni a talányt. 
A találós kérdésre találós kérdéssel válaszoltak, ami akkoriban 
megszokott volt:

− Mi édesebb a méznél? Mi erősebb az oroszlánnál?

A férfiak tehát tudták a választ: méz az oroszlánban. Sámson 
azonnal tudta, hogy csakis a felesége árulhatta el nekik. Nagy 
haragra gerjedt.

Vegyük le a JD-43 és JD 46 ábrát: Sámson, vőfélyek!

Most már volt oka harcolni a filiszteusok ellen. Azt olvassuk, hogy 
rászállt az Úr Lelke, amitől nagy erőt kapott: elment egy másik 
városba, megölt harminc filiszteus férfit, elvette a ruhájukat, és 
odaadta azoknak az embereknek, akik kicsalták tőle a megfejtést.

Azok az emberek nem becsületes úton jártak el; megkapták 
ugyan a ruhákat, ám harminc honfitársuknak meg kellett 
halnia. Ha Sámson mérgében harminc férfit ölt meg, mennyire 
haragudhatott a feleségére! Gondold csak el!

− Egy percig sem maradok itt tovább! − gondolta magában, és 
hazament a szüleihez. Felesége apja meg volt győződve arról, 
hogy Sámson nem tér többé vissza. Azt tanácsolta a lányának, 
hogy menjen férjhez. Így Sámson felesége feleségül ment 
az egyik vőfélyhez, aki Sámson barátja volt.

Ötödik jelenet

Mire elérkezett a filiszteusoknál az aratás ideje, Sámson megbé-
kélt, és elment, hogy meglátogassa feleségét. Az apósa nem 
akarta beengedni, hiszen az asszony újra férjhez ment. Szerinted, 
mit érezhetett Sámson, amikor ezt megtudta?

Tegyük fel a JD-47 ábrát: rókák.

Sámson mérges volt! Valahogyan összefogdosott háromszáz 
rókát és párosával összekötötte őket a farkuknál fogva. Minden 
két róka farka közé fáklyát erősített. A fáklyákat meggyújtotta, 
majd beleengedte a rókákat a filiszteusok gabonatábláiba. 
A termés száraz volt és könnyen lángra lobbant. A tűz kiterjedt 
a szőlőskertekre és az olajfaligetekre is. A filiszteusok nem tudták 
megfékezni a tüzet, mivel a nagy forróság miatt nem is tudták 
megközelíteni. Abban az időben még nem lehetett segítségül 
hívni a tűzoltókat. Az egész termés rövid időn belül megsemmisült!

Vegyük le a JD-47 ábrát: rókák.

Szerinted mit éreztek a filiszteusok?

5-5 kép
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− Ezt meg kell bosszulnunk! – kiáltoztak. A feldühödött tömeg 
megölte Sámson feleségét és annak apját.

Amint ez Sámson tudomására jutott, elhatározta, hogy még 
több filiszteust megöl. Lement Étámba, és egy barlangban lakott. 
Eközben a filiszteusok hadi rendbe sorakoztak, és elmentek 
Júdába, hogy megöljék Sámsont.

Tegyük fel a JD-31, JD-43 és JD-48 ábrát: júdabeliek, Sámson, kötelek 
Sámsonon.

A júdabeliek féltették az életüket, ezért felkutatták Sámsont, 
megkötözték két új kötéllel és visszavitték a filiszteusoknak. Sámson 
beleegyezett, hogy velük megy, ha megígérik, nem ők ölik meg.

Tegyük fel a JD-49 ábrát: szaladó filiszteusok.

A filiszteusok látták Sámsont közeledni. Vad, fülsiketítő 
csatakiáltásokkal elkezdtek rohanni felé. Vajon mit tesz most 
Sámson?

Az Úr Lelke nagy erővel ruházta föl. Megrántotta a köteleket, 
mire azok lehullottak róla, mintha leégtek volna. Sámson gyorsan 
keresett valamit, amivel felvehetné a harcot a filiszteusokkal.

Vegyük le a JD-48 ábrát: kötelek, és tegyük fel a JD-50 ábrát: állcsont.

Nem messze tőle egy szamár állcsontja hevert. Megmarkolta 
és elkezdte ide-oda lóbálni. Mire a filiszteusok észbe kaphattak 
volna, Sámson ezer embert megölt.

Ezzel Sámson elkezdte irtani a filiszteusokat, ami Isten különleges 
tervéhez tartozott.

