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BEVEZETÉS
Bibliai igazságok tanítása
Az a tanító, aki csak bibliai történeteket mond el a gyermekeknek, nem teljesíti a rábízott feladatot. Rendkívül 
fontos, hogy a gyermekek azokat az igazságokat is megtanulják, amelyekért a tanító által elmondott törté-
neteket leírták, illetve hogy a tanító, még egy lépéssel továbbvezetve őket, megmutassa nekik, mit is jelent 
az adott igazság az ő személyes életükre. Természetesen egyetlen alkalom keretén belül lehetetlen az egyes 
történetekben fellelhető összes igazságot megtanítani, ezért mindegyik leckében egy igazságot választottunk. 
A központi igazság tanítását beleszőttük a történetbe, de hogy a tanító felkészülését segítsük, a tanítói ré-
szeket külön megjelöltük. Ezek a megjelölések az óravázlatban is szerepelnek. A központi igazság rövidítése: 
KI. Amikor a KIM vagy KIN rövidítéssel találkozunk, azok tanításokat vagy alkalmazásokat jelentenek (KIM = 
megtért gyermeknek, KIN = nem megtért gyermeknek). Ezeket a részeket jellegzetes szófordulatokkal is ér-
zékelhetően elkülönítjük: „Ha te még nem bíztad rá magad az Úr Jézusra mint Megváltódra…”, vagy: „Te, aki 
már keresztyén vagy…”. Az igazság alkalmazását is jelöljük a szövegben. Időnként a tanító úgy érezheti, hogy 
szeretné a tanítást még jobban a jelenlévő gyermekekre alkalmazni. Olyankor nyugodtan használhatja egy 
konkrét fiú vagy leány nevét. Vagy előfordulhat, hogy az alkalmazást inkább nagyobb gyermekek életéhez 
érzi közelebb, miközben az ő csoportjába kisebb gyermekek járnak. Bármilyen szükséges változtatás megen-
gedett. Egy a lényeg: alkalmazzuk Isten Igéjét a gyermekek életére.

Segítség felajánlása
Miközben az evangélium üzenetét hirdetjük a gyermekek között, lehetnek olyanok, akik válaszolnak Isten hí-
vására. Talán valamikor később meg is tudjuk, hogy valaki elfogadta az Úr Jézust Megváltójának, de megtör-
ténhet, hogy soha nem szerzünk róla tudomást. Lehetnek azonban olyan gyermekek, akiknek segítségre van 
szükségük. Talán kérdéseik vannak, talán bátorítás, segítség kell nekik, mert nem tudják, mit mondjanak. 
Amikor hívőknek szóló tanítást adunk, lehetnek olyanok, akik éppen nehéz helyzetben vannak, vagy akik nem 
egészen értik, miként alkalmazható az adott lecke személyes életükre, vagy olyan helyzettel kerülnek szembe, 
amiről még nem ismerik a Biblia tanítását, vagy szeretnék velünk megosztani egy gondjukat, hogy imádkoz-
hassunk értük, ami különösen akkor fontos, ha mi vagyunk az egyetlen keresztyén, akire számíthatnak.
Sok minden miatt fontos tehát, hogy a gyermekek tudják, számíthatnak ránk. Ehhez azt is meg kell monda-
nunk, hogy hol és mikor tudnak velünk beszélgetni. Végezetül hangsúlyoznunk kell a nem hívő gyermekeknek, 
hogy amikor hozzánk jönnek, nem az Úr Jézushoz jönnek: vagyis ahhoz, hogy az Úr Jézust elfogadják, nem 
kötelező velünk beszélgetniük. Tehát semmiképpen ne akkor ajánljuk fel segítségünket, amikor meghívást 
adunk, nehogy a gyermekekben azt a benyomást keltsük, hogy csak rajtunk keresztül, a mi segítségünkkel 
fogadhatják el az Úr Jézust, vagy hogy azzal már megmenekülnek, ha velünk beszélgetnek.
Szeretnénk egy példával is illusztrálni a leírtakat.
Lássunk először egy nem hívő gyermeknek szóló meghívást:
„Talán azt gondolod most, hogy nagyon szeretnél az Úr Jézusnak élni, de nem tudod, hogyan léphetnél vele 
kapcsolatba. Az alkalom után ott leszek a táblánál. Tudnod kell, hogy én a bűneidet nem tudom elvenni, mert 
arra csak az Úr Jézus képes, de örömmel elmagyarázom, miként lehet vele kapcsolatod. Nyugodtan gyere ide 
hozzám. Leülünk, és beszélgetünk ezekről a dolgokról.”
Most lássunk egy hívő gyermekhez szóló felhívást:
„Ha te már rábíztad magad az Úr Jézusra mint Megváltódra, de nekem még nem beszéltél erről a döntésedről, 
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 segíteni is tudok neked.”

aranymondások
Az aranymondás az a bibliai igevers, amelyet a lecke kapcsán szeretnénk megtanítani a gyermekeknek. Ameny-
nyiben öt egymás utáni héten (vagy táborban) tanítjuk a leckesorozatot, tanítsunk meg jól inkább két-három 
aranymondást, melyekre a gyermekek valóban emlékeznek majd. Ha mind az ötöt tanítjuk nekik, előfordulhat, 
hogy mindegyikből emlékeznek valamire, de egyet sem tanulnak meg igazán.



Júda királyai

44

áTTEkiNTÉS
lecke központi 

igazság alkalmazás aranymondás

Jósáfát
2Krón 17−20

Az ÚR a legjobb 
segítő, aki csak 
létezik.

KIN: Hitre kell jutnod, mielőtt 
Istent segítődként 
megismerheted.

KIM: Kérd Isten segítségét 
minden helyzetben, 
és köszönd meg, hogy 
segített!

„Ne félj, mert én veled 
vagyok, ne csüggedj, 
mert én vagyok Istened! 
Megerősítlek, meg 
is segítlek” (Ézsaiás 
41,10a).

Jóás
2Krón 
22,10−24,27;
2Kir 11−12

A hitet nem lehet 
örökölni.

KIN: Jézus Krisztust 
Megváltódként kell 
megismerned!

(Isten Fia)„szeretett 
engem, és önmagát 
adta értem” (Galata 
2,20).

Ezékiás
2Krón 
28,24−32,23

Isten gyermekei 
igyekezzenek úgy 
tisztelni Istent, 
ahogyan Ezékiás 
tette.

KIM:  Ez hatással lesz életedre, 
és imádságaidra is.

„Méltó vagy, Urunk, 
hogy tied legyen 
a dicsőség, a tisztesség 
és a hatalom” (Jelenések 
4,11a).

Manassé
2Kir 21
2Krón 33

Senki sem lehet 
olyan rossz, hogy 
Isten ne tudná 
megmenteni.

KIN: Krisztushoz mindig 
mehetsz, akármilyen rossz 
is voltál.

KIM: Imádkozz tovább 
a még nem hívő 
osztálytársaidért és 
barátaidért!

„Hagyja el útját a bűnös, 
és gondolatait az álnok 
ember! Térjen az Úrhoz, 
mert irgalmaz neki, 
Istenünkhöz, mert kész 
megbocsátani” (Ézsaiás 
55,7).

Jósiás
2Krón 34−35;
2Kir 22−23,28

Vedd komolyan 
Isten szavát, 
ahogyan Jósiás 
tette!

KIN: Ne vedd semmibe Isten 
figyelmeztetését, hanem 
engedj Isten hívásának!

KIM: Tedd meg, amit Isten Igé-
jéből megértettél!

„Legyetek az Igének 
cselekvői, ne csupán 
hallgatói, hogy be ne 
csapjátok magatokat” 
(Jakab 1,22).
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1. lECkE
JóSáFáT
igehely tanítóknak
2Krónikák 17–20

központi igazság
Az Úr a legjobb segítő, aki csak létezik.

alkalmazás
kiN: Hitre kell jutnod, mielőtt Istent 
segítődként megismerheted. 
kiM: Kérd Isten segítségét minden 
helyzetben, és köszönd meg, hogy segített!

aranymondás
„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, 
mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is 
segítlek” (Ézsaiás 41,10/a).

Szemléltetőeszközök
•	 1-1,	1-2,	1-3,	1-4,	1-5	és	1-6	lapozós	kép;
•	 egy	család	fényképe,	melyen	szülők	és	

gyermekeik láthatók. Ezt a fényképet 
mutassuk meg mint a Kinizsi család 
fényképét;

•	 hazavihető	aranymondások	(l.	40	o.)

leckevázlat
Bevezetés

Hol keresel segítséget?

Az események kibontakozása:
1. Ászá király megtapasztalja Isten segítségét
   ki
2. Ászá király elmulasztja Isten segítségét 

keresni
3. Jósáfát király lesz kiN
4. Jósáfát egyezményt köt Ahábbal kiM
5. Jósáfát megmenekül a halál elől 

a csatában kiM
6. Az ellenség megtámadja Júdát
7. Jósáfát imádkozik kiM
8. Isten segítséget és győzelmet ígér kiM
9. Az énekkar vezeti Júda seregét a harcba

Csúcspont
Látják, hogy az ellenség csapatában mindenki 
meghalt kiM

Befejezés 
Kifosztják az ellenséget.
Visszatérnek Jeruzsálembe, és dicsőítik Istent

 kiNM
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lecke
Tomi nagyon aggódott a focimeccs miatt. Ahhoz, hogy bejussa-
nak a döntőbe, csapatának nyernie kellett. − Nézzük a csillagok 
állását – gondolta, és felkapott egy újságot. − „Nehéz nap előtt 
állsz” – olvasta. – „Ne add fel, és biztos a siker!”

Simonnak témazáró dolgozatot kellett írnia az iskolában. 
Egyáltalán nem volt biztos benne, hogy jól meg tudja majd írni. 
Az anyukája a következőt tanácsolta neki: 

− Simon, mondogasd magadnak: „Sikerülni fog, nem hagyom, 
hogy kifogjon rajtam!”

Tóni is ugyanarra a dolgozatra készült. Bibliájában a következő 
szavakat húzta alá: „Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a föl-
det alkotta” (Zsoltárok 121,2).

Három fiút láttunk, akiknek segítségre volt szükségük. Hol kereste 
a segítséget Tomi? Miben bízott Simon? És Tóni? Hát te honnan 
várod a segítséget?

1-1 kép
Jósáfát királyfi már jól tudta, hogy az Úrtól kell várnia a segítséget. 
Hallott a híres ütközetről, melyet apja, Ászá király vívott a kúsiták-
kal. Az ellenség kétszeres túlerővel és 300 harci szekérrel indult 
Ászá ellen. Júda seregének esélye sem volt a győzelemre. 

Ászá király ennek ellenére nem csüggedt el, hanem az Úrhoz for-
dult segítségért. Így imádkozott: „Uram, neked nem nehéz segíteni 
az erőtlent a sokasággal szemben. Segíts meg bennünket, Urunk, 
Istenünk, mert rád támaszkodunk, és a te nevedben jöttünk ez el-
len a tömeg ellen! Uram, te vagy a mi Istenünk” (2Krónikák 14,10).

Hogy mi lett az imádság eredménye? A hatalmas ellenség és 
a harci szekerek elmenekültek. Júda csapatai üldözőbe vették 
őket, és kincseket meg állatokat zsákmányoltak. 

Jósáfát királyfi tudta, hogy a környező országok egyetlen kirá-
lyától sem kaphattak volna olyan segítséget, mint az Úrtól. Az Úr 
az ég és a föld alkotója. Ő „az erős és hatalmas Úr, az Úr, aki hatal-
mas a harcban” (Zsoltárok 24,8). Egyetlen személy vagy hadsereg 
sem képes úgy segíteni, ahogyan az Úr. Ő a legjobb segítő, aki 
csak létezik (ki).

Jósáfát apja, Ászá király mégsem az Úrtól várt mindig segítséget. 
Sokszor lépett szövetségre olyan királyokkal, akik nem ismerték 
az egy, élő, igaz Istent. Később a király lába súlyosan megbetege-
dett. A Biblia így tudósít erről: „De betegségében sem az Úrhoz 
folyamodott, hanem az orvosokhoz” (2Krónikák 16,12).

1-2 kép
Amikor Jósáfát királyfi 35 éves lett, apja, Ászá király meghalt. 
Vajon milyen király vált Jósáfátból? Azt olvassuk a Bibliában, hogy 
az Úrban bízott egészen fiatal korától fogva (2Krónikák 17,3–4). 
Tudta, hogy ha segítséget szeretne kapni az Úrtól, Isten útján kell 
járnia. 

ki
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Ez ma sincs másképp: az Úr azt ígéri, hogy azoknak segít, akik 
hozzá tartoznak. Mindenki, te is és én is bűnben születtünk, Isten 
családján kívül. Ezért döntünk úgy, hogy nem engedelmeskedünk 
Istennek. Talán előfordult már, hogy rajtakaptak az iskolában, ami-
kor lemásoltad a társadról a megoldást, de a tanárnak ezt mond-
tad: „Én nem puskáztam, becsület-szavamra!” Hazudtál, és ez bűn. 
Lemásoltad a választ, és ez is bűn. A Bibliából tudjuk, hogy ezek a 
dolgok helytelenek. Ahhoz, hogy Isten családjába kerülhess, meg 
kell szabadulnod a bűneidtől. Úgy szabadulhatsz meg a bűneidtől, 
ha megbánod őket, hiszel az Úr Jézus Krisztusban, és rábízod ma-
gad Istenre. Ha megteszed, bekerülsz Isten családjába.

Bemutatom nektek a Kinizsi családot. A Tamás téren laknak. 
(Mutassuk fel a családot ábrázoló fényképet.) Apa Sárának és 
Benedeknek minden héten ad zsebpénzt, de a téren lakó töb-
bi gyermeknek nem ad. Apa gyakran elviszi őket úszni szombat 
délutánonként, de a többi gyermeket nem viszi magával. A saját 
gyermekeivel szokott társasjátékozni vagy cukrászdába menni. De 
miért csak Sárával és Benedekkel? Mert ők az ő családjához tartoz-
nak. A többi gyermek a Tamás térről nem várhatja el, hogy Kinizsi 
bácsi velük is ugyanúgy viselkedjen. Mi sem várhatjuk el Istentől, 
hogy segítsen, amikor nem tartozunk az Ő családjához. Gondold 
meg jól, mit válaszolnál a következő kérdésre: Te már Isten csa-
ládjához tartozol? Ha beszélgetni szeretnél valakivel arról, hogy 
mi módon kerülhetsz Isten családjába, maradj a helyeden, ami-
kor a többiek mennek haza, és én szívesen elmagyarázom neked 
a Biblia segítségével. Aki Isten családjához tartozik, egészen más-
hogyan él, mint azok, akik nem Isten családtagjai.

