
Bírák – Engedetlenség és szabadulás – ÖHK csomag táblázat
TERV 1. lecke 2. lecke 3. lecke 4. lecke 5. lecke 6. lecke

Cím Izráel megszegett ígérete
Debóra és Bárák megszabadítja 

Izráelt
Gedeon megtanul bátran kiállni 

Istenért
Gedeon és háromszáz embere 

a midjániták ellen
Isten kiválasztja Sámsont Sámson és Delila

Igehely Józsué 24; Bírák 1; 2,1−23
Bírák 4,1−24; 

(Debóra éneke: Bírák 5,1−31)
Bírák 6,1−40 Bírák 7,1−25; 8,22−23.28 Bírák 13,1−15.20; 14 Bírák 16,4−31

Központi igazság

Isten parancsolja: szeresd 
az Urat, a te Istenedet teljes 

szívedből, lelkedből, elmédből 
és erődből.

Isten Úr mindenek felett.
Légy Isten katonája, 

mint Gedeon!
Minden igazi keresztyén 

katona is egyben.
Istennek különleges terve van 

minden keresztyénnel.
A bűnös lépések messze visznek 

Istentől.
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KIN

Ismerd el, hogy nem engedel-
meskedtél ennek a parancso-
latnak, és fordulj Krisztushoz 

megváltásért!

Higgy Jézusban, aki meg tudja 
törni a bűn és a Sátán erejét a te 

életedben is.

Akkor leszel „katona”, amikor 
megkéred az Úr Jézust, hogy 

mentsen meg.

Állj át a másik oldalra: higgy 
Jézusban mint Megváltódban!

Amikor rábízod magad Jézus 
Krisztusra, megláthatod Isten 

terveit.
----

KIM
Ne engedd, hogy más dolgok 

vagy emberek Isten elé 
kerüljenek az életedben!

Kérd Jézust, hogy segítsen, 
amikor az emberek ellened 

fordulnak azért, mert keresztyén 
vagy!

A Sátán elleni harcban enge-
delmeskedj az Úr Jézusnak, és 

bízzál benne.

Ne add fel a harcot, és légy 
óvatos!

Miközben Isten megvalósítja 
tervét a te életeddel is, egyre 

jobban hasonlítasz majd Jézus-
hoz.

Térj vissza Istenhez, és valld meg 
neki bűneidet!

Aranymondás
„Szeresd az Urat, a te Istenedet 
teljes szívedből, teljes lelkedből 

és teljes elmédből” (Máté 22,37).

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

„Álljatok ellen az ördögnek, 
és elfut tőletek. Közeledjetek 

az Istenhez, és ő közeledni fog 
hozzátok” (Jakab 4,7−8).

„Az Úr előtt nincs akadály: 
akár sok, akár kevés ember 
által szerezhet szabadulást.” 

(1Sámuel 14,6).

„Meg vagyok győződve arról, 
hogy aki elkezdte bennetek a jó 
munkát, elvégzi a Krisztus Jézus 

napjára” (Filippi 1,6).

„Jézusnak, az ő Fiának vére 
megtisztít minket minden 

bűntől” (1János 1,7).

Aranymondás 
gyakorlása Megrongálódott irattekercsek Örök királyság Ellenállás Jelbeszéd A mozaik összeáll Jézus vére

Ének Az Úr nagyon szeret (JÉ 148) Ő az Úr (KKF 119) Ha Sátán kísért (JÉ 226)
Én nem vagyok gyalogos katona 

(KKF 42)
Tudom, az Úrnak terve van 

velem (JÉ 163)
Mindent megbocsátott nekem 

(KKF 108)

Ismétlő játék A bálványok eltávolítása Sárba ragadt harci szekerek Győzelem! A kisebb hadsereg nyer! Te tudod a választ? Lábnyomok

Foglalkoztató feladat Mi áll az első helyen? * Isten Úr mindenek felett. Győztes lehetek! * Isten győzelme Mit ábrázol a kép? Lábnyomok *

Kreatív ötletek
Emlékeztető

Én és az én házam népe…
Debóra a pálmafa alatt A bátor Gedeon Az Úrért és Gedeonért!

Sámson ereje
Az erős Sámson

Sámson végső győzelme 1.
Sámson végső győzelme 2.

* – szövegkönyvben található