Izráel olyan valakire várt, mint Sámson. Felismerték: Isten Sámsont 
választotta arra, hogy elkezdje megszabadítani őket a filiszteusok 
kezéből, és bíráskodjon fölöttük.

Sámson húsz évig volt Izráel bírája. Sok jó döntést hozott, ám 
időnként a saját útját járta. Nem volt tökéletes vezető, de Isten 
felhasználta őt arra, hogy a filiszteusokat ellenőrzés alatt tartsa. 
Sámson részét képezte Isten Izráellel kapcsolatos tervének.

Csodálatos és izgalmas gondolat, hogy Isten tervének te is 
része lehetsz, hiszen Istennek különleges terve van minden 
keresztyénnel (KI). Ő olyan hatalmas és bölcs, hogy ha te már 
megtértél, te is szerepelsz az Ő terveiben. Az Ő terve számodra 
az, hogy az Úr Jézushoz hasonlóvá légy. A Szentlélek hit által 
benned él, hogy segítsen hozzá hasonlóvá válnod. Természetesen 
Istennek a jövőddel is terve van. Amikor döntened kell, kérd Istent, 
hogy segítsen az Ő útját választanod. 

Ahhoz, hogy megtudd, mi Isten célja a te életeddel, először is 
meg kell tenned egy fontos lépést: fordulj el a bűntől, higgy az 
Úr Jézusban, és fogadd el Őt Megváltódnak! Ha ezt megteszed, 
a Biblia szerint „Krisztusban” vagy. Hallgasd meg, mi történik 
akkor, amikor már „Krisztusban” vagy. (Olvassuk fel a 2Korinthus 
5,17-et.) „Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az”. Isten Lelke 

KIM

KIN
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hit által benned él, ezért valami új kezdődik az életedben. Isten 
szeretne teljesen átformálni. Ez az Ő terve veled. Elhiszed-e most, 
hogy Jézus Krisztus meghalt érted, és rábízod-e magad? Kérd, 
hogy terveit valósítsa meg az életedben.

Ismétlő kérdések

1. Hogyan szereztek tudomást Sámson születéséről a szülei? 
(Angyal által.)

2. Mi volt Isten különleges célja Sámsonnal? (Sámson kezdte el 
megszabadítani Izráelt a filiszteusoktól, és bírájuk lett.)

3. Mi Isten különleges célja minden keresztyénnel? (Minél 
inkább az Úr Jézushoz hasonlóvá tenni.)

4. Honnan tudhatta meg valaki Sámson külsejéről, hogy názír 
volt? (A hosszú hajáról.)

5. Hogyan ismerheted meg Isten tervét a te életeddel? (Ha 
rábízom magamat Jézus Krisztusra mint Megváltómra.)

6. Milyen találós kérdést tett fel Sámson a filiszteusoknak? („Étel 
jött az evőből, édes jött az erősből.”)

7. Miért nem hiúsították meg Sámson bukásai Isten tervét? 
(Isten mindenható és bölcs.)

8. Mit tett Sámson a szamár állcsontjával? (Megölt ezer filiszteust.)

9. Mit kell tennie a keresztyéneknek, mielőtt arról kezdenek 
gondolkodni, hogy milyen foglalkozást válasszanak? (Kérjék 
Isten vezetését.)

10. Ismételjük a Filippi 1,6-ot. („Meg vagyok győződve arról, hogy 
aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus 
napjára.”)

Foglalkoztató feladat nagyobbaknak
Mit ábrázol a kép? (l. teljes szövegkönyv)

Ismétlő játék
Te tudod a választ? 
(l. teljes szövegkönyv)
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6. lecke
Sámson és Delila
Igehely tanítóknak
Bírák 16,4−31

KI: A bűnös lépések messze visznek Istentől.

Alkalmazás
KIM: Térj vissza Istenhez, és valld meg neki 

bűneidet!

Aranymondás
„Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő 
maga a világosságban van, akkor közösségünk 
van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére 
megtisztít minket minden bűntől” (1János 1,7).

Szemléltetőeszközök
•	 6-1,	6-2,	6-3,	6-4,	6-5	és	6-6	gyűrűs	könyv	
képei vagy
•	 JD-43,	JD-48,	JD-49,	JD-51,	JD-52,	JD-53a,	

JD-53b, JD-54, JD-55, JD-56, JD-57, JD-58, JD-
59a, JD-59b, JD-60 és JD-61 flanel ábrák;

•	 Lábnyomok	(l. teljes szövegkönyv) „Én vagyok 
az első.”, „Rossz társaság”, „Hazugság” és „Enge-
detlenség” feliratokkal

Leckevázlat
Bevezetés

A bűnös lépések messze visznek Istentől. KI
Az események sorrendje

1. Sámson megszereti Delilát.
2. Delilát megvesztegetik, hogy próbálja 

megtudni Sámson erejének titkát. KIM
3. Sámson ezt mondja neki:

„Használj nyers inakat!”
„Használj új köteleket!” KIM
„Sződd össze a hajamat!”

4. Sámson ezt mondja neki: „Vágd le a haja-
mat”! KIM

5. Delila levágja a haját.
6. Sámsont elfogják a filiszteusok.
7. Sámsont megvakítják, és gabonát őröl-

tetnek vele. KIM
8. Sámsont kihozzák, hogy gúnyolják.
9. Sámson az oszlopok között áll.

10. Sámson imádkozik.
Csúcspont

Sámson kidönti az oszlopokat és a templom 
összedől.

Befejezés
Sámson és minden jelenlevő filiszteus meghal.
 KIM
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Aranymondás-tanítás (vázlat) 

Bevezetés
Megtörtént már veled, hogy elvágtad az ujjadat, és összevérez-

ted a ruhádat? Bizony, jó erős mosószer kell ahhoz, hogy a ruha 
ismét tiszta legyen, mert amíg az a pici vér rajta van, a ruha szeny-
nyesnek számít. Ezt mindenki így gondolná, akit megkérdeznél. 
De figyeld csak, milyen érdekeset ír a Bibliában Isten!

Bemutatás

Mutassuk meg Bibliánkat, és magyarázzuk el, hogy ez Isten Igéje! 
Olvassuk fel Bibliánkból az igeverset, és mondjuk el, hogyan talál-
tunk rá! Ezután olvastassuk el a gyermekekkel a kartonra kiírt ige-
verset (l. CD)!

Magyarázat
Jézusnak, az ő Fiának vére − Jézus Isten Fia. A Biblia tanítása sze-
rint ez azt jelenti, hogy Istennel egyenlő. Jézusban a Fiú Isten 
jött le a Földre. Egyrészt be akarta neked mutatni az Atya Is-
tent. Tudta, hogy neked egy láthatatlan Istent nagyon nehéz 
megismerned, ezért teljesen azonosult az emberrel, kivéve a 
bűnt. Jézus tökéletes ember és Isten volt egyszerre, amikor 
itt járt a földön. Ha meg akarod tudni, milyen az Atya Isten, a 
Fiú Istent kell megismerned. Másrészt azért jött le Jézus test-
ben, mert engedelmeskedni akart Atyja akaratának. Elfogadta, 
hogy meg kell halnia a kereszten. Hihetetlen, de így van! Tudta, 
hogy a bűneid elválasztanak az Atyától, ráadásul a vétkeidért 
el kell egyszer szenvedned a jogos büntetést. Tudta, hogy az 
Atyaisten emiatt nagyon szomorú, mert szeret téged. Jézus 
Krisztus ezért döntött úgy, hogy magára veszi a bűneidet, és 
átvállalja a büntetést helyetted. Amikor meghalt, a vére kifolyt. 
Ám Jézus vére egészen különleges… 
megtisztít minket − Jézus vére nem beszennyez, hanem meg-
tisztít. Hihetetlen, de így van, mert Isten mondja. Természete-
sen ezt nem a szó szoros értelmében kell érteni, hiszen Jézus 
a halálát követően feltámadt, és rövid idő múlva visszatért a 
mennybe, ahonnan jött. A kifejezés azt jelenti, hogy aki a bű-
neit szeretné Istennel rendezni, az csak azért lehetséges, mert 
Jézus meghalt a világ bűnéért. Isten elfogadta az áldozatot, és 
mindenkit magához fogad, aki hiszi, hogy Jézus vére az ő bű-
neiért is kifolyt. Azt is fontos tudnod, ki az a minket. Ezt az igét 
ugyan hívőknek írták egykor, de nagy biztatás azoknak is, akik 
még távol élnek Istentől a bűn miatt.
minden bűntől − Ezt fel sem tudjuk fogni. Amikor valaki először 
fordul oda Istenhez, és kijelenti, hogy bűnös, de hisz Jézusban, 
Isten egy pillanat alatt az összes bűnét megbocsátja. Azokat is, 
amelyeket majd csak ezután fog elkövetni. Olyan tisztának lát-
ja örökre, mint Jézust. Azért a továbbiakban, amikor egy hívő 
ember követ el bűnt, Isten azt várja, hogy bánja meg és vallja 
meg tettét. Amikor ezt megteszi, helyreáll a kapcsolat közte és 

Mivel a lecke megtért gyermekek-
hez szól, a még nem megtért gyer-
mekeknek az aranymondás taní-
tásában mondhatjuk el röviden az 
evangéliumot. 