Jósáfát Isten családjába tartozott, és az életén is meg lehetett lát-
ni, hogy szerette Istent. Uralkodása kezdetén azonnal nekilátott 
a rendcsinálásnak. Embereket küldött ki a városokba, hogy Isten 
Törvényére tanítsák a népet. Fejlesztette hadseregét. A szomszé-
dos országok lakóinak hamarosan feltűnt, hogy Júdában valami 
megváltozott. Vajon mi? Megértették, hogy az Úr van Jósáfáttal és 
embereivel. Mivel Ő volt a segítőjük, a többi ország nem indított 
háborút Júda ellen. Mit gondolsz, miért nem támadták meg őket? 
(Válaszoljanak a gyermekek.)

Júda legközelebbi szomszédja Izráel volt, ahol egy gonosz király, 
Aháb uralkodott. Arra biztatta népét, hogy bálványokat imádjon. 
Egy napon Jósáfát király meglátogatta Aháb királyt. − Egyesítsük 
seregeinket, és együtt vonuljunk Rámót-Gileád ellen – ajánlotta 
az agyafúrt Aháb. Mit mondhatott volna Jósáfát? (Válaszoljanak 
a gyermekek.) Miért?

Jósáfát azonban mást válaszolt. − Rendben – egyezett bele. − 
Veled megyünk, de először megkérdezzük az Urat, hogy Ő is ezt 
akarja-e.

Aháb király hívatta prófétáit és megkérdezte tőlük:

− Elmenjünk-e harcolni Rámót-Gileád ellen?

kiN

Nincs kép
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Azok azt válaszolták, amit a király hallani akart:

− Menjetek, mert Isten győzelmet ad nektek.

Jósáfátot azonban nyugtalanította a válasz. Az az érzése támadt, 
hogy ezek nem Isten prófétái. − Nincs az Úrnak több prófétája? 
– érdeklődött.

Aháb király hívatta Mikájehút, aki átadta Isten üzenetét. Az üze-
net nagyon különbözött az előzőtől: − Legyőznek téged – figyel-
meztette Mikájehú Ahábot.

Jósáfát király választás elé került. Úgy döntött, hogy nem hallgat 
Isten figyelmeztetésére. Mivel Aháb segítségében bízott, elindult 
a harcba, és ez csak rosszul végződhetett.

Jósáfát választása nem tetszett az Úrnak; Isten nem akarja, hogy 
gyermekei az Ő ellenségeinél keressenek segítséget. Isten a ke-
resztyéneknek sem segít olyan dolgokban, amelyeket Ő megtil-
tott. Ha egy keresztyén fiú úgy dönt, hogy megveri az egyik osz-
tálytársát, ne várja, hogy Isten mellé áll.

1-3 kép
Ha a barátnőd felajánlaná, hogy kölcsönadja neked a sportver-
senyre a talizmánját vagy kabalababáját, mert az segít, mit mon-
danál neki, ha te már keresztyén vagy? (Válaszoljanak a gyerme-
kek.) Ne feledd: Isten azoknak segít, akik úgy hisznek és bíznak 
az Úr Jézusban mint Megváltójukban. Segítségükre siet, amikor 
baj van, vagy amikor a Sátán rosszra akarja őket csábítani, és segít 
megtenni azt, ami Istennek örömet okoz.

isten a legjobb segítő, aki csak létezik (ki), ám nem nézte 
jó szemmel, hogy Jósáfát király Aháb királlyal készült egyesíteni 
haderőit.

1-4 kép
A fondorlatos Aháb király azt találta ki, hogy álruhát ölt, mivel tud-
ta, hogy az ellenség őt venné célba. Szegény Jósáfát viszont kirá-
lyi öltözékben vágtatott szörnyű veszélynek téve ki magát.

− Nézzétek, ott van Izráel királya! – kiáltott az ellenség harci szeke-
reinek parancsnoka, amikor meglátta Jósáfátot. − Fogjátok körül! 
− parancsolta. Már éppen körbefogták, hogy letámadják, amikor 
− még éppen idejében − Jósáfát hatalmasat ordított. Ekkor az el-
lenség felismerte, hogy nem ő Izráel királya. A Biblia így tudósít er-
ről: „Az Úr megsegítette, és Isten másfelé terelte őket” (2Krónikák 
18,31).

Micsoda Segítő! A legjobb. Isten szerette Jósáfát királyt, és akkor 
is megsegítette, amikor rossz helyen volt rossz emberek között. 
Talán te is ilyen helyzetbe kerültél: keresztyén vagy, Jézus Krisztus 
már a Megváltód, de rossz helyre jársz, rossz társaságba. Istennek 
nem tetszik, amit lát: pl. lemész a parkba, találkozol idegen fiúk-
kal, akik szipóznak, cigarettáznak, pornóújságokat nézegetnek, 
és gúnyos megjegyzéseket tesznek az idős emberekre. De Isten 
nagyon szeret téged. Ezért kérheted, hogy segítsen kikerülnöd 
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ebből a társaságból. Még akkor is megsegít, ha olyan nagy baj-
ba kerülnél, mint Jósáfát. A harc folytatódott Rámót-Gileád ellen. 
Az egyik katona elővette az íját, és bár találomra lőtt ki egy nyilat, 
valakit eltalált. A nyíl Aháb királyt találta el, és súlyosan megsebe-
sítette. Még aznap este meghalt. Mivel Ahábnak Isten nem lehe-
tett a Megmentője, nem lett a segítője sem, hiszen Aháb egyálta-
lán nem bízott Istenben.

Jósáfát király viszont bölcsebb emberként tért haza a harcból. 
Megtanulta, mekkora bolondság volt emberekben és hadsere-
gekben bízni. Tudta: ezentúl egyedül csak az Úrra támaszkodik, 
hiszen isten a legjobb segítő, aki csak létezik (ki). Hatalmas 
segítség minden bajban. Jósáfát akkor is emlékezett a leckére, 
amikor később rossz hírt kapott.

1-5 kép
− Hatalmas sereg közeledik! Az ammóniak és a móábiak együtt 
akarják megtámadni Júdát! – jelentették Jósáfátnak emberei. 
Most mi lesz? A király összehívta Jeruzsálem népét, hogy együtt 
kiáltsanak Istenhez segítségért. A férfiak, nők és gyermekek 
csendben hallgatták a király imádságát a Templomban. (Olvassuk 
fel a 2Krónikák 20,6-ot és 12-t.) Kiben bízott a király? Igen, egyedül 
Istenben. Ezért mielőtt bármit tett volna, imádkozott.

Te mit teszel, ha bajba kerülsz? Megtörténik, hogy még közülünk 
is, akik szeretjük az Urat, megpróbáljuk magunk megoldani prob-
lémáinkat. Vagy mástól kérünk segítséget. Csak akkor kezdünk 
imádkozni, ha egyik sem működik. Rossz oldalról közelítjük meg 
a kérdést, nem igaz? Mindig emlékeznünk kellene arra, hogy 
az imádkozással kezdjük, mert nincs az Úrhoz hasonló támasz. 
isten a legjobb segítő, aki csak létezik (ki). Hatalmas és fen-
séges. Mindegyik gyermekét szereti. Minden helyzetben tudja, mi 
a legjobb nekünk. Isten képes és akar is segíteni gyermekeinek.

Ezért a királynak és Jeruzsálem népének különleges üzenetet kül-
dött egy prófétájával: 

− Figyeljetek a szavamra, Jósáfát király, Jeruzsálem lakói és Júda! 
Ezt mondja az Úr: Ne riadjatok meg ettől a nagy seregtől, mert 
ez nem a ti háborútok, hanem Istené. Nektek még csak harcolno-
tok sem kell. Menjetek ki holnap ellenük, mert veletek lesz az Úr 
(a 2Krónikák 20,15–17 alapján)!

Ekkor a király és a nép arcra borulva imádta Istent, aki biztosította 
őket segítségéről, és nekik pont erre volt szükségük. 

Ha te már az Úré vagy, Ő neked is ígéri, hogy megsegít. Mondj né-
hány példát, amikor szükséged lehet a segítségére. (Válaszoljanak 
a gyermekek.) A Bibliában Isten számtalanszor ígéri, hogy segít. Jó 
ezeket megjelölni és megtanulni. Hallgasd csak: „Ne félj, mert én 
veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, 
meg is segítlek” (Ézsaiás 41,10). „Velem van az Úr, nem félek, em-
ber mit árthat nekem” (Zsoltárok 118,6). Ha eszedbe jutnak ezek az 
ígéretek, megerősítenek, amikor dolgozatot írsz, amikor egy ott-
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honi veszekedés felkavar, vagy amikor elfog a félelem. Néhányat 
ki is nyomtattam. Ha szeretnél egyet kitenni a szobád falára, kap-
hatsz egyet az alkalom végén. Ha az Úr Jézus már a Megváltód, 
Isten azt szeretné, ha tudnád: Ő a te segítőtársad is akar lenni.

A király és a nép hitt Isten ígéretében, ezért a következő reggelen 
felkészült az ütközetre. A király még egyszer emlékeztette őket 
Istenre: „Hallgassatok rám… Higgyetek Istenetekben, az Úrban, 
és megmaradtok! (2Krónikák 20,20).

Ezután hadrendbe állította őket. Szerinted kiket állított előre? 
Kiknek kell elöl menniük? (Hallgassuk meg a gyermekek javaslata-
it.) Igen. Ám ez alkalommal, szokatlan módon az énekesek álltak a 
sereg élére, és csak utánuk következtek a katonák.

„Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete! (2Krónikák 
20,21) – énekelte a kórus, a sereg pedig csak ment előre, míg arra 
a helyre nem ért, ahonnan az egész hatalmas, ellenséges sereget 
belátták.

1-6 kép
Az eléjük táruló látványtól még a lélegzetük is elállt. Amerre a szem 
ellátott, a völgyben mindenütt holttestek feküdtek, ugyanis Isten 
az ellenség katonáit egymás ellen fordította, és egymást öldösték 
le. Egyetlen ellenséges katona sem tudott elmenekülni. Jósáfát 
és emberei lementek, és begyűjtötték a gazdag zsákmányt: ru-
hákat, értéktárgyakat és katonai felszereléseket. Annyi volt belő-
lük, hogy három teljes napig tartott, amíg mindent összeszedtek. 
Isten megtartotta ígéretét: megnyerte nekik a csatát.

Isten mindig megtartja ígéreteit és segít gyermekeinek. 
Megtörténik, hogy nem egészen úgy, ahogyan azt mi szeretnénk. 
Mi gyakran arra vágyunk, hogy vegye el gondjainkat. Ezt néha 
meg is teszi, más alkalommal azonban úgy segít, hogy segít meg-
birkóznunk a problémákkal. Bármit is tesz, az nekünk biztosan 
a legjobb, ezért meg is köszönhetjük. 

Ezt akarta Jósáfát király is az embereivel. A negyedik napon hosz-
szú menet indult a jeruzsálemi Templomhoz a királlyal az élen. 
Micsoda boldog nap volt az! A zenészek fuvolák, lantok és harso-
nák hangjával, a tömeg pedig énekszóval dicsérte az Urat a nagy 
győzelemért.

Ha te már ismered és szereted az Úr Jézust, ne felejts el hálát adni 
Isten segítségéért. Hiszen csodálatos tudni azt, hogy Isten a te se-
gítőd, márpedig isten a legjobb segítő, aki csak létezik (ki).

Talán azért nem kapsz segítséget Istentől, mert még mindig a ma-
gad útján jársz. Szeretnéd, ha nem így lenne? Szeretnéd, ha az Úr 
Jézus elvenné a bűneidet? Mondd el ezt neki itt és most! Fogadd 
el Őt Megváltódnak! Ne feledd: csak azok kapják meg a jogot, 
hogy Isten gyermekeivé legyenek, akik az Úr Jézust befogadták 
(János 1,12). Ha befogadod az Úr Jézust, Isten is befogad az Ő csa-
ládjába, és te is bízhatsz ígéretében, hogy megsegít.

kiM

kiNM



Júda királyai

11

(A lecke után imádkozhatunk a gyermekekkel röviden. Bátorítsuk 
a megtért gyermekeket, hogy adjanak hálát Isten segítségéért. 
Javasoljuk nekik, hogy kezdjék imádságukat ezekkel a szavakkal: 
„Köszönöm, Uram, hogy segítettél, amikor ...”)

ismétlő kérdések
1. Miben bíznak az emberek általában? (Horoszkópban, saját 

erejükben, szavak erejében stb.)

2. Mi történt, amikor Ászá király egy ütközet előtt Istentől kért 
segítséget? (Az erős ellenség elmenekült, Ászá serege nagy 
zsákmányra tett szert.)

3. Milyen változások történtek az országban, amikor Jósáfát ke-
rült a trónra? (A népet Isten Törvényére taníttatta, és fejlesztet-
te az ország hadseregét.)

4. Milyen hibát követett el Jósáfát, amikor Aháb király háború-
ba hívta? (Bár ismerte Isten válaszát, mégis szövetségre lépett 
Ahábbal, és elment a csatába.)

5. Mi történt Ahábbal és Jósáfáttal a csatában? (Jósáfátot Isten 
kimentette az ellenséges katonák közül, Ahábot viszont egy ta-
lálomra kilőtt nyíl halálosan megsebesített.)

6. Miből látszott, hogy Jósáfát tanult a hibájából? (A követke-
ző ütközet előtt összehívta a népet, hogy együtt kiáltsanak 
Istenhez.)

7. Mi volt Isten válasza? (Prófétán keresztül azt üzente, hogy 
megnyeri helyettük a csatát.)

8. Mi volt a szokatlan abban, ahogyan Jósáfát hadrendbe állí-
totta a népet? (Az énekeseket állította a menet élére.)

9. Mit tett Isten a csatában? (Egymás ellen fordította az ellenség 
katonáit, akik ezért egymást ölték halomra.)

10. Mit tett Jósáfát, miután gazdag zsákmánnyal tért haza a csa-
tából, ahol még harcolniuk sem kellett? (Nagy örömünnepet 
rendezett, és a néppel együtt hálát adott Istennek a segítsé-
gért.)

