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J
ózsué és Káleb nagyon bátor férfiak voltak. 
Nagyon szerették Jézust, és az Ő segítői vol
tak. (1. kép)

Egy nap Jézus így szólt Józsuéhoz:
– Eljött az ideje, hogy bevigyem népemet 

egy új országba – mondta. – Az ott lakó gonosz 
embereknek el kell menniük. Segítek, hogy kiűzd 
őket onnan.

A közelben folyt egy nagy folyó, a Jordán. 
Az embereknek át kellett kelniük ezen a folyón 
ahhoz, hogy új otthonukba jussanak, de híd 
sehol nem volt.

– Hogy jutunk át a folyó túlsó partjára? – kér
dezte Józsué tanácstalanul.

– Ne aggódjatok! Majd Én segítek nektek 
– ígérte meg Jézus.

A folyó túlsó partján állt egy nagy város, 
Jerikó. Józsué felnézett a város magas és erős kő 
falaira. Látta, hogy felfegyverzett katonák védik 
a várost, mégsem félt. Tudta, hogy Jézus segít az 
Ő népének. Amikor elérkezett a folyón való átke
lés pillanata, Jézus újra szólt Józsuéhoz.

Józsué és Káleb Jézus hűséges segítői voltak. (1. kép) Jézus azt akarta, hogy az Ő emberei 
beköltözzenek új otthonukba, de ott gonosz emberek laktak. Jézus azt kérte Józsuétól, hogy 

segítsen Neki elűzni azokat az embereket. 
Jézus népének át kellett kelnie a nagy folyón, de nem volt híd, amelyen ezt megtehette volna. 

A gonosz emberek egy nagy városban laktak, amelyet magas kőfalak és erős katonák védtek. 
– Hogy kelünk majd át ezen a nagy folyón? – kérdezte Józsué. – Hogyan hódíthatnánk meg 

ezt a nagy várost?
– Én segítek nektek! – mondta Jézus. – Vegyétek magatokhoz az arany frigy ládát, 

és mondd meg a papoknak, hogy induljanak el a folyó felé!
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Tanulság a legkisebbeknek 

Józsué és Káleb nagyon bátor férfiak 
voltak. Nagyon szerették Jézust.

B i B l i a i

ketenétröt
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Apró léptek • 2. negