
Az első keresztyének – ÖHK csomag táblázat

TERV 1. lecke 2. lecke 3. lecke 4. lecke 5. lecke 6. lecke

Cím A tanúk
Isten erővel ruházza fel a 

hívőket 
Isten munkálkodik a hívők által Istent nem lehet becsapni Isten üzenete mindenkinek szól Isten gyermekeit üldözik

Igehely

Márk 16,1–15; 
Lukács 23,47–24,12.36–53; 

János 19,38–20,23; 
ApCsel 1,1–11

ApCsel 2,1–41 ApCsel 3,1–16 ApCsel 4,32–5,11; 8,9–24 ApCsel 10,1–48 ApCsel 4,1–31; 5,17–7,60

Központi igazság Az Úr Jézus Krisztus feltámadt 
a halálból.

A Szentlélek Isten jelen van 
minden hívő életében.

Isten akar és tud is segíteni a te 
legnagyobb problémádon.

Isten mindent tud.
Isten azt akarja, hogy mindenki 

hallja meg az evangéliumot.
Isten gyermekei készek Urukért 

szenvedni.

Al
ka

lm
az

ás KIN Téged is megmenthet 
az ítélettől!

Térj meg, és a Szentlélek belép 
az életedbe!

Fogadd el Isten segítségét!
Ne hidd, hogy elrejtheted 

a bűneidet!
Hidd el az evangéliumot, és 

higgy az Úr Jézusban!
Itt és most válaszolj Isten 

hívására!

KIM Mondd el te is másoknak, hogy 
Jézus feltámadt a halálból! 

Engedd a Szentlelket 
munkálkodni!

Ne hallgasd el mások elől, hogy 
Jézus az egyetlen megoldás!

Döntsd el, hogy nem akarsz 
képmutató hívő életet élni!

Gondold végig, mit tehetsz 
azért, hogy az evangélium 

terjedjen!

Gondolj arra, mit vállalt Jézus 
érted, és kérd, hogy erősítsen 

meg!

Ar
an

ym
on

dá
s Nagyobbaknak

„Az Emberfiának bűnös 
emberek kezébe kell adatnia, és 
megfeszíttetnie, és a harmadik 

napon feltámadnia” 
(Lukács 24,7).

„Erőt kaptok, amikor eljön 
hozzátok a Szentlélek, és tanúim 

lesztek” (ApCsel 1,8).

„Mit használ az embernek, 
ha az egész világot megnyeri, 

lelkében pedig kárt vall?” 
(Márk 8,36).

„Isten… ismeri a szívnek titkait” 
(Zsoltárok 44,22).

„Az Ő parancsolata pedig az, 
hogy higgyünk az Ő Fiának, 

a Jézus Krisztusnak nevében, 
és szeressük egymást” 

(1János 3,23).

„Áldjátok azokat, akik üldöznek 
titeket; áldjátok, és ne 

átkozzátok!” (Róma 12,14).

Gyakorlás Memória-teszt Ki a tanú? Földi kincsek A szív titkai Jelnyelv Áldás az üldözőre!

Kisebbeknek
„Nincsen itt, mert feltámadt, 

amint megmondta” (Máté 28,6).
„Hirdessétek az evangéliumot!” 

(Márk 16,15).

„[Jézusnak] van hatalma 
bűnöket megbocsátani” 

(Márk 2,10).
--

[Isten] „azt akarja, hogy minden 
ember üdvözüljön” 
(1Timótheus 2,4).

„Isten a mi oltalmunk és 
erősségünk” (Zsoltárok 46,2).

Ja
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lt 
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ek

Nagyobbaknak Menj és hirdesd széjjel Szentlélek, jövel (JÉ 43.) Tégy engem késszé Ha Sátán kísért (JÉ 226.) Tégy engem békeköveteddé Nézz az Úrra nagy hittel!

Kisebbeknek Jézus Isten Fia Atyám, én imádlak! (JÉ 63.) Jézus gyógyít --
Halld, halld, Jézus szeret 

engem! (JÉ 194.)
Oly erős az Úr! (JÉ 94.)

Ism
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té

k Nagyobbaknak A feltámadás tanúi Furcsa nyelv Ugorj egyet! Igaz vagy hamis?
Minden népből

Másoknak is szükségük van rá!
Szabadítsuk ki az apostolokat!

Kisebbeknek ua. Lángnyelvek ua. -- Minden népből ua.
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t Nagyobbaknak Tanú-doboz (1)
Tanú-doboz (2)

A Szentlélek formálni akarja 
a hívőket

Tanú-doboz (3)
Rejtőzködő szavak

Tanú-doboz (4)
Evangéliumi karkötő

Isten mindent tud rólam
Mondj igazat!

Tanú-doboz (5)
Add tovább az evangéliumot

Tanú-doboz (6)
Bátorító könyvjelző

Imaközösség

Kisebbeknek Üres sír SzNK Színező --
Állatok

Isten munkája a világban
Készítsünk könyvjelzőt!

Más -- Szentháromság mondóka -- -- Két rövid tanítás