11. Ha te már Isten gyermeke vagy, miben reménykedhetsz ne-
hézségek idején? (Isten segítségében, melyet gyermekeinek 
megígért.)

12. Hogyan lehetsz Isten gyermekévé? (Elfogadom Megváltómnak 
az Úr Jézust. Hiszem, hogy meghalt a bűneimért és feltámadt, 
és ezt imádságban elmondom Istennek.)

Ismétlő játék
Csődjáték 
 (l. teljes szövegkönyv)
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2. lECkE
JóáS
igehely tanítóknak
2Krónikák 22,10–24,27; 2Királyok 11–12

központi igazság
A hitet nem lehet örökölni.

alkalmazás
KIN: Jézus Krisztust Megváltódként kell megis-

merned.

aranymondás
(Isten Fia) „szeretett engem, és önmagát adta ér-
tem” (Galata 2,20b).

Szemléltetőeszközök
•	 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 és 2-6 lapozós kép

Megjegyzés
Ismert tény, hogy vannak bibliamagyarázók, 
akik Jóást egy megtévedt „visszaesőnek” tart-
ják. A legtöbben azonban úgy vélik, és a lecke is 
ezt hangsúlyozza, hogy nem volt igazi, üdvözítő 
hite.

leckevázlat
Bevezetés

Az életmentő bizonyítvány keresése
Az események sorrendje

1. Ahazjá halála
2. A királynő gyilkosságot tervez
3. Jóást kimentik és a Templomban él ki
4. Jójádá megtervezi Jóás megkoronázását
5. A királynő sikertelenül avatkozik közbe
6. Megújulás Jójádá irányítása alatt kiN
7. Új tanácsadók; Jóás más irányba tér
8.  Jóás elrendeli Zekarjá kivégzését kiN

Csúcspont
A szíriai hadsereg betör az országba

Befejezés
Jóás megsebesül és meghal kiN
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lecke
– Mit keresel? – kérdezte anya Ádámtól.

– Sanyi életmentő bizonyítványát keresem, – magyarázta Ádám –  
tudod, amelyiket akkor kapott, amikor ruhában kellett úsznia. 
Nagy szükségem lenne rá.

– De miért? A sajátodat már bemutattad a vitorlásklubban múlt 
héten. Mire kell a bátyád bizonyítványa? – kérdezte anya.

– Nem nekem kell, hanem Lacinak. Életmentő bizonyítvány nélkül 
nem veszik föl − magyarázta Ádám, miközben tovább kutatott.

– Várj csak egy kicsit, fiam. Sanyi bizonyítványa nem jó Lacinak. 
Különben sem fogadják el.

– És miért nem? Nem te szoktad mondogatni, hogy a használt, 
mások által levetett, vagy másoktól örökölt ruha éppen úgy meg-
felel, mint az új? – vitatkozott Ádám csalódottan.

– Valóban szoktam mondogatni, de ami a ruhára igaz, nem igaz 
egy bizonyítványra. Egy bizonyítvány csak azt a valakit igazolja, 
hitelesíti, akinek a neve rajta szerepel. 

Ma Jóásról tanulunk, aki valami másról gondolta, hogy örökölhe-
tő, de tévedett. 

2-1 kép
Amikor Jóás egészen kicsi volt, a palotában félelmetes és ijesz-
tő dolgok történtek. Júda királyát, Jóás apját, Ahazját megölték. 
A halott király anyjának, tehát Jóás nagyanyjának eltökélt szándé-
ka volt, hogy királynő lesz. Ezért elrendelte a királyi család kiirtását. 
A kis Jóás a többi királyi herceggel együtt halálos veszedelembe 
került, hiszen a biztos halál várt rájuk. Ám Jóás egyik nagynénjé-
nek, egy bátor asszonynak sikerült az alig egyéves  gyermeket ki-
csempésznie. Dajkájával együtt a saját hálószobájában rejtette el 
a kisfiút. A kicsi királyfinak hajszálon forgott az élete, és a veszély 
korántsem múlt még el. 

Jóás nagynénje, Jósabat a férjével, Jójádával együtt a Templomban 
élt, mivel Jójádá főpapként Istent szolgálta. A kisgyermeket a sa-
ját otthonukban rejtegették. Nem lehetett könnyű mindig elérni, 
hogy csendben maradjon, de ellenségei nem találtak rá. A házas-
pár nagyon megszerette a gyermeket, és úgy őrizték, óvták, mint-
ha a sajátjuk lenne. Buzgón tanították őt Istenről és Isten útjaira. 
Megtanították neki Isten parancsolatait, és az volt minden vágyuk, 
hogy Jóás is annyira ismerje és szeresse az Urat, amennyire ők.

Minden tőlük telhetőt megtettek, Jóás bűnös szívét azonban nem 
tudták kicserélni, nem tudták őt hívővé tenni. Ugyanez igaz min-
denkire, akinek keresztyének a szülei. A keresztyén szülők tanít-
hatják gyermekeiknek a Bibliát, imádkozhatnak velük, ám gyer-
mekeik bűneit nem tudják elvenni, és nem tudják keresztyénné 
tenni őket. Ahhoz Isten családjába kell beleszületniük. Neked is, 
mert „nem ember akaratából, hanem Istentől” születhetünk csak 
újjá (János 1,13). Jóásnak magának kellett volna megismernie és 
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elfogadnia Istent. Nagynénje és nagybátyja házában elhitte, amit 
tanítottak neki, de mivel a hitet nem lehet örökölni (ki), nagy-
nénje és nagybátyja hite nem lett automatikusan az övé, mint 
ahogy Laci sem mutathatta be Sanyi életmentő bizonyítványát. 
Jósabat és Jójádá egészen biztosan imádkozott azért, hogy Jóás 
valóban megismerhesse az Urat.

Jójádá papként dolgozott a Templomban, tanította a kis Jóást, és 
gondoskodott róla, sőt még arra is szánt időt, hogy kidolgozzon 
egy csodálatos tervet…

2-2 kép

Egy napon üzenetet küldött szét egész Júdában: „Minden lévita 
és minden családfő jöjjön Jeruzsálembe!” A Templom területén 
hatalmas tömeg gyűlt össze. Jójádá kihirdette:

− Mostantól fogva a király fia uralkodik! 

Mindenki megértette, hogy királlyá koronázzák a hétéves Jóást. 
Jójádá tisztában volt vele, hogy veszélyes vállalkozásba kezdett, 
ezért mindenhová fegyveres őröket állított. A kis királyfit is fel-
fegyverzett férfiak vették körül, amikor Jójádá kivezette. Koronát 
helyeztek a fejére, felkenték olajjal, majd mindenki így kiáltott: 

− Éljen a király! 

Amikor a gonosz királynő meghallotta a lármát, az Úr házába si-
etett, hogy végére járjon a dolgoknak. Amikor odaért, nem akart 
hinni a szemének: a bejáratnál, egy emelvényen a kis Jóás állt ko-
ronával a fején! A tömeg énekkel, zenével és tánccal éltette az új 
királyt. Mintha az egész ország örömünnepet ült volna. A királynő 
rettenetes dühbe gurult. Megszaggatta királyi köntösét, és szinte 
sikoltotta: 

− Összeesküvés! Összeesküvés!

Nem sokan figyeltek rá. A katonák gyorsan körülvették, kivezet-
ték, és megölték.

2-3 kép
A hétéves Jóás tehát Júda királya lett! Nagy szüksége volt Jójádá 
tanácsaira. Jójádá, aki a főpapi tisztet töltötte be, bölcsen irányí-
totta a királyt, és azt olvassuk a Bibliában, hogy Jóás azt tette, ami 
tetszett az Úrnak. Júdában minden jóra fordult. A király elrendelte 
a Templom felújítását. Egy nagy ládát tettek ki a Templom elé. Az 
embereknek abba kellett beletenniük azt a pénzt, amit az Úrnak 
szántak. A láda, amelyet Jójádá és a király szolgái ürítettek ki, min-
dennap megtelt pénzzel. A pénzt a Templom újjáépítéséhez szük-
séges fa- és kőanyagra költötték, illetve a munkásokat fizették 
belőle. Még arra is maradt elegendő összeg, hogy arany- és ezüst-
edényeket vegyenek a Templomnak. (Azokat még Jóás apja távo-
lította el a Templomból uralkodása idején.) Micsoda nap volt, ami-
kor a Templom újra régi pompájában ékeskedett! Megkezdődtek 
a rendszeres áldozatok az Úr parancsa szerint, a Baál oltárait pedig 
lerombolták.

Ennél a résznél, ha lehet, mu-
tassunk egy képet az akkori 
Templomról, hogy a gyermekek 
jobban megértsék az eseménye-
ket, és ne egy mai templomot 
képzeljenek el.
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Amíg Jójádá tanácsolta Jóást, mindig helyesen járt el, és úgy tűnt, 
bízik Istenben. Mivel azonban a hitet nem lehet örökölni (ki), 
Jóás nem hitt igazán.

Nem volt személyes kapcsolata Istennel. Vajon te nem hasonlí-
tasz Jóásra? Talán egészen úgy viselkedsz és úgy is beszélsz, mint 
a keresztyének. Sokat tudsz Istenről, talán még a Bibliát is olva-
sod, mégis nagy különbség tudni Istenről, vagy igazán ismerni Őt. 
Biztos vagyok benne, hogy a fiúk sokat tudnak… (nevezzünk meg 
híres sportolókat, filmcsillagokat). Nos, kiről mit tudtok? Találkozott 
már eggyel is valaki közületek? Volt-e valaki már valamelyikük la-
kásában? Vagyis igazán nem ismeritek egyiket sem! Istent akkor 
ismered meg, amikor ráébredsz arra, hogy vétkeztél ellene, és 
bánkódsz is emiatt. Meg kell látnod, hogy Jézus Krisztus helyet-
ted, a te bűneid miatt halt meg, mert ki akar menteni a bűnből. 
Jézus Krisztust Megváltódként kell megismerned! Pál, aki a Biblia 
jó néhány könyvének szerzője, így ír erről: „tudom, kinek hittem” 
(2Timótheus 1,12). Veled mi a helyzet? Te is csak úgy kerülhetsz 
kapcsolatba Istennel, ha hiszel Jézus Krisztusban, és rábízod ma-
gad. Hiába gondolod, hogy te beleszülettél a hitbe: a hitet nem 
lehet örökölni (ki). Ezt bizonyítja Jóás király élete is.

2-4 kép
Néhány évvel később nagybátyja, Jójádá, betelve az élettel, száz-
harminc éves korában meghalt. Mások kezdték tanácsolni Jóást, 
ami tetszett neki. Nem volt saját szilárd meggyőződése, sem az 
élő Istenbe vetett valódi hite. Ezért a dolgok rossz irányba mentek 
Júdában. A király és a nép újra a bálványokhoz fordult. A Templom 
elveszítette fontosságát. Isten ugyan többször is figyelmeztette 
a királyt és a népet, ám nem hallgattak rá. Jójádá fia, Zekarjá is 
Isten büntetését hirdette.

− Mivel elhagytátok az Urat, Ő is elhagyott benneteket!

Jóás megvetette Zekarját, és elhatározta, hogy elhallgattatja.

− Kövezzétek meg! – adta ki az utasítást, és Zekarját a Templom 
udvarán halálra kövezték. Még csak belegondolni is szörnyű, hogy 
Jóás annak a fiát ölette meg, aki jó volt hozzá, megmentette, rej-
tegette, felnevelte, királlyá koronázta és bölcsen tanácsolta. Most 
mutatkozott meg valójában Jóás igazi énje.

2-5 kép

Te milyen ember vagy, amikor a szüleid vagy a keresztyén bará-
taid nem látnak? Talán te is teljesen másmilyen vagy, és úgy be-
szélsz, meg úgy viselkedsz, ahogyan a nem keresztyének. Azért, 
mert olyan vagy, mint ők. Bűnös a szíved, és a magad útját akarod 
járni, bár tudsz úgy viselkedni és beszélni, mint egy keresztyén. 
A szüleidet meg a barátaidat talán be tudod csapni, de Istent nem. 
„Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami 
a szívben van” (1Sámuel 16,7). Tudja, hogy még nem hiszel Jézus 
Krisztusban, és nem bíztad rá magadat mint Megváltódra. Azt is 
tudja, hogy azt gondolod: lehet a hitet örökölni. Ma azt mondja 
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neked, hogy a hitet nem lehet örökölni (ki). Meg akar mente-
ni. Azt szeretné, ha bíznál benne, és megismernéd Őt. Talán már 
rájöttél, hogy nincs igazi hited, mert a hitet nem lehet örökölni. 
Ha szeretnél valakivel beszélgetni erről, szívesen segítek. Gyere 
az alkalom után... (mondjuk meg, pontosan hol beszélgethet velünk 
a gyermek). Együtt megnézzük a Bibliában, hogy hogyan ismer-
heted meg személyesen Istent. Ez rendkívül fontos. Jóás nem is-
merte személyesen Istent, nem létesített vele kapcsolatot, ezért 
az élete egyre rosszabb irányba tartott.

Gondolj csak bele: annak a Zekarjának a kivégzésére adott paran-
csot, akivel valószínűleg egy házban, egy otthonban lakott egy 
darabig. A haldokló próféta utolsó szavait a Bibliában is olvashat-
juk: „Lássa meg ezt az Úr, és kérje számon!” (2Krónikák 24,22).

2-6 kép
Az Úr látta a történteket, és cselekedett. Szíria királyát használta fel, 
aki serege élén bevonult Júdába, és megtámadta Jeruzsálemet. 
Jóllehet a szíriai sereg kicsi volt, Isten megengedte, hogy legyőz-
zék Jóás seregét. A király főtanácsadóit mind megölték. A király 
mellől hirtelen eltűntek azok, akikhez fordulhatott volna. Ez törté-
nik, ha valaki azt gondolja, hogy a hitet lehet örökölni. Ha te csak 
tudsz Istenről, de nem ismered Őt magát személyesen, gyakran 
maradsz majd magadra, minden segítség nélkül. Jóásnak is gyor-
san meg kellett tervezni a következő lépést. Úgy döntött, hogy 
az értékes templomi ezüst- és aranycsészéket meg tálakat elküldi 
ajándékba Szíria királyának. 
− Talán így rá tudom venni, hogy távozzon Jeruzsálemből – gon-
dolta Jóás. Szíria királya és hadserege el is vonult, de addigra Jóás 
súlyos betegséggel ágynak esett. Akkor történt, hogy két szolgá-
ja, akik nagyon haragudtak rá, amiért Jójádá fiát, Zekarját olyan 
kegyetlenül megölette, belopózott, és megölte a királyt. Jóás 
számára is bizonyára kiderült, hogy a hitet nem lehet örökölni 
(ki).