Gyakorlás 
Jézus vére

Írjunk előre mondatokat! Olvassuk 
föl az elsőt, de amikor megállunk, a 
csoport fejezze be úgy, hogy fenn-
hangon elmondja az aranymondást!

Pl.: Ha te még nem tartozol Isten-
hez, mert azt gondolod, túl sok a 
bűnöd, Isten neked mondja most…; 
Ha te már megtértél, de úgy érzed, 
mindig puskáznod kell az iskolá-
ban, ne feledd…; Ha hívő létedre 
megnéztél egy filmet, amelyet nem 
kellett volna megnézned, bátran 
mondd el Istennek, mert…; Ha 
most gondoltad először, milyen jó 
lenne Istenhez tartozni, valld meg 
a bűneidet és mondd el neki, hiszed, 
hogy…. Stb.

Írjunk mondatokat a hívő és a nem 
hívő gyermekeknek is!
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Isten között. Tulajdonképpen nem az történik, hogy Isten újra 
megbocsát, hanem a hívő embert megerősíti abban a hitében, 
hogy a most megvallott bűnéért is meghalt Jézus, és Isten to-
vábbra is tisztának nyilvánítja őt.

Alkalmazás
KIN: Ha téged Jézus vére még nem tisztíthatott meg ebben 

az értelemben, fordulj oda Istenhez. Valld meg előtte, hogy 
bűnös vagy, és jelentsd ki: hiszed, hogy Jézus meghalt he-
lyetted. Isten maga ígéri, hogy ha így mész hozzá imádság-
ban, elfogad, és örökre tisztának nyilvánít Jézus véréért.

KIM: Ha éppen amiatt vagy elkeseredve, hogy hívő létedre újra 
meg újra bűnt követsz el, valld meg imádságban Isten 
előtt, amit tettél. Hidd el, hogy Jézus vére valóban minden 
bűntől megtisztít, és Isten erejével élj neki engedelmes 
életet.

Lecke

Helyezzünk el néhány lábnyomot a földre, magunktól kiindulva, de 
közben ne mondjunk semmit! Kérjünk meg egy gyermeket, hogy 
jöjjön ki, és a nyomokon lépegetve haladjon abba az irányba, amerre 
azok vezetnek.

„Ezek a lépések elvezetnek tőlem, ugye?”

Sámson néhány olyan lépést tett, amelyek Istentől vezettek el. 
Ez az egyik közülük. (Emeljük fel az „Én vagyok az első.” feliratot!) 
Emlékszel-e arra az időszakra, amikor igazán a saját útját akarta 
járni? Igen, amikor a filiszteus lányt akarta feleségül venni még 
annak ellenére is, hogy az apja óva intette ettől a lépéstől. Ha 
keresztyén vagy, de közben önző módon mindig azt nézed, mi 
neked a legjobb, lépésenként egyre távolabb kerülsz Istentől. Ez 
bűn, és tönkreteszi a kapcsolatodat Istennel. A bűnös lépések 
messze visznek Istentől (KI). Ez történt Sámson életében is.

Első jelenet

Nézzük, mi történt vele ezután! Újból szerelmes lett. Ezúttal egy 
szép asszonyba, aki a filiszteusok között lakott. A neve Delila volt.

Tegyük fel a JD-43 és JD-51 ábrát: Sámson és Delila.

A filiszteus uralkodók gyűlölték Sámsont mindazért, amit tett 
velük. Amikor megtudták, hogy Sámson szerelmes lett Delilába, 
el voltak ragadtatva, és felkeresték az asszonyt.

Tegyük fel a JD-52 ábrát: pénz.

− Ha megtudod nekünk Sámson nagy erejének titkát, életed 
végéig gazdagságban élhetsz! – mondták Delilának. − Kapsz 
tőlünk fejenként ezeregyszáz ezüstöt. 

Ez óriási összeg mai pénzbe átszámítva, és bizony nagy kísértést 
jelentett Delilának. A Biblia nem mond semmit arról, hogy ő 
szerette volna Sámsont.