Személyesen nem ismerte meg Istent. Rettenetes lehetett talál-
koznia Istennel, mivel csak azok mennek a mennybe, akik isme-
rik Istent. Az Úr Jézus többször is komolyan figyelmeztetett arra, 
hogy a látszat-keresztyének, akik úgy tesznek, mintha keresztyé-
nek lennének, de valójában semmi közük Istenhez, nem lehet-
nek majd vele a mennyben. Nem számít, hogy azt gondolják: 
a hit örökölhető a szülőktől, nagyszülőktől, vagy eltanulható más 
keresztyénektől. Az ilyen embereknek Jézus az utolsó napon ezt 
mondja majd: „Sosem ismertelek titeket, távozzatok tőlem” (Máté 
7,21–23). Isten nem akarja, hogy becsapd magadat. Azt szeretné, 
ha személyesen hinnél Jézus Krisztusban, és önként rábíznád ma-
gadat mint Megváltódra és Uradra. a hitet nem lehet örökölni 
(ki), sem eltanulni. Gyere még ma az Úr Jézushoz! Hallgasd meg 
az Úr Jézusnak ezeket a csodálatos szavait: „Aki énhozzám jön, azt 
én nem küldöm el” (János 6,37).

Ha Jézushoz jössz, és kéred, hogy bocsásson meg, és költözzön 
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be az életedbe, megteszi. Megígérte, hogy nem küld el téged. Akkor 
megismered Istent, és nem hasonlítasz többé Jóás királyhoz, aki csak 
tudott Istenről, de igazán nem ismerte meg, nem fogadta be Őt.

kiegészítő lecke
Mivel ez a lecke Jóásra összpontosít, elsősorban a nem megtért 
gyermekeket szólítja meg. Az alábbi rövid tanítást, amely a meg-
tért gyermekek növekedését segíti, mondjuk el az óra egy másik 
részében.

Hitben járás

igehely: 
2Korinthus 5,7; Róma 10,17

Eszközök:
Egy nagy szemetes zacskó

Kukoricapehely

Kendő

Előkészületek:
Vágjuk szét a szemetes zacskó két oldalát (az alját ne), és terítsük 
szét nyitva a földön.

Tanítás 
„Szeretnék egy önként jelentkező gyermeket. Először bekötjük 
a szemét, azután kis kukoricapehely-halmokat szórunk a zacskó-
ra. A feladat a következő: úgy kell végigmennie a műanyag zacs-
kón, hogy nem szabad belesétálnia a halmokba. Ha figyelmesen 
követi az utasításaimat, sikerülni fog.”

Miközben mi irányítjuk a gyermeket − „nagy lépés előre”, „kis lépés 
jobbra”, „két lépés előre” stb. −, két gyermek, akikkel előre megál-
lapodtunk, kiabáljon be rossz irányt. A rövid tanítást akkor adjuk, 
miután a bekötött szemű gyermek végigment az „úton”.

„Nehéz volt? Könnyű volt? Az nehéz, amikor valaki más irányt kia-
bál be. Az is nehéz, hogy elhidd, én jó irányt mondok, igaz? Ez így 
van a keresztyén élettel is. Csak úgy tudsz hitben járni, vagyis a 
helyes úton maradni, ha bízol Istenben. Elhiszed, hogy nem vezet 
rossz irányba, mindig jót akar, hallgatsz az Ő szavára, és meg is 
teszed, amit megértettél. Készülj föl, hogy mindig lesznek „beki-
abálók”, akik el akarnak téríteni a rossz irányba. Döntsd el, hogy 
csak Isten Szavára hallgatsz, és csak neki engedelmeskedsz. 

ismétlő kérdések
1. Milyen szomorú események árnyékolták be Jóás életének 

kezdetét? (Apját megölték, nagyanyja megölette az összes ki-
rályfit, hogy ő lehessen a királynő.)

2. Hogyan menekült meg Jóás? (Nagynénje és annak férje, 
Jójádá a házukban rejtegették és nevelték.)

3. Mi az az egy, amit nem tudott Jójádá és Jósabat megtenni? 
(Nem tudtak Jóásnak új szívet adni.)

ismétlő játék
adakozás 
 (l. teljes szövegkönyv)
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4. Hogyan vált a gyermek Jóás király? (Jójádá összehívta a nép 
vezetőit, katonai védelem alatt megkoronázta és királlyá kiál-
totta ki Jóást, gonosz nagyanyját megölette.)

5. Miért tudott a hétéves Jóás bölcsen uralkodni? (Jójádá taná-
csolta, aki Istenben bízott.)

6. Honnan lett pénz a Templom felújítására? (Egy nagy ládát 
tettek ki, amelyikbe mindenki bedobhatta, amit a felújításra 
szánt.)

7. Mi mutatja, hogy Jóás nem ismerte személyesen Istent? 
(Jójádá halála után a néppel együtt visszatért a bálványimá-
dáshoz, majd megölette Jójádá fiát.)

8. Mi volt Isten válasza erre a gonosztettre? (Engedte, hogy a szí-
riai király kis seregével megtámadja Jeruzsálemet.)

9. Hogyan halt meg Jóás? (Két szolgája megölte, mikor betegen 
feküdt ágyában.)

10. Mit gondolnak sokan tévesen a hitről? (Hogy a hitet lehet örö-
kölni, a hitbe bele lehet születni.)

11. Mit tanít a Biblia? (A hitet nem lehet örökölni, mindenkinek 
magának kell kapcsolatba lépnie Istennel.)

12. Hogyan léphetsz kapcsolatba Istennel? (Ha elfogadom 
Megváltómnak az Úr Jézus Krisztust, bocsánatot kérek a bűne-
imre, és rábízom magam.)
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3. lECkE
EZÉkiáS
igehely tanítóknak
2Krónikák 28,24–32,23

központi igazság
Isten gyermekei úgy igyekezzenek Istent tisztelni, 
ahogyan Ezékiás tette.

alkalmazás
KIM: Ez hatással lesz életedre és imádságaidra is.

aranymondás
„Méltó vagy, Urunk, hogy tied legyen a dicsőség, 
a tisztesség és a hatalom” (Jelenések 4,11a).

Szemléltetőeszközök
•	 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 és 3-6 lapozós kép

leckevázlat
Bevezetés

Egy rendetlen szoba
Az események sorrendje

1. Ezékiás Júda királya lesz
2. Lerombolja a bálványokat
3. Megsemmisíti a rézkígyót kiM
4. Helyreállítja a Templomot kiM
5. Visszaállítja a páskaünnepet kiM
6. Szanhérib megtámadja az országot
7. Ezékiás békét szerez kiM
8. Szanhérib ismét támad
9. Ezékiás felkészül a támadásra 

10. Az asszír követek megfélemlítik Jeruzsá-
lem polgárait

11. Ezékiás Szanhérib levelét a Templomba 
viszi és imádkozik kiM

12. Isten győzelmet ígér
Csúcspont

Halál az asszír táborban
Befejezés

Szanhérib hazatér
A nemzetek Istent dicsérik kiM
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lecke
3-1 kép
Mentél már úgy be a szobádba, hogy hatalmas rendetlenség fo-
gadott? Anyukád szavai csengtek a füledben:
− Tegyél rendet a szobádban − MOST!
Körülnéztél, és magadba roskadva kérdezted:
− De hol is kezdjem?
Körülbelül így érezhetett Ezékiás is, amikor Júda királya lett. Nem 
a palotában fogadta rendetlenség, hanem az országban; minde-
nütt törvénytelenség és gonoszság. Ő sem tudta, hogyan fogjon 
bele a rendrakásba. Ezékiás apja, Áház arra bátorította az embe-
reket, hogy bálványokat imádjanak. Ahogy fokozatosan elterjedt 
a bálványimádás, úgy mentek feledésbe Isten parancsolatai. Ezért 
egy idő múlva egyre több hazugság, csalás és gyilkosság jelle-
mezte az ország életét. Az Úr háza, ahol Istent kellett volna imád-
ni, bezárva, piszkosan és lepusztultan árválkodott.

Ezékiás király szomorúan vette tudomásul a tényeket, de nem tudott 
belenyugodni a helyzetbe. Édesanyja sokat beszélt neki Istenről, 
tanította neki Isten Szavát. Maga Ezékiás bízott Istenben, és hozzá 
tartozott. Tudta, hogy Júda lakosainak az Urat, az egy, igaz Istent 
kellene imádniuk, az Ő parancsolatainak kellene engedelmesked-
niük, ám Isten lassanként kiszorult az életükből. Tulajdonképpen 
azzal, hogy nem Istent imádták, és nem Őt dicsőítették, meglopták 
Istent. Nem adták meg neki, amit érdemelt volna. A király tudta, 
hogy a dolgokat nem lehet annyiban hagyni. Úgy határozott, hogy 
változásokat vezet be. A gondolatokat tett követte.

A király parancsára ledöntötték és összezúzták a bálványokat. 
Ezékiás még a Mózes idejéből megmaradt rézkígyót is megsem-
misíttette, mert az emberek kezdték istenként tisztelni. Voltak, 
akik illatáldozatokat mutattak be a rézkígyónak. Isten viszont azt 
parancsolta, hogy egyedül csak Őt imádják.

A második parancsolat kimondja, hogy tilos bármilyen égi vagy 
földi lényről készült festmény vagy szobor előtt hódolnunk, lebo-
rulnunk. Ezzel vigyáznunk kell nekünk is! Nem szabad az Úr Jézust 
ábrázoló képek előtt imádkoznunk, az Őt ábrázoló képeket meg-
csókolnunk, vagy a hitünket a nyakunkban függő keresztbe he-
lyeznünk. Egyedül Istent szabad és kell szeretnünk és imádnunk. 
Ő alkotott mindent, Ő hatalmas és fenséges Úr, ezért egyedül neki 
jár minden dicséretünk. A Biblia így mondja: „Méltó vagy, Urunk, … 
mert te teremtettél mindent, és minden a Te akaratodból volt és te-
remtetett” (Jelenések 4,11). isten gyermekei igyekezzenek úgy 
tisztelni istent, ahogyan Ezékiás tette (ki). Ezékiás tiszta szív-
ből vágyott arra, hogy országában, Júdában csak Istent tiszteljék. 

Elrendelte a Templom megtisztítását. Mindent, aminek bármi köze 
volt a bálványimádáshoz, kidobtak. Az egész épületet kitisztították 
és helyreállították. Visszahívták a papokat és a lévitákat, akik azelőtt 
a Templomban szolgálták Istent. Milyen csodálatos nap lehetett, 
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amikor Jeruzsálemben hatalmas tömeg gyűlt össze, és királyukkal 
az élen mindnyájan Istent imádták! Ismét megkezdődtek az áldoza-
ti szertartások, mégpedig pontosan úgy, ahogyan azt Isten koráb-
ban elrendelte. Igazi örömünnepet ült a nép: ujjongva énekeltek 
és zenéltek. Talán azt kérdezed most magadban: Hát megérdemel 
Isten ennyi dicséretet? Igen! Sőt, ennél sokkal többet is.

3-2 kép
Isten minden embertől dicséretet és imádatot érdemelne! Tegyük 
fel, hogy az egyik órán csoportmunka folyik, és egy kísérletet kell 
bemutatnotok. Berci, aki kimagasló a tantárgyban, a te csoportod 
tagja. Remek ötlete támad, és annak alapján végzitek el a kísérle-
tet. Ti kapjátok a legmagasabb pontszámot. Nos, kinek jár a dicsé-
ret? Neked? Nem! Az igaz, hogy mindenki kivette a maga részét 
a munkából, de Berci nélkül nem értetek volna el ekkora sikert, 
ugye? A megbecsülés elsősorban Bercit illeti. Nézz körül! Ki te-
remtette a világot, mindent, ami körülvesz? Isten. Ki gondoskodik 
az évszakok váltakozásáról? Isten. Ki tervezte el, hogy megmenti 
a bűnösöket? Isten. Ki küldte el az Ő egyetlen Fiát, hogy Megváltónk 
legyen? Isten. Ki támasztotta fel Őt a halálból? Isten. Az emberek-
nek mindenütt a világon Istent kellene szeretniük, neki kellene en-
gedelmeskedniük, neki kellene dicséretet énekelniük. Ám ez nem 
így van. Legalább isten gyermekei igyekezzenek úgy tisztelni 
istent, ahogyan Ezékiás tette (ki). Ezékiás bizonyára elégedet-
ten hallgatta az Istent dicsőítő éneklést az Úr templomában.

Úgy döntött, újra megünneplik a páskát, amiről a nép oly sok éven 
át teljesen megfeledkezett. Az egész királyság területére írásos 
meghívókat küldtek szét. Néhányan kigúnyolták és visszautasí-
tották a meghívókat, de sokan elfogadták és eljöttek. Micsoda ün-
neplés volt! Annyira jól sikerült, hogy a szokásos hét nap helyett, 
tizennégy napig tartott! A Biblia így számol be a nagy esemény-
ről: „Nagy volt az öröm Jeruzsálemben, mert Salamonnak, Dávid 
fiának, Izráel királyának az ideje óta nem történt ehhez hasonló 
Jeruzsálemben” (2Krónikák 30,26).

Vajon az emberek a királyt dicsérték? Nem! Mindenki Istent di-
csérte, és a király ennek nagyon örült. Így kellett volna mindig len-
nie. Ezékiás igazán törődött azzal, hogy Istennek megadja a neki 
kijáró tiszteletet.

Ha te már Megváltódként szereted az Úr Jézust, neked is törőd-
nöd kellene ezzel. Vajon amikor a világ keletkezéséről tanultok 
az iskolában, és Istent meg sem említik, fáj az neked, hogy Isten 
nem kapja meg hatalmas tetteiért a megfelelő elismerést, meg-
becsülést? Ha igen, mondhatnál valamit. Pl.: „Én hiszem, hogy 
a világot Isten teremtette”. Talán keresztyén vagy, de titokban tar-
tod. Nem mondod el, hogy azért vagy becsületes, segítőkész és 
kedves, mert Isten megváltoztatott téged. Hát nem akarod, hogy 
Istené legyen az elismerés mindazért, amit az életedben véghez-
vitt? A Bibliában ez áll: „Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te 
nevednek szerezz dicsőséget!” (Zsoltárok 115,1). A mai világban 
különösen is fontos, hogy isten gyermekei igyekezzenek úgy 
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tisztelni istent, ahogyan Ezékiás tette (ki).

Ezékiás nem akart a figyelem középpontjában lenni. Azt szerette 
volna, ha Isten kerül mindenben a legelső helyre. Amikor dönté-
seket hozott, nem az volt az első gondolata, hogy: „Mi jár nekem 
ezért?” Őt mindig egy dolog foglalkoztatta: „Mi jó származik ebből 
Istennek?” Ezért tudott bölcs döntéseket hozni. Úgy döntött, fel-
bontja azt az egyezséget, amelyet még apja kötött Szanhérib király- 
lyal, Asszíria hatalmas kormányzójával. Ez az egyezség a királyt és 
Júda polgárait Asszíria szolgáivá tette. Ezékiás meg volt győződve 
arról, hogy nem helyes, ha Isten népe egy pogány királyt szolgál. 
Amikor Ezékiás érvénytelenítette az egyezményt, Szanhérib király 
rettenetes dühbe gurult, és csak az alkalomra várt, hogy megfi-
zethessen ezért a lépésért. 

3-3 kép
Ezékiás uralkodásának a tizennegyedik évében Szanhérib be-
vonult Júdába. Az asszíriai hadsereg Júda sok városát elfoglalta 
és leigázta. Ettől Ezékiás nagyon megijedt. Hirtelen nem az lett 
a legfontosabb, hogy Isten megkapja az Őt megillető helyet és 
dicséretet, hanem hogy a helyzet valamelyest rendeződjön. Ezért 
levelet írt Szanhérib királynak: „Helytelenül cselekedtem. Vonulj ki 
Júdából, és annyit fizetek neked, amennyit csak akarsz.” Szanhérib 
király rengeteget kért; Ezékiásnak a palota összes ezüstjét meg 
aranyát oda kellett adnia, ám ez nem volt elég, ezért − ami még 
rosszabb − az összes templomi ezüstöt, sőt még a templomajtó 
aranyborítását is be kellett szolgáltatnia. Jóllehet a király Isten 
gyermeke volt, ez a döntése egyáltalán nem dicsérte Istent.

Isten azt akarja, hogy gyermekei becsüljék és tiszteljék Őt. Legyél 
olyan, mint egy tükör. Ahogyan a tükör a fényt veri vissza, úgy tük-
rözheted te is Istent a viselkedésedben, a gondolkodásodban és 
a szavaidban. Isten fényét vered vissza akkor is, amikor vasárnap 
azért kelsz fel korábban, mert templomba mész, még ha a csalá-
dodból senki nem is tart veled. Azzal is tisztelheted Istent, hogy 
megbecsülöd szüleidet, tanáraidat, mert keresztyén vagy. Nem kell 
neked is utálatosan viselkedned azzal az osztálytársaddal, aki nem 
túl népszerű az osztályban, és akivel senki nem barátkozik. Akkor is 
Istent tiszteled, amikor az iskolai feladataidat a legjobb képességeid 
szerint végzed el, és ezzel nem azt akarod bizonyítani, hogy te vagy 
különleges, hanem hogy Isten különleges. Ne feledd a Biblia szava-
it: „Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz di-
csőséget!” (Zsoltárok 115,1). A hívő ember legfontosabb célja, hogy 
életével Istent tisztelje és dicsérje. Ezért isten gyermekei igyekez-
zenek úgy tisztelni istent, ahogyan Ezékiás tette (ki).

Ezékiásnak is általában Isten dicsősége volt az első, ám a félelem 
úrrá lett rajta, és megpróbálta megvesztegetni a nagy Szanhérib 
királyt. Erőfeszítései azonban kudarcot vallottak. Az ijesztően 
nagy erejű asszíriai hadsereg hamarosan Jeruzsálem felé özönlött. 
Jeruzsálem lakói tudták: ezek a kegyetlen katonák hurcolták el szom-
szédaikat, az izráelieket Asszíriába. Most vajon ők következnek?

kiM
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Ezékiás király összehívta vezéreit, és együttesen néhány rendkívül 
fontos döntést hoztak. Jeruzsálem falait azonnal megerősítették, 
sőt, az első köré egy második falat is felhúztak. A városon kívül eső 
kutakat betömték, hogy a közeledő hadsereg ne jusson vízutánpót-
láshoz. A király gondosan megszervezte hadseregét, Jeruzsálem 
falaira pedig őröket állított. Ezúttal azonban nem a saját, okos 
ötleteiben és jól szervezett seregében bízott. Hallgasd csak, mit 
mondott embereinek: „Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne 
rettegjetek az asszír királytól, meg a vele levő egész sokaságtól… 
Ővele emberi erő van, mivelünk pedig Istenünk, az Úr, aki megsegít 
bennünket, és velünk együtt harcol harcainkban” (2Krónikák 32,7–
8). A király mindenkinek tudomására hozta, hogy ő Istenben bízik. 
Tudta: Isten hatalmasabb, mint a szuperhatalom, Asszíria.

3-4 kép
Nemsokára ellenséges katonák jelentek meg Jeruzsálem fala-
inál. Nem harcolni jöttek; üzenetet hoztak, melyet hangosan, 
mindenki számára jól hallhatóan, ráadásul a zsidók nyelvén tet-
tek közzé. Az üzenetet elolvashatjátok a Bibliában. (Olvassuk el 
a 2Krónikák 32,10–15-öt.) „Ezt mondja Szanhérib, Asszíria királya: 
Miben bíztok, hogy az ostrom idején Jeruzsálemben akartok ma-
radni? Félrevezet benneteket Ezékiás; éhséggel és szomjúsággal 
ölet meg, amikor ezt mondja: Megment minket Istenünk, az Úr 
az asszír király markából! De hiszen az ő áldozóhalmait és oltára-
it szüntette meg ez az Ezékiás; Júdának és Jeruzsálemnek pedig 
megparancsolta: Csak egy oltár előtt borulhattok le, és csak azon 
áldozhattok! Nem tudjátok, hogy mit tettem én és elődeim vala-
mennyi ország népével? Vajon meg tudták-e menteni kezemből 
ezekben az országokban a népek istenei országukat? Melyik volt 
az az isten ezek között a népek között, amelyeket kiirtottak elő-
deim, aki meg tudta volna menteni népét a kezemből? Talán a ti 
Istenetek meg tud menteni benneteket a kezemből?! Ne engedjé-
tek hát, hogy Ezékiás így elámítson és félrevezessen benneteket! 
Ne higgyetek neki, mert egyetlen népnek és országnak az istene 
sem tudta megmenteni népét a kezemből vagy elődeim kezéből. 
Bizony a ti Istenetek sem ment meg benneteket a kezemből!”

A városfalakon lévő összes ember hallotta az üzenetet, és az asszí-
rok pontosan ezt akarták, hiszen biztosak voltak abban, hogy az 
üzenet megfélemlíti a zsidókat, és saját királyuk ellen fordítja őket.

− Nem tudtok hozzánk asszír nyelven szólni, csak héberül? – kiál-
tott Ezékiás egyik embere. − Nem! – hangzott a hangos és nyers 
válasz. A követek közelebb jöttek, és fennhangon elismételték 
az üzenetet. Az emberek szívét a falakon összeszorította a rémület, 
de engedelmeskedtek Ezékiás király parancsának: nem válaszoltak.

3-5 kép
Az asszírok levelet is hoztak Ezékiás királynak. A levél ugyanazt 
az elbizakodott hangvételű üzenetet tartalmazta, miszerint 
Ezékiás Istene gyenge és tehetetlen Isten. Ezékiás számára nyil-
vánvaló volt, hogy az ellenség semmibe veszi és kineveti az ő 
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Istenét. Igazából ez izgatta Ezékiást a legjobban. Asszíria nem-
csak Júdát fenyegette; Isten dicsősége forgott kockán. Ezékiás 
fogta a levelet és a Templomba sietett vele. Ott kiterítette az Úr 
elé és imádkozni kezdett. Hallgassunk bele a király imádságába: 
„De most te, Urunk Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezé-
ből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy, Uram, 
az egyedüli Isten!” (2Királyok 19,19).

Ezékiás természetesen azt szerette volna, ha Isten megőrzi őt, 
megvédi hadseregét, megakadályozza, hogy az ellenség beha-
toljon Jeruzsálembe, de legfőképpen egy dologra vágyott: arra, 
hogy Istené legyen a dicsőség. Szerette volna, ha minden nemzet 
megtudja: Isten hatalmasabb, mint a büszke Szanhérib király és 
egész hadserege együttvéve.

Vajon te, aki már keresztyén vagy, mire szoktál gondolni imádság 
közben? Talán arra, hogy mit szeretnél kapni Istentől, pedig legin-
kább az lenne a fontos, hogy minden, ami válaszképpen történik, 
Istent dicsőítse. Hallgassuk meg most néhány gyermek imádsá-
gát. Ádám: „Uram, légy szíves, adj nekem egy játékállomást, mert 
Simonnak már van, és én is nagyon szeretnék egyet!” Balázs: „Uram, 
tedd Aladárt is keresztyénné, kérlek! Úgy sokkal könnyebb lenne 
nekem, és a többiek meglátnák, hogy a nagyképű, nagyhangú fi-
úkat is meg tudod változtatni.” Sári: „Úgy szégyellem, hogy mindig 
felhúzom magamat és dühbe gurulok. Uram, tudom, hogy azzal 
szégyent hozok rád. Kérlek, segíts megváltoznom, és nyugodt-
nak maradnom!” Szerinted melyik gyermeknek volt igazán fontos 
Isten dicsősége? Miért? (Válaszoljanak a gyermekek.)

Ezékiás azért imádkozott, hogy a világ megtudja: az ő Istene 
az egyetlen igaz Isten. Ézsaiás próféta bátorító üzenete arra biz-
tatta, hogy tartson ki, és továbbra is bízzon Istenben: 

− Szanhérib nem lép be Jeruzsálembe. Egyetlen nyilat sem lő ki 
a városra. Isten megvédi Jeruzsálemet az Ő nagy nevéért. 

Ha Ezékiás az asszírok hatalmas és erős seregére gondolt, elég el-
képzelhetetlennek tűnt, amiről az üzenet beszélt, igaz?

Ezékiásnak és a népnek nem kellett sokáig várnia. Másnap reg-
gel felmentek a városfalakra, hogy szemügyre vegyék a közele-
dő hadsereget. Attól, amit láttak, szemük-szájuk tátva maradt. 
Az ellenség táborában teljes csend honolt, nem mozgott semmi. 
A Bibliából tudjuk, hogy azon az éjszakán eljött az Úr angyala, és 
levágott száznyolcvanötezer asszír katonát. Az asszír sereg gyakor-
latilag megsemmisült. Szanhérib király, aki még csak közeledett 
a városhoz, a hír hallatán megfordult, és visszatért saját hazájába, 
hiszen egyszeriben gyenge és erőtlen hadvezérré vált. Minden 
előbbi dicsekvése hirtelen üres, bolond fecsegésnek tűnt.

3-6 kép
Istennek gondja volt arra, hogy kiderüljön, mekkora hatalma is 
van. Az Úr Isten nagy győzelmének híre futótűzként terjedt, és 
hamarosan minden szomszédos nemzethez eljutott. Mindenütt 
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„Júda Istenéről” és „Ezékiás Istenéről” beszéltek. Ezekből az orszá-
gokból sokan eljöttek, hogy ajándékot hozzanak a Templom és 
Ezékiás számára.

Ha az Úr Jézus már a te Megváltód is, Isten azt akarja, hogy egész 
életeddel Őt tiszteld. isten gyermekei igyekezzenek úgy tisz-
telni istent, ahogyan Ezékiás tette (ki). Fájjon neked is és ne-
kem is, amikor halljuk, hogy az emberek gúnyolják Őt! Imádság 
közben a legfontosabb kérésünk az legyen, hogy minden Istent 
dicsőítse. Beszéljünk most Istennel, és kérjük az Ő segítségét, 
hogy ezt a nagyon fontos leckét megtanulhassuk. (Ha lehet, tart-
sunk rövid imaközösséget a gyermekekkel.)

*kiegészítő lecke
Mivel ez a lecke elsősorban a megtért gyermekek lelki növekedését 
segíti, mondjuk el az alábbi evangéliumi tanítást az óra egy másik 
részében.

Eszközök
Két piros flanel csík, melyekből egy keresztet lehet kirakni
Egy nagyobb fehér flanel szív (akkora, hogy a kis fekete flanel szí-
vekkel be lehessen borítani)
Egy kicsi flanel szív, amelyiknek az egyik oldala fekete, a másik fe-
hér − a tanító részére
Sok kicsi flanel szív (hogy minden gyermeknek jusson)

Előkészületek
Adjunk minden gyermeknek egy kis fekete flanel szívet.

Tanítás
Vajon miért adtam neked egy fekete szívet? Igen, mert Isten 
a Bibliában, a Róma 3,10-ben ezt mondja: „Nincsen igaz ember 
egy sem”. A fekete szív arra emlékeztet, hogy Isten bűnt lát az én 
életemben is és a te életedben is. Mi a bűn? Bűn minden gondo-
lat (mutassunk a homlokunkra), minden szó (mutassunk a szánkra) 
és minden tett (mutassuk a két kezünket), ami Istennek nem tet-
szik. Mindnyájan követtünk már el bűnt ezek szerint. Sokan csak 
legyintenek: bűnt mindenki követ el, mi van abban? Pedig ez egy 
nagyon komoly dolog, mert a bűn miatt nem élhetünk együtt 
Istennel. Isten ugyanis tökéletes. (Tegyük föl a fehér flanel szívet 
a flanel táblára.) Más szóval szent. A szent Isten és a bűn nem fér 
össze egymással. A bűn távol tart Istentől. (Tegyük fel saját szívün-
ket fekete felével fölfelé a tábla másik oldalára.)