KIM
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Második jelenet

Vegyük le az összes ábrát, és tegyük fel a JD-53a, JD-53b és JD-54 
ábrát: fekvő Sámson hosszú hajjal, ülő Delila.

A következő alkalommal, amikor Sámson meglátogatta Delilát, 
az asszony több filiszteus férfit is elrejtett, akik arra vártak, hogy 
amint Sámson kiadja erejének titkát, rárohanjanak, és elfogják. 

− Ó, Sámson, mondd el nekem a te nagy erőd titkát. Tudni akarom, 
hogyan lehet téged megkötözni és elfogni – suttogta édesen 
Delila Sámson fülébe.

Sámsonnak sejtenie kellett volna, hogy Delila miért akarja annyira 
megtudni a titkot, hiszen amint belépett az ellenséges területre, 
a filiszteusok csak egyet akartak elérni: legyengíteni és elfogni 
őt. El kellett volna gondolkodnia azon, miért éppen ezt akarja 
az asszony megtudni, ám Sámson nem sejtett meg semmi. Még 
egy lépéssel messzebb került Istentől – rossz társaságot választott. 
(Tegyük fel a lábnyomot a „Rossz társaság” felirattal.) Ha rossz 
társaságot választasz, olyan helytelen dolgokat is megtehetsz, 
amiket magadtól nem tennél meg.

Ez történt Gergővel is. Keresztyén volt, de amikor egy másik iskolá-
ba került, elkezdett a vagány fiúkkal barátkozni. Teleírták graffitivel 
a falat, és a feliratok között volt néhány ocsmány, felháborító rajz 
is. Aztán egy este valaki drogot vett elő, és mindannyian kipróbál-
ták. Kis idő múlva Gergő elkezdett csúnyán beszélni. Nem járt töb-
bé bibliaórára, pedig ott fogadta el Megváltójának az Úr Jézust. 
Hónapok teltek el, mielőtt Gergő visszatért volna Istenhez. Akkor 
imádságban elmondta, hogy nagyon bánja, amit tett. Isten meg-
bocsátott neki, mert a Bibliában ezt ígérte egyszer: „Ha megvalljuk 
bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít min-
ket minden gonoszságtól” (1János 1,9). Gergő megtanulta a leckét: 
a bűnös lépések messze visznek Istentől (KI). A rossz társaság is 
eltávolít Istentől; így történt Sámsonnal is.

Vajon mit válaszolt Delila kérésére? Mivel azt gondolta, Delila ját-
szik, ezt találta ki:

− Kötözz meg hét nyers ínnal, és olyan gyenge leszek, mint bárki más.

Az inakat állatbélből készítik, nem szakadnak el könnyen, főleg, 
ha nem szárították ki azokat, hanem még nyersek.

Sámson hazudott Delilának. Talán csak tréfából, de hazudott. 
Élvezte ezt a veszélyes játékot.

Tegyük fel a JD-55 ábrát: nyers inak Sámsonon.

Valószínűleg a rejtőzködő filiszteus uralkodók hozták el az inakat 
Delilának, miközben Sámson aludt. Az asszony óvatosan, csend-
ben körülkötözte az erős férfit.

Delila, tudva, hogy a férfiak a szobájában rejtőzködnek, elkiáltotta 
magát:

− Sámson, itt vannak a filiszteusok, hogy elfogjanak!

KIM
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Vegyük le a JD-55 ábrát: nyers inak.

Sámson könnyedén elszakította az inakat, mint vékony zsinórokat. 
A titok nem került napvilágra, így a filiszteusok a rejtekhelyükön 
maradtak.

− Sámson, te becsaptál engem! − nyafogott Delila. − Most már 
igazán mondd meg, hogyan lehet téged megkötözni.

Sámson most más valamivel állt elő. Olvassuk el a Bibliából! „Ha 
jól megkötöznek új kötelekkel, amelyeket még semmire sem 
használtak, elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más 
ember” (Bírák 16,11). Megint egy hazugság!

Tegyük fel a JD-48 ábrát: kötelek Sámsonon.