Istennek fáj, hogy nem élhetsz vele, mert nagyon szeret. Ezért 
elküldte Fiát, az Úr Jézust erre a világra. Mivel az Úr Jézus Isten 
Fia, Ő Isten. Itt élt a földön, de az Ő szíve, élete is ilyen tiszta volt. 
(Mutassunk a fehér szívre.) Soha nem követett el bűnt. Mégis egy 
nap felszögezték egy keresztre, ahol nagyon sokat szenvedett. 
(Tegyük fel a keresztet, és tegyük rá a fehér szívet középre.) Tudod, mi 
történt a kereszten? A Biblia így mondja: „Bűneinket maga vitte fel 
testében a fára” (1Péter 2,24). Ez azt jelenti, hogy Isten a te összes 
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ismétlő játék

Memóriajáték
 (l. teljes szövegkönyv)

bűnödet és az én összes bűnömet az Úr Jézusra helyezte. (Tegyük 
fel a saját szívünket fekete felével fölfelé a fehér szívre.) Megkérek 
mindenkit, hogy tegye ide a fekete szívét. (Adjunk időt arra, hogy 
minden gyermek feltegye a fekete szívét a fehér szívre. Fontos, hogy 
a végére a fehér szív eltűnjön.) Látod, ez történt. Az Úr Jézus olyan 
bűnös lett, mint amilyenek mi vagyunk. Mintha a te bűneidet és 
az én bűneimet mind Ő követte volna el. Tehát igaz, hogy a mi bű-
neinkért halt meg. De nem maradt a halálban, hanem a harmadik 
napon feltámadt, és ma is él.

Egyedül Ő tudja elvenni a bűneidet, mert mindent megtett ezért. 
Te egy dolgot tehetsz: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvö-
zülsz” (Apostolok cselekedetei 16,31).

Ha elhiszed, hogy amit itt képletesen tettünk, az a valóságban 
is megtörtént, vagyis hogy az Úr Jézus a te bűneidet vette ma-
gára, és helyetted halt meg, mondd el ezt imádságban Istennek. 
Ha megteszed, Isten valóságosan megtisztítja a szívedet. Én már 
elhittem, ezért Isten megtisztította a szívemet. (Vegyük le a saját 
szívünket a tábláról, és mutassuk a fehér oldalát a gyermekeknek.) 
Te elhiszed-e ezt ma?

ismétlő kérdések
1. Miért volt szomorú Ezékiás, amikor király lett? (Azt látta, hogy 

országa elfordult az igaz Istentől.)
2. Milyen fontos lépéseket tett Ezékiás? (Ledöntette és ösz-

szetörette a bálványokat, megtisztíttatta és rendbe hozatta 
a Templomot.)

3. Mi történt a rendbe hozott Templomban? (Visszajöttek a pa-
pok és a léviták, újra áldozatokat mutattak be, és a nép nagy 
örömünnepet ült.)

4. Mi volt Ezékiás leghőbb vágya? (Szerette volna, ha Isten 
az első helyre kerül mindenben, és minden Őt dicsőíti.)

5. Mi történt, amikor Szanhérib megtámadta az országot? 
(Ezékiás megijedt, és megpróbálta kincsekkel megvesztegetni 
az ellenség vezérét.)

6. Milyen megelőző intézkedéseket tett Ezékiás, amikor meg-
hallotta, hogy az ellenség közeledik? (Megszervezte a hadse-
reget, megerősítette Jeruzsálem falát, betömette a kinti kuta-
kat, és Istenre bízta az ország sorsát.)

7. Mit tett Ezékiás az ellenség fenyegető levelével, amelyben 
Istent gyalázták? (Bevitte a Templomba, kiterítette Isten előtt, 
és imádkozott.)

8. Hogyan bátorította Isten Ezékiást? (Üzenetet küldött neki, és 
megígérte, hogy megmenti őket.)

9. Mi történt aznap éjjel? (Az Úr angyala megölt 185 000 asszír 
katonát, ezért Szanhérib hazatért.)

10. Mi volt Isten célja a győzelemmel? (Megmutatta, hogy Ő min-
denható, és megérdemel minden dicséretet.)
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4. lECkE
MaNaSSÉ
igehely tanítóknak
2Királyok 21; 2Krónikák 33

központi igazság
Senki sem lehet olyan rossz, hogy Isten ne tudná 
megmenteni.

alkalmazás
KIN: Krisztushoz mindig mehetsz, akármilyen 

rossz is voltál.
KIM: Imádkozz tovább a még nem hívő 

családtagjaidért és barátaidért.

aranymondás
„Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok 
ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, 
Istenünkhöz, mert kész megbocsátani” (Ézsaiás 
55,7).

Szemléltetőeszközök
•	 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 és 4-6 lapozós kép;
•	 egy mély tál és egy törülköző

leckevázlat
Bevezetés

„Nem, Ádám, nem barátkozhatsz azzal 
a fiúval!”

Az események sorrendje
1. Manassé király lesz
2. Pártolja a bálványimádást
3. Belemerül a varázslás bűnébe  kiN
4. Isten figyelmezteti Manassét és Júdát  

 kiN
5. Manassé és a nép nem hallgat Istenre 
6. Asszíria betör az országba, és Manassét 

elfogják
7. Börtönben Babilóniában kiN

Csúcspont
Isten megbocsát Manassénak kiN
Manassé visszatér Jeruzsálembe.

Befejezés
Manassé újításokat vezet be kiMN
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lecke
− Nem, Ádám, nem barátkozhatsz azzal a fiúval!

− És miért nem? − kérdezte Ádám.

− Anya sok indokot hozott föl érvként.

– Vajon nem ő firkálta össze graffitivel a postahivatal falát? Nem ő 
szokta teledobálni a patakot mindenféle szeméttel? Nem ő az, aki 
kábítószerezik? Nem ő az, aki állandóan lóg az iskolából? Ne te le-
gyél a legjobb haverja! Az a fiú túl rossz! Nem is lehet elmondani, 
mennyire!

„Túl rossz?” Ugyanezt Júda egyik királyáról is el lehetett volna mon-
dani. Manassé egy jó királynak, Ezékiásnak a fia volt, így joggal 
várhatta mindenki, hogy ő is jó és bölcs vezetője lesz az ország-
nak. De nem így történt. Tizenkét évesen került a trónra, és ha-
mar kiderült: nem imádja az Úr Istent, és nem is engedelmeskedik 
neki. Túl mélyre süllyedt. Ám a Biblia tanítása szerint senki sem 
lehet olyan rossz, hogy isten ne tudná megmenteni (ki).

4-1 kép
Ezékiás leromboltatta azokat a helyeket, ahol hamis isteneket 
imádtak, de Manassé kiadta a parancsot:

− Építsétek fel újra a lerombolt istentiszteleti helyeket!

A hamis isten, Baál oltárai újra álltak, és az embereket arra biz-
tatták, hogy a bálványt imádják. A király a napot, a holdat és 
a csillagokat tisztelte istenként, és a Templom udvarán állíttatott 
oltárt azoknak a bálványoknak. A hamis istenek tiszteletére fara-
gott oszlopot is emeltetett a Templom udvarán, pedig az emberek 
tökéletesen tisztában voltak azzal, hogy egyedül Istent szabadna 
ott imádni. Manassé még a saját újszülött fiát is elégette az egyik 
hamis istennek állított szobor karjai között. Mindezzel tulajdon-
képpen ezt mondta Istennek:

− Nem, én nem fogok előtted leborulni. Bárkit vagy bármit hajlan-
dó vagyok imádni, de téged nem!

Manassé nyíltan dacolt Istennel.

4-2 kép
Talán te is így gondolkozol? Tudod, hogy hazudni bűn, mégis ha-
zudsz az iskolában, és még kérkedsz is vele. Tudod, hogy Istennek 
nem tetszik, ha pornóújságokat nézegetsz, ráadásul másoknak is 
megmutatod azokat. Ismered Isten parancsait: pl. „Ne mondd ki 
hiába Istenednek, az Úrnak a nevét!” (2Mózes 20,7), mégis kimon-
dod, sőt még gúnyt is űzöl Isten Fiából! Mindezzel te is ellene sze-
gülsz Istennek, akárcsak Manassé.

Kisgyermekként hallania kellett a palotában azokról a csodálatos 
dolgokról, amelyeket Isten tett apja, Ezékiás életében. Emlékszel 
néhányra? (Válaszoljanak a gyermekek.) Tanították Isten Törvényére. 
Ismerte a parancsolatokat: „Ne legyen más Istened rajtam kívül!”, 
„Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot!” (2Mózes 20,3–4) 
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stb. Hallania kellett a nagy prófétát, Ézsaiást prédikálni. Ám a szíve 
érintetlen maradt.

A Bibliából tudjuk, hogy „csalárdabb a szív mindennél és javítha-
tatlan” (Jeremiás 17,9). Vagyis: mindenki bűnös szívvel születik. 
Ez Manassé életén is meglátszott. Minden tettén kiütközött a go-
noszság. A te bűnös szívedet sem változtatja meg az, ha a szüle-
id keresztyének, ismered a parancsolatokat, sőt még a Bibliát is 
olvasod. A bűnös szívet csak Isten tudja megváltoztatni, ám ez 
Manassét nem érdekelte, ezért nem is kérte erre Istent.

A király egyre mélyebbre süllyedt, még fekete mágiával is foglal-
kozott. Átokmondó boszorkányokat, jövendőmondókat és ha-
lottidézőket tartott maga körül. Annak ellenére népszerűsített 
mindenféle varázslást, hogy ismerte Isten véleményét: „utálatos 
az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik” (5Mózes 18,12). Manassé 
uralkodását az igazságtalanság jellemezte. Bűnözőket engedett 
szabadon, és ártatlan embereket öletett meg. Júda legrosszabb 
királya volt.

Manassé utálatossá tette magát Isten előtt, és Júda népe is kivívta 
Isten nemtetszését. Isten tökéletesen jó és szent. A Biblia mondja 
róla, hogy soha-soha nem helyesli a bűnt, és nem ért vele egyet. 
Minden bűnt meg kell büntetnie. Manassé is megérdemelte vol-
na az azonnali büntetést. Isten azonban előbb kedves béketűrés-
sel figyelmeztette a királyt és népét.

(Olvassuk föl a jelzett részt a Bibliából, majd töröljük ki a tálat a tö-
rülközővel.)

„Ezért így szól az Úr, Izráel Istene: Én olyan veszedelmet hozok 
Jeruzsálemre és Júdára, hogy megcsendül bele mind a két füle 
annak, aki csak hallja. … Kitörlöm Jeruzsálemet, ahogyan kitörlik 
a tálat” (2Királyok 21,12–13). Isten ma is figyelmezteti azokat, akik 
ellenállnak neki, és a saját útjukat járják. Rendkívül fontos figyel-
nünk ezekre a figyelmeztetésekre, melyeket a Bibliában olvasha-
tunk. Figyelj csak! „Az Úr arca pedig a gonoszt cselekvők ellen for-
dul” (1Péter 3,12). „Aki pedig igazságtalanul cselekszik, azt kapja 
vissza, amit tett, mert nincsen személyválogatás” (Kolossé 3,25). 
„A bűnösök útja pedig semmibe vész” (Zsoltárok 1,6). A Biblia vi-
lágossá teszi, hogy azokra, akik nem változtatnak lázadó életmód-
jukon, örök büntetés vár: soha nem lehetnek majd együtt a meny- 
nyben Istennel. Komolyan veszed-e ezt a figyelmeztetést? Vajon 
Manassé és népe komolyan vette? A Biblia pontosan megmondja 
nekünk, mi történt (olvassuk fel a 2Krónikák 33,10-et): „Szólt ugyan 
az Úr Manasséhoz és népéhez, de nem figyeltek rá.” Isten figyel-
meztetése eredménytelennek és hatástalannak bizonyult, nem 
figyeltek rá.

4-3 kép
Isten ennek ellenére figyelt Manasséra és népére. Mint mindig, 
most is beváltotta ígéretét. A hatalmas asszír sereget Júda ellen 
küldte. A dicső várossal az történt, amit Isten előre megmondott: 
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kitörölték, mint egy tálat. Minden arany és ezüst holmit elrabol-
tak, az embereket rabláncra fűzték. Manassé király is rabságba 
esett; karikát fűztek az orrába, és úgy vitték Babilonba, mint egy 
rabszolgát. Az asszírokat büszkeség töltötte el, amiért a királyt 
is elfogták, ezért a gúnyos megjegyzéseket ordító, győzelemtől 
megmámorosodott tömeg éljenzése közepette végighurcolták 
Babilon utcáin. A nagy Manassé egy sötét és kényelmetlen bör-
tönben kötött ki.

Ez eszembe juttat valamit, amit Isten a Bibliában mond: „A hűt-
lenek útja saját romlásukat okozza” (Példabeszédek 13,15). 
Mindenki, aki sértegeti Istent, ellene szegül és kihívóan viselkedik 
vele szemben, bajt és szenvedést hoz saját magára. A szomorú 
időszak talán nem azonnal köszönt be, de egyszer biztosan elér-
kezik, ahogyan azt Manassé életében is látjuk.

4-4 kép
A börtönben volt ideje gondolkodni. Az istenek, akikben bízott, 
elhagyták. Talán eszébe jutott, hogyan apjának, Ezékiás királynak 
jóval hatalmasabb hadsereggel kellett szembenéznie, mégis győ-
zelmet aratott. Miért? Manassé tudta a választ: a győzelmet az Úr, 
apja nagy Istene harcolta ki.

Manassé valószínűleg sokat gondolkozott Istenről: Ő az egyetlen, 
aki mindent megtehet, amit akar. Felismerte, hogy ez a végtelen 
hatalmú Isten tiszta, szent és jó. A bűnre rá sem bír nézni. Mivel 
minden bűn bántja, minden bűnt meg kell büntetnie. Milyen cso-
dálatos Isten is Ő! Manassé bizonyára a saját életéről is elgondolko-
dott. Tisztában volt azzal, hogy nagyon-nagyon sok gonoszságot 
követett el, és mindenre, ami vele történt, rászolgált. Valószínűleg 
úgy érezte, Isten már nem foglalkozik vele többé. Azok után, hogy 
ő hamis isteneket imádott, és szinte az egész országot belevitte a 
bálványimádásba, nem is várhatott egyebet. Gyermekáldozatokat 
mutatott be, boszorkányokhoz és jósokhoz járt, Isten figyelmez-
tetését pedig semmibe vette. Amikor mindezeket végiggondolta, 
biztos vagyok benne, hogy könnyekre fakadt. Sírt, mert megértet-
te, mennyire kimondhatatlanul gonosz, nem érdemel mást, csak 
Isten büntetését.

Éreztél már valaha te is valami hasonlót? Talán magadban meg-
állapítottad: te túl rossz vagy ahhoz, hogy Isten bármit is tegyen 
még érted. Sok szégyellni való van az életedben? Tudod, hogy 
megérdemled Isten büntetését, mint Manassé? Szomorkodtál 
már amiatt, hogy mennyi bajt és bánatot okoztál másoknak? 
Szeretnék jó hírt mondani neked: Senki sem lehet olyan rossz, 
hogy isten ne tudná megmenteni (ki). Ha szeretnél bocsána-
tot kapni Istentől, az alkalom végén gyere ide hozzám. Ott leszek 
a… (mondjuk meg, pontosan hol várjuk a gyermeket). Örömmel 
megmutatom neked a Biblia segítségével, hogy hogyan rendez-
heted kapcsolatodat Istennel.

Manassé is rendezni akarta kapcsolatát Istennel. Ott a börtöncel-
lában elkezdett beszélni Istenhez. Tudta, hogy Isten a múltban is 
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megbocsátott olyan embereknek, akik sötét, gonosz dolgokat 
műveltek. Manassé elmondta Istennek, hogy bánja, amit tett, és 
bocsánatért esedezett. És Isten válaszolt! Figyelj jól! „Az Úr meg-
könyörült rajta, és meghallgatta könyörgését” (2Krónikák 33,13). 
Hát nem csodálatos? Isten nem úgy bánt Manasséval, ahogyan 
megérdemelte volna.

Isten szerette, és megbocsátotta minden bűnét! Éppen úgy tör-
tént, ahogyan azt Ézsaiás próféta megírta: „Hagyja el útját a bű-
nös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz 
neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani” (Ézsaiás 55,7). Isten 
ezekkel a szavakkal csodálatos ígéretet tesz: ha valaki odafordul 
Istenhez, és imádságban elmondja, hogy őszintén bánja azt a sok 
rosszat, amit tett, és szeretne megváltozni, Isten nem úgy bánik 
majd vele, ahogyan megérdemelné. Isten nagylelkűen teljes bo-
csánatot ígér, mert senki sem lehet olyan rossz, hogy isten 
ne tudná megmenteni (ki). Isten boldog örömmel megbocsát 
minden elvetemült gonosztettet, és ezt Manassé is megtapasz-
talta!

4-5 kép
De hogyan lehetséges ez? Igazságtalan lenne Isten? Gondoljunk 
csak Manassé néhány bűnére! (A gyermekek sorolják, amire emlé-
keznek, a tanító vagy segítő pedig írja.) Nem, Isten nem nézheti el 
a bűnt. Isten soha nem mondja azt, hogy: „Jól van, elfelejtem eze-
ket a dolgokat”. Nem! Ő annyira szent és jó, hogy minden bűnt meg 
kell büntetnie. Sok száz évvel később Isten elküldte egyetlen Fiát, 
Jézust erre a világra. Jézus tiszta, jó és tökéletes életet élt, mégis 
kivégezték: keresztre feszítették. Isten az Ő egyetlen Fiát büntet-
te meg Manassé összes gaztette miatt. De nemcsak Manassé bű-
nei miatt! Ézsaiás könyvében megdöbbentő mondatot olvasunk: 
„Az Úr Őt [Jézust] sújtotta mindnyájunk bűnéért” (Ézsaiás 53,6). 
Vagyis: bizony te is listát írhatnál minden bűnödről, amit csak el-
követtél, és a lista biztosan jó hosszú lenne. Ha szeretnél megsza-
badulni a bűneidtől, és elhiszed, hogy az Úr Jézus az, aki elvállalta 
helyetted a büntetést, és meghalt minden bűnödért, mondd el 
ezt Istennek, és Isten megbocsát neked. Természetesen nem kell 
felsorolnod a bűneidet, de kérlek, emlékezz arra: senki sem le-
het olyan rossz, hogy isten ne tudná megmenteni (ki), de 
mindenkinek, aki meg akar menekülni, az Úr Jézushoz kell jönnie. 
Emlékszel, mit olvastunk? „Hagyja el útját a bűnös, és gondolata-
it az álnok ember! Térjen az Úrhoz...” Az aranymondás folytatása 
rád is igaz, ha elfordulsz a bűntől, és odafordulsz Istenhez: „irgal-
maz neki [Isten], mert kész megbocsátani” (Ézsaiás 55,7). Mivel 
Manassé megtette ezt, bocsánatot kapott ott, abban az iszonya-
tos börtönben.

4-6 kép
Isten azt is elintézte, hogy Manassé kiszabaduljon a börtönből. 
Az asszíriai király megengedte, hogy visszatérjen Jeruzsálembe. 
Milyen izgalommal tölthette el, hogy újra otthon lehet!
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Te mit tettél volna az ő helyében a Jeruzsálembe való visszatérés 
után? (Válaszoljanak a gyermekek.) Igen. Ő is megpróbálta hely-
reigazítani az elrontott dolgokat. Eltávolíttatta a bálványokat és 
az idegen oltárokat a Templomból és a városból is. Soha többé 
nem tanácskozott boszorkányokkal és jósokkal. Megparancsolta 
a népnek, hogy ezentúl csak Istent szolgálják; ő maga pedig, 
hogy jó példával járjon elöl, rendszeresen elment a Templomba. 
Természetesen mindent nem tudott helyreállítani. Nem tudta 
például feltámasztani azokat, akiket megöltek. Nem igazán tudta 
gyökeresen megváltoztatni azokat, akiket korábban bálványimá-
dásra buzdított. Sokan titokban továbbra is idegen isteneknek 
hódoltak. Amikor Isten ellenében hozol döntéseket, gyakran hely-
rehozhatatlan károkat okozhatsz. Ezzel Manassénak is szembesül-
nie kellett annak ellenére, hogy más ember lett, és egész népe 
látta a változást rajta.

Ugyanez veled is megtörténhet. Ha Istenhez fordulsz, és elhiszed, 
elfogadod, hogy Isten Fia a te bűneidért is meghalt, Isten téged is 
megváltoztat. Ezt olvassuk a Bibliában: „ha valaki Krisztusban van, 
új teremtés az” (2Korinthus 5,17). Azokat, akik talán korábban so-
kakat rettegésben tartottak, figyelmes, kedves emberekké, a ha-
zudozókat nyílt, őszinte emberekké teszi, a szenvedélybetegnek 
(kábítószereseknek, alkoholistáknak, számítógép-függőknek) 
segít megszabadulni káros szokásaiktól. Senki sem lehet olyan 
rossz, hogy isten ne tudná megmenteni (ki). Bármit is tettél, 
Isten meg tud változtatni!

Bizonyság erre Manassé élete. A babiloni börtönben végbement 
változás tartósnak bizonyult. Manassé összesen 55 évig uralko-
dott; hosszabb ideig, mint bármelyik másik király Júdában.

Isten egészen biztosan azt szeretné, ha mindnyájan megtanul-
nánk Manassé példáján keresztül: senki sem lehet olyan rossz, 
hogy isten ne tudná megmenteni (ki). Talán van egy barátod 
vagy valaki a családodban, akiről már sokszor gondoltad: semmi 
értelme tovább imádkozni, könyörögni érte. Ne add fel! Ahogyan 
Isten megmentette Manassét, a barátodat, az apukádat vagy 
a nővéredet is meg tudja menteni!

Remélem, örülsz, hogy megtudtad: Isten téged is meg tud men-
teni! Isten bocsánatát senki nem érdemli meg, te sem, de sen-
ki sem lehet olyan rossz, hogy isten ne tudná megmenteni 
(ki). Függetlenül attól, hogy milyen rossz voltál, Isten meg tud 
neked bocsátani, meg tud menteni, és meg tud változtatni. Mai 
aranymondásunkból tudhatjuk, mit tehetünk mi ezért. 

„Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az 
Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani” 
(Ézsaiás 55,7).

ismétlő kérdések
1. Ki volt Manassé apja? (Az istenfélő Ezékiás király.)

2. Miben különbözött Manassé Ezékiástól? (Nem Istent követte, 
hanem bálványokat imádott.)
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3. Mivel váltotta ki Isten nemtetszését? (Faragott oszlopot és 
idegen oltárt építtetett a Templom udvarán, gyermekáldozato-
kat mutatott be, boszorkányokhoz, jósokhoz, halottidézőkhöz 
járt, sok embert megöletett.)

4. Hogyan büntette meg Isten Manassét? (Asszíria hadseregét 
Jeruzsálem ellen küldte.)

5. Mi történt Manasséval? (Elhurcolták, úgy bántak vele, mint 
egy rabszolgával, végül börtönbe vetették.)

6. Milyen nagy változáson ment keresztül Manassé a bör-
tönben? (Megértette, hogy sok gonoszsággal megbántotta 
a szent Istent, megvallotta bűneit Istennek, és Isten megbocsá-
tott neki.)

7. Miért tudott Isten megbocsátani Manassénak? (Azért, mert 
az Úr Jézus Manassé összes bűnéért is meghalt a kereszten.) 

8. Milyen „ajándékot” kapott még Manassé Istentől? 
(Hazatérhetett Jeruzsálembe, és rendbe hozhatta, amit elron-
tott.)

9. Mivel kell számolnia annak, aki megátalkodottan lázad Isten 
ellen? (Azzal, hogy nagy bajt hoz önmagára, illetve ha Isten 
meg is bocsát neki egyszer, lesz olyan kár, amit már nem tud 
helyrehozni.)

10. Mit mondanál annak, aki azt mondaná, hogy neki már Isten 
nem tud megbocsátani, mert annyi gonoszságot követett el 
Isten ellen? (Senki sem lehet olyan rossz, hogy Isten ne tudná 
megmenteni.)

ismétlő játék
Várépítés 
 (l. teljes szövegkönyv)
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5. lECkE
JóSiáS

leckevázlat
Bevezetés

Te milyen törvényeket hoznál?
Az események sorrendje

1. Jósiás 8 évesen király lesz kiN
2. Keresi az Urat 
3. Újításokat vezet be
4. Megtalálják a Törvénykönyvet
6. A király bánkódik kiN
7. A király üzenetet kap Huldától
8. A király és a nép összegyülekezik a Temp-

lomban
9. A király megígéri, hogy engedelmeske-

dik az Úrnak kiM
10. A nép megígéri, hogy engedelmeskedik 

az Úrnak kiN
11. A király folytatja az újításokat kiM
12. Jósiás újra bevezeti a páska ünnepet kiN

Csúcspont
Jósiás megsebesül a csatában

Befejezés
Jósiás meghal, és a nemzet gyászolja 
 kiM, kiN

igehely tanítóknak
2Krónikák 34–35; 2Királyok 22–23,28

központi igazság
Vedd komolyan Isten szavát, ahogyan Jósiás 
tette!

alkalmazás
KIN: Ne vedd semmibe Isten figyelmeztetését, 

hanem engedj Isten hívásának! 
KIM: Tedd meg, amit Isten Igéjéből 

megértettél!

aranymondás
„Az igének ne csupán hallgatói, hanem megtar-
tói is legyetek” (Jakab 1,22).

Szemléltetőeszközök
•	 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 és 5-5 lapozós kép
•	 Bibliaolvasó táblázat (l. 41 old.)
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lecke
5-1 kép
Ha királlyá vagy királynővé koronáznának, milyen törvényeket 
hoznál? (Válaszoljanak a gyermekek.) Jó szórakozás elképzelni, 
hogy te kormányozhatsz, ám valószínűleg egyáltalán nem lenne 
olyan vicces, ha a valóságban is megtörténne.

Jósiás, akit 8 évesen tettek meg Júda királyává, nem tekintette 
a dolgot tréfának. Természetesen szüksége volt tanácsadókra 
és segítőkre. De amikor 16 éves lett, néhány lényeges változást 
vezetett be. A Biblia beszél arról, hogy elkezdte Istent keresni. Ez 
azért meglepő, mert apját nem érdekelte Isten, hanem bálványo-
kat imádott. Nem tudjuk, hogy a fiatal Jósiás hogyan ismerte meg 
Istent, de megismerte, és Isten munkálkodott a szívében, mert 
egyre jobban meg akarta őt ismerni. 

Azt a keveset, amit már tudott, komolyan vette. És te? Te sokkal 
többet tudsz már, mint akkor Jósiás tudott. Mit tudsz a bűnről? Mit 
tudsz Jézus Krisztusról? Mit tudsz az üdvösségről? (Válaszoljanak 
a gyermekek.) Látod, mennyit tudsz már? Ez egészen más ismeret, 
mint a tudomány, a történelem vagy a földrajz. Ha a Bibliát ismered, 
akkor Isten üzenetét ismered. Isten üzenete a legfontosabb üzenet, 
amely eljut hozzád, ezért fontos, hogy meg is tedd, amit Isten üzen. 
Persze, nem tudsz még mindent, ami a Bibliában van, de egy részét 
már ismered. Isten azt várja tőled, hogy tedd is meg, amit megértet-
tél; engedelmeskedj Isten Szavának, más szóval Igéjének. Vedd ko-
molyan isten szavát, ahogyan Jósiás tette (ki)! Jósiás nem sokat 
ismert még belőle, de amit megértett, azt meg is tette. Rábízta ma-
gát Istenre, és „azt tette, amit az Úr helyesnek tart” (2Krónikák 34,2). 
Ez nagy változásokat hozott az ország életében is. A bálványoknak 
el kellett tűnniük! Jósiás megparancsolta, hogy minden bálványt 
zúzzanak össze, és szórjanak szét a bálványimádók sírjain.