Azt is felolvasom, hogy mit gondol Isten a hazugságról. (Olvassuk 
fel a Példabeszédek 6,16−17-et!) Igen, az Úr gyűlöli a hazugságot. 
Biztosan tudhatod, a hazugság is olyan lépés, amely messzebb 
visz Istentől. (Tegyük fel a lábnyomot a „Hazugság” felirattal.) Te, 
aki már hiszel az Úr Jézusban, szoktál hazudni? Ha igen, nem vagy 
már olyan közel Istenhez, mert a bűnös lépések messze visznek 
Istentől (KI). Amikor valami olyasmit teszel, ami a szüleidnek nem 
tetszik, feszültség keletkezik közöttetek, igaz? Nem küldenek el 
otthonról, de azt szeretnék, ha rendeznéd a viszonyotokat. Ez 
Istennel is pontosan így van. Ne engedd, hogy hazugságaid 
közéd és Isten közé ékelődjenek. Térj vissza Istenhez, és valld meg 
neki a bűnödet, mert a hazugság nem tetszik Istennek. Sámson 
hazugságai sem tetszettek neki.

A filiszteusoknak sejteniük kellett volna, hogy Sámson megint 
csak nem az igazat mondja! Honnan lehet tudni, hogy az új 
kötelek nem használnak semmit? Persze, a júdabeli férfiak már 
kipróbálták!

Delila megkötözte Sámsont új kötelekkel, majd elkiáltotta magát:

− Sámson, itt vannak a filiszteusok, hogy elfogjanak!

Vegyük le a JD-55 ábrát: kötelek.

Sámson úgy rázta le magáról a köteleket, mintha cérnaszálakat 
söpört volna le. A filiszteusok még mindig rejtekhelyükön 
figyeltek.

Delila nem adta föl egykönnyen, mert nagyon akarta azt a sok 
pénzt. Újra kérlelni kezdte Sámsont, aki ismét előállt valamivel: 
(olvassuk fel a Bírák 16,13b-t) „Ha összeszövöd fejem hét hajfonatát 
a szövőszék fonalával.”

Abban az időben nem voltak ruhagyártó üzemek. (Tegyük fel a JD-
56 ábrát: szövőszék.) Az asszonyok kézzel szőtték a fonalat ilyen 
szövőszékeken. Delila óvatosan fogta Sámson haját. A hosszú, 
vastag hajtömeget hét széles fonatba fonta, majd mindegyik 
fonatot befonta a szövőszékbe. Ez annyira andalító lehetett, hogy 
Sámson mély álomba merült. Már majdnem elárulta titkát.

Delila Sámson haját még egy cövekkel is rögzítette, majd így 
kiáltott:

KIM
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− Sámson, ébredj! Itt vannak a filiszteusok, hogy megfogjanak!

Sámson azonnal talpra szökkent. De mi történt a szövőszékkel? 
Sámsonnal együtt a levegőbe emelkedett, és minden bizonnyal 
darabokra hullott. És a filiszteusok? Továbbra is a rejtekhelyükön 
maradtak!

Vegyük le a JD-56 és JD-54 ábrát: szövőszék és ülő Delila. Tegyük fel a 
JD-51 ábrát Sámson bal oldalára: álló Delila.

− Hogyan mondogathatsz olyat, hogy szeretsz engem, amikor 
nem bízol bennem, Sámson? Már háromszor csaptál be, mert 
nem akarod elárulni a titkodat.

Az asszony mindennap egyre csak zaklatta. Sámson halálosan unta 
már az örökös zsémbelődést. Végül már nem bírta tovább, és meg-
szólalt (olvassuk fel a Bírák 16,17-et): „Borotva nem érte soha a feje-
met, mert Istennek vagyok szentelve születésemtől fogva. Ha meg-
nyírnak, odalesz az erőm, elgyengülök, és olyan leszek, mint bár-
mely más ember.” Sámson tudta nagyon jól, hogy nem lenne szabad 
elmondania a titkot az asszonynak, hiszen Isten azért adta neki azt 
a nagy erőt, hogy az izráelitákat segítse a filiszteusokkal szemben. 
Azt is sejthette, hogy Delila továbbadja a fontos információt. Ennek 
ellenére Sámson megtette, tehát engedetlenséget követett el.

Tegyük fel a lábnyomot az „Engedetlenség” felirattal.

Keresztyének is lehetnek ilyen engedetlenek. Talán neheztelsz va-
lakire? Arra a lányra, aki elnyerte azt a díjat, amelyre annyira vágya-
koztál, és nem akarsz többé szóba állni vele. Vagy arra a fiúra, aki 
földhöz vágta a biciklidet, és az egy kicsit megrongálódott. Hiába 
kért utána bocsánatot, te továbbra is haragszol rá, pedig Isten ezt 
mondja: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” Ez a viszonyulás 
engedetlenség, és eltávolít Istentől, mert a bűnös lépések messze 
visznek Istentől (KI). Addig, amíg valaki megmarad az engedet-
lenségben, nem rendeződik a kapcsolata Istennel.