5-2 kép
Elrendelte a Templom felújítását is. Az emberek megfeszített erő-
vel dolgoztak. Voltak, akik a takarítást, mások az újjáépítést, megint 
mások a helyreállítást végezték. Mindenütt emberek sürögtek-fo-
rogtak. Hilkijjá, a főpap is kivette részét a munkából. Egy nap éppen 
a Templom újjáépítésének kiadásait számolgatta, amikor a Templom 
egyik pókhálóval beszőtt, rejtett zugában régi tekercsre lett figyel-
mes. Óvatosan kitekerte, és amint beleolvasott, bizonyára megre-
megett az izgatott örömtől. − Megtaláltam Isten Törvénykönyvét 
a Templomban – közölte Sáfánnal, a kancellárjával, és átnyújtotta 
neki. Sáfán belepillantott, és azonnal tudta, hogy valóban Isten 
Törvénye az. Addig még egyetlen példánnyal sem találkozott, 
egyetlen példányát sem tarthatta a kezében. Erről a csodálatos le-
letről a királynak is tudnia kell! Sáfán elsietett, hogy jelentse az ese-
tet a királynak. − Hilkijjá főpap adott egy könyvet – mondta, azzal 
elkezdte fennhangon olvasni Isten Törvényét. Tudsz néhányat Isten 
törvényei közül? Sáfán azt is felolvasta, hogy milyen büntetést ígér 
Isten azoknak, akik nem engedelmeskednek neki.
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5-3 kép
A király soha azelőtt nem hallotta azokat a szavakat. Egész bizto-
san remegés fogta el, és talán sírt is. A nagy bánat jeleként meg-
szaggatta ruháját. 

Noha a felolvasott szavakat 800 évvel korábban írták le, és Isten 
mondta azokat Mózesnek, a király tudta, hogy minden szó Isten 
szava, ezért időtálló. Tudta, hogy cselekednie kell.

Te is így viszonyulsz a Bibliához? Igaz, régi könyv, mert sok-sok 
évvel ezelőtt írták, ám ma is minden szó igaz benne, mert a Biblia 
Isten szava, és sohasem megy ki a divatból. Ezt olvassuk benne: 
„a teljes Írás Istentől ihletett” (2Timótheus 3,16). Te is vedd ko-
molyan isten szavát, ahogyan Jósiás tette (ki)!

Figyelj csak! „Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre; aki pedig nem 
hisz, már ítélet alatt van” (János 3,18). Ez az Istentől jövő figyel-
meztetés azoknak szól, akik még nem bízták rá az életüket Jézus 
Krisztusra mint Megváltójukra. Isten itt azt mondja, hogy már 
megvan az ítéleted. Tegyük fel, hogy egy bűnözőt halálra ítél 
a bíró a bíróságon. Jóllehet az ítéletet kihirdették, egy-két hónapig 
még nem hajtják végre. Ugyanígy van ez azokkal, akik még nem 
keresztyének. Már kihirdették fölöttük az ítéletet: haláluk után 
örökkön örökké bűnhődnek majd bűneik miatt. Ne nevess azon, 
amit Isten mond! Ne hessegesd el magadtól! Figyelj, gondolkozz, 
és higgy az Úr Jézusban mint Uradban és Megváltódban! Talán 
már most is látod, hogy ezt kell tenned, de nem tudod, hogyan 
tehetnéd meg. Szívesen elmagyarázom a Biblia segítségével. Ha 
szeretnél velem beszélgetni, az alkalom végén gyere… (mondjuk 
meg pontosan, hol várjuk a gyermeket). Vedd komolyan isten 
szavát, ahogyan Jósiás is tette (ki).

A király Hilkijjához és másik négy férfihoz fordult, és ezt mondta 
nekik (olvassuk el a 2Krónikák 34,21-et): „Menjetek és kérdezzétek 
meg az Urat, hogy mit jelentenek a megtalált könyv igéi rám néz-
ve és az Izráelben és Júdában megmaradtakra vonatkozóan! Mert 
az Úr nagy haragja áradt ki ránk azért, mivel elődeink nem tartot-
ták meg az Úr Igéjét.”

A pap és a férfiak elsiettek egy Hulda nevezetű prófétanőhöz, aki 
Isten üzeneteit közvetítette. Hulda közölte velük az Úr válaszát.

− Ezt mondja az Úr: Minden veszedelem, amiről hallottál, bekö-
vetkezik, mert Izráel népe és Júda más istenekhez fordult el tő-
lem. Mondd el a királynak, hogy mivel ő igazán bánkódott, amikor 
a Törvénykönyv igéit meghallotta, a büntetés nem az ő uralkodá-
sa alatt jön el.

A küldöttek megvitték a királynak a választ, ami egyszerre volt jó 
hír és rossz hír.

5-4 kép

A király bizonyára remélte, hogy a nép, amikor meghallja Isten sza-
vát, megváltozik. Nagy népgyűlést hívott össze Jeruzsálemben. 
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Felolvasta a Templomban talált szövetség könyvét, amelyet a nép 
azelőtt még soha nem hallott. Azután odaállt a helyét jelző osz-
lophoz a Templomban, és szövetséget kötött az Úrral: megfogad-
ta, hogy az Urat követi, és parancsolatait teljes szívvel megtartja.

Isten Igéje megváltoztatta Jósiás szívét és életét. Bárcsak ugyan-
ilyen hatással lenne rád is meg rám is! A Biblia Isten üzenete, ezért 
nagy hiba, ha nem hallgatsz rá. Tételezzük fel, hogy a barátod ezt 
mondja neked: „Ezen a héten minden napra külön házi feladatot 
kapsz tőlem.” Ám ez a bejelentés nem izgat fel túlságosan, igaz? 
Mennyire más viszont, ha ugyanezt az osztályfőnököd közli ve-
led. A szavak súlyát az adja, hogy kinek a szájából hangzanak el. 
A Biblia mondatait a hatalmas, felséges és szent Isten mondja. Ezért 
kell azokat olvasnunk, ezért kell a Bibliában leírtakat elhinnünk, és 
ezért kell Isten Igéjének engedelmeskednünk. Most azoktól kér-
dezem, akik keresztyénnek vallják magukat: rendszeresen olvasod 
a Bibliát? Ha igen, változik-e ettől valami az életedben? Kellene! 
Vedd komolyan isten szavát, ahogyan Jósiás is tette (ki).

Jósiás nagyon szerette volna, ha Isten Igéje megváltoztatja 
a Templomban egybegyűlt emberek életét is. Megígértette ve-
lük, hogy azontúl az Urat szolgálják. Mindenki ígéretet is tett 
arra, de tudjuk, hogy sokan nem gondolták ezt igazán komolyan. 
Megtartották a királynak az istentisztelettel kapcsolatban hozott 
törvényeit, ám szívük legmélyén nem szerették Istent, és nem is 
engedelmeskedtek neki. (Ezt Jeremiás korai írásaiból tudjuk, pl. 
a Jeremiás 3-ból.) A Törvény felolvasása nem sokat jelentett nekik. 
Ezért történhetett meg, hogy Jósiás halála után fogságba ejtették 
és rabságba hurcolták el őket.

Isten nem akarja, hogy te is csak meghallgasd az Ő igéit. 
A Jakab 1,22-ben így fogalmaz: „Az igének ne csupán hallgatói 
legyetek.” Ugye, milyen furcsa lenne, ha belenéznél a tükörbe és 
felkiáltanál: „Jaj de piszkos az arcom!”, majd elindulnál iskolába, de 
az arcodat nem mosnád meg? Ha nem lett semmi eredménye an-
nak, hogy belenéztél a tükörbe, akkor értelmetlen volt az egész. 
A piszkos arcoddal tenned is kell valamit. Így van ez a Bibliával is: 
ha meghallod, hogy mit tanít, és megérted, hogy mit kellene ten-
ned, bolondság, ha nem teszed meg, igaz? Ezért vedd komolyan 
isten szavát, ahogyan Jósiás is tette (ki).

Jósiás király cselekedett. Eltökélte, hogy mindentől megszabadul, 
ami valamilyen formában kapcsolatban áll idegen istenek imádá-
sával. A Templom közelében istállók álltak. Ott tartották azokat 
a csodálatos paripákat, amelyeket az egyik előző király a napis-
tennek adományozott. Jósiás király elvitette a lovakat és elégette 
a harci kocsikat. Porig romboltatta a boszorkányok házát, hogy 
többé senki se kérhessen tőlük tanácsot. Szerette volna, ha azok 
a helyek, ahol idegen isteneket imádtak, örökre eltűnnek. Miért 
tette mindezt? Jósiás Isten Igéjének engedelmeskedett.

(Tegyük félre a képeskönyvet, és mutassuk föl a 41. oldalon lévő táb-
lázatot.)
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Ha te már keresztyén vagy, hasznos lehet, ha leírod, hogy annak 
alapján, amit a Bibliában olvastál, mit kellene megtenned. Ez a kis 
táblázat segítségedre lehet. Az első oszlopba beírod, hogy melyik 
verset olvastad, a másodikba pedig azt írod, amit szeretnél meg-
tenni. Nézzünk egy példát: éppen a Kolossé 3,22–24-et olvastad 
a csendességedben. (Olvassuk fel hangosan a verseket.) Mit te-
hetsz, ha engedelmeskedni akarsz ennek az igének? (Hallgassuk 
meg a gyermekek javaslatait.) Ha szeretnél egy táblázatot, az alka-
lom végén vegyél egyet bátran. Vedd komolyan isten szavát, 
ahogyan Jósiás is tette (ki). Neki jó hosszú listája lett volna 
a jobb oldalon, igaz?

5-5 kép
A király a páska ünnep visszaállítását is elrendelte. Együtt emlé-
kezett a néppel arra, hogy milyen csodálatosan szabadította meg 
őseiket Isten az egyiptomi szolgaságból. Felidézték az éjszakát, 
amikor a halál angyala végiglátogatott minden házat, és csak 
azok menekültek meg, akik ajtófélfájukat megkenték egy bárány 
vérével. Isten azt is megíratta a Bibliában, hogy a páskát meg kell 
ünnepelniük, sőt azt is, hogy pontosan hogyan. Jósiás mindent 
úgy tett, ahogyan le volt írva.

Mi sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint Jósiás. Ő csak a Biblia 
első öt könyvét olvashatta, mi viszont mind a hatvanhatot. 
Az Újszövetség Jézus Krisztust a mi páska bárányunknak nevezi 
(1Korinthus 5,7). Azért adta vérét, hogy megmentsen bennünket 
az örök büntetéstől. Ha elhiszed hogy Ő a te Megváltód is, mert 
teérted is meghalt, akkor az Ő vére téged is megvéd Isten bünte-
tésétől, amit megérdemelnél. Isten már régen kijelentette ezt, de 
még mindig igaz. „Ha meglátom a vért, akkor kihagylak bennete-
ket” (2Mózes 12,13). Elgondolkoztál-e már valaha ezeknek a sza-
vaknak a súlyán? Rábíztad-e már az életedet az Úr Jézusra teljes 
szívedből? Amikor megteszed, Isten segít megértened az Ő Igéjét, 
és segít engedelmeskedned is annak, amit olvasol. Jósiásnak is 
sokféleképpen segített.

5-6 kép
Jósiás nem volt tökéletes, ahogy mi sem; ő is követett el hibá-
kat. Megtudta, például, hogy Egyiptom királya háborúra készül. 
Eldöntötte, hogy harcba indul ellene. Nem hiszem, hogy tanácsot 
kért volna Istentől. Egyiptom királya üzenetet küldött Jósiásnak: 
„Nem veled van dolgom. Az asszírok ellen megyek. Isten paran-
csolta, hogy siessek. Állj félre az Isten elől, aki velem van!” De 
Jósiás eltökélte, hogy harcolni fog. A csata előtt álruhát öltött ma-
gára; közkatonaként indult a harcba. Hamarosan azonban nagy 
baj történt: egy íjász nyila eltalálta.

− Vigyetek ki innen, mert súlyosan megsebesültem – hörögte. 
Emberei leemelték a harci kocsiról, áttették egy másik kocsiba, de 
a Jeruzsálembe vezető úton meghalt.

Gyászba borult egész Jeruzsálem. Jósiás jó király volt. Isten Igéje 
szerint élt. Jeremiás próféta még gyászénekeket is írt Jósiásról. 
Ezeket a Bibliában is megtalálod Jeremiás siralmai néven.
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Te vajon Isten Igéje szerint élsz-e? Ha szereted az Úr Jézust, kérd 
a segítségét, hogy az Igének ne csak hallgatója, de cselekvője is 
lehess.

Ha még nem vagy keresztyén, eddig még nem vetted komo-
lyan Isten szavát. Talán hallottad már ezeket a mondatokat: „Aki 
hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, az már ítélet 
alatt van” (János 3,18). Vedd komolyan isten szavát, ahogyan 
Jósiás is tette (ki). Hallgass Istenre és engedelmeskedj neki ma! 
Kérd meg az Úr Jézust most, hogy vegye el bűneidet, és legyen 
a te Urad és személyes Megváltód.

ismétlő kérdések

1. Mi történt, amikor Jósiás 16 éves volt? (Elkezdte Istent keresni.)

2. Milyen változásokat vezetett be? (Megkezdte a Templom 
helyreállítását, eltávolította a bálványokat az ország területé-
ről, leromboltatta a boszorkányok házát stb.)

3.  Mi történt a Templom helyreállítása közben? (Hilkijjá főpap 
megtalálta Isten Törvényének, az akkori Bibliának egy példá-
nyát.)

4.  Miben különbözik a Biblia minden tudománytól vagy iskolai 
tantárgytól? (A Biblia Isten szava.)

5. Mit tett Jósiás, amikor felolvasták neki Isten szavát? 
(Megszaggatta ruháját, és talán sírt is.)

6. Hogyan viszonyult Jósiás Isten Igéjéhez? (Amit megértett, azt 
meg is tette.)

7. Mit üzent Isten Jósiásnak a prófétanőn keresztül? (Fogságra 
viszi a népet, de nem Jósiás idejében, mivel Jósiás bűnbánatot 
tartott, amikor Isten szavát meghallotta.)

8. Mire emlékeztet minket a páska? (Jézus Krisztusra, mert aho-
gyan az ajtófélfára kent vér megmentette a házban lakókat, 
Jézus Krisztus vére megmenti azt, aki hisz benne.)

9. Milyen hibát követett el Jósiás? (Harcba ment az egyiptomiak 
ellen?)

10. Mi történt ott vele? (Egy nyíl eltalálta, emberei Jeruzsálembe 
akarták vinni, de útközben meghalt.)

kiM
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