Úgy látszik, ezt Sámson nem bánta. Delila ölében mély álomba 
zuhant (cseréljük ki a JD-51-es ábrát a JD-54-es ábrával). Az asszony 
megérezte, hogy Sámson az igazságot mondta el neki. Tudta, hogy 
a filiszteusok arra várnak, hogy elfogják Sámsont, és akkor meg-
kaphatja azt a rengeteg pénzt. Delila halkan odahívott egy embert, 
hogy vágja le mind a hét hajfonatot. Ahogy a fonatok egymás után 
zuhantak le a földre, úgy fogyott Sámson ereje is, mert Isten úgy 
parancsolta, hogy soha nem szabad levágni a haját.

Vegyük le a JD-53b ábrát: Sámson haja.

Ott feküdt Sámson, most már tehetetlenül, kiszolgáltatva, és még 
csak nem is tudott róla. Mélyen aludt, amíg Delila kiáltása fel nem 
ijesztette:

− Sámson, itt vannak a filiszteusok!

Tegyük fel a JD-49 és állítsuk fel JD-53a ábrát: rohanó filiszteusok, álló 
Sámson.

KIM
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Sámson talpra szökkent, de cseppet sem aggódott. Így gondolko-
dott: „Úgyis kiszabadulok!” Ám a Biblia másról számol be (olvassuk 
fel a Bírák 16,20b-t): „még nem tudta, hogy elhagyta őt az Úr.”

A filiszteusok − most már bátran − előrohantak rejtekhelyükről, 
mert tudták, hogy Sámson elveszítette erejét. Elfogták, megvakí-
tották, és magukkal hurcolták Gázába.

Harmadik jelenet

Vegyük le az összes ábrát, és tegyük fel a JD-57 ábrát: gabonát őrlő 
Sámson.

Gázában a filiszteusok arra kényszerítették Sámsont, hogy a ga-
bonájukat őrölje. Naphosszat egyre csak a malomkerék tengelyét 
forgatta. Ezt az asszonyoknak való munkát végezte egész évben 
vakon és tehetetlenül. A legkínosabb dolog történt vele, ami ab-
ban az időben férfival történhetett. Ide vezettek azok a lépések, 
amelyek egyre távolabb vitték őt Istentől. Amikor a keresztyének 
Isten útja helyett a saját útjukat járják, az mindig bajt eredményez, 
hiszen a bűnös lépések messze visznek Istentől (KI). Te, aki ke-
resztyén vagy, talán már látod és nagyon bánod azokat a lépéseket, 
amelyek téged is messze vittek Istentől. Térj vissza Istenhez, és valld 
meg neki bűneidet. Emlékezz arra a csodálatos ígéretre, amely rád 
is érvényes, ha megteszed: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: 
megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszság-
tól” (1János 1,9). Akkor Isten segít majd elkerülni az ilyen lépéseket. 
Ne menj tovább az engedetlenség útján! Mai igeversünk megmu-
tatja az egyetlen helyes lépést az ilyen helyzetekre (1János 1,7). 
Isten ezt Sámsonnak is felkínálta.

Sámson egy ideig élvezte bűnös, esztelen életmódját, de most 
már csak bánkódott. Volt ideje gondolkodni, és bizonyára belát-
ta, milyen bolond módon gondolkodott, és mekkorát tévedett. 
Mindeközben azért történt valami: a haja mindennap egy picivel 
hosszabb lett.

Negyedik jelenet

Vegyük le a JD-57 ábrát: őrlő Sámson, és tegyük fel a JD-58, JD 59a, 
JD-59b és JD-60 ábrát: filiszteusokm a templomban, oszlopok és 
Dágón.

A filiszteus vezetők önelégülten ünnepelték magukat, amiért 
sikerült Sámsont foglyul ejteniük, és élvezettel gyönyörködtek 
a tehetetlen rab látványában. Természetesen meg voltak győződ-
ve arról, hogy istenük, Dágón segítségével tudták a nagy erejű 
Sámsont legyőzni.

Dicséretet énekeltek neki:

− Dicséret Dágónnak! Dágón, a mi istenünk adta kezünkbe azt, 
aki felgyújtotta földjeinket és megölte  embereinket!

Aztán valakinek támadt egy remek ötlete. Szájról szájra adták, 
míg az egész tömeg így kiáltozott:

6-4 kép
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− Hozzuk ide Sámsont, hadd nevettessen meg minket!

Elképzelem, ahogy futva mennek Sámsonért. Több mint három-
ezer férfi és nő tolong a tetőn. Gúnyosan, ujjal mutogatnak Sám-
sonra. A fontosabb uralkodók a földszinten pöffeszkednek, ahol 
a nap nem süt rájuk. Tekintetükből süt a gyűlölet. Megvetően mé-
ricskélik Sámsont.

Sámson így kérleli a legényt, aki vezeti:

− Vigyél az oszlopokhoz, hogy nekik támaszkodhassam.

A gúnyos kacagás folytatódik. Sámson hirtelen Istenhez kiált (ol-
vassuk fel a Bírák 16,28-at): „Ó, Uram, Uram! Emlékezz meg rólam, 
és erősíts meg engem még most az egyszer, én Istenem, hogy 
bosszút állhassak a filiszteusokon a két szememért!” Sámson újra 
tudja, hogy szüksége van Istenre, bízik Istenben, és Isten nem 
hagyja cserben.

Tegyük fel a JD-61 ábrát: két oszlop között támaszkodó Sámson.

Sámson ott áll a két hatalmas oszlop között, melyek a templomtetőt 
tartják. Jobb kezével átöleli az egyiket, bal kezével pedig a másikat, majd 
felüvölt: „Hadd haljak meg én is a filiszteusokkal együtt!” (Bírák 16,30).

Döntsük el az oszlopokat, majd vegyük le a tábláról. 

Sámson teljes erejéből megrántotta az oszlopokat, mire azok ki-
dőltek, és a templom összeomlott. 

Lassacskán leülepedett a hatalmas porfelhő, és halálos csönd ülte 
meg a vidéket. Mindenki odaveszett: Sámson, a filiszteusok és az 
uralkodó főemberek is. Halálában Sámson sokkal több filiszteust 
ölt meg, mint életében. Isten végig, egész életében használta őt 
sok-sok hibája ellenére is. Ebből azt látjuk, hogy Isten nagyon 
kedvesen, végtelen türelemmel és szeretettel bánik az Ő gyer-
mekeivel még akkor is, amikor azok meggondolatlan, helytelen 
lépéseket tesznek, amelyek messze visznek tőle. Isten nem válto-
zik. Veled is ugyanígy bánik. Ha bűnös lépések messze vittek tőle, 
térj vissza Istenhez, és valld meg neki bűneidet. Bízzál ígéretében, 
Ő megbocsát neked. Felhasznál téged is, és a te életeddel is 
ugyanúgy megvalósítja terveit, akárcsak Izráel utolsó bírájának, 
Sámsonnak az életével is.

Ismétlő kérdések

1. Kibe szeretett bele Sámson? (Delilába.)

2. Miért bizonyult ez veszélyes bolondságnak? (A filiszteusok De-
lilát arra használták, hogy megtudják Sámson erejének titkát.)

3. Delila rossz társasága Sámsont további rossz lépésekre 
késztette. Melyek voltak ezek? (Hazugságok.)

4. Mit gondol Isten a hazugságról? (Gyűlöli a hazugságot.)

5. Sámson háromszor csapta be a filiszteusokat. Mondj egyet 
a három hazugság közül! (Nyers inakkal kell megkötözni; új 
kötelekkel kell megkötözni; a haját szövőszékbe kell szőni.)

6-6 kép
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6. A végén Sámson elárulta Delilának ereje titkát. Mi volt ez? 
(A hosszú haja.)

7. Milyen további lépés vitte őt még messzebbre Istentől? 
(Az engedetlenség.)

8. Hány emberről mondható el ugyanez? (Minden emberről.)

9. Mit tettek a filiszteusok Sámsonnal, amikor elfogták? (Meg-
vakították és fogolyként magukkal vitték.)

10. Mit tegyen egy keresztyén, ha felismeri, hogy vétkezett? 
(Térjen vissza Istenhez, és vallja meg neki bűneit.)

11. Miért ártalmas a bűn a keresztyén életében? (Messze viszi őt 
Istentől, és megrontja kapcsolatát Istennel.)

12. Hogyan ért véget Sámson élete? (Ledöntötte Dágón templo-
mát, és meghalt azokkal a filiszteusokkal együtt, akik 
a templomban voltak.)

Foglalkoztató feladat
Lábnyomok 
(l. teljes szövegkönyv)
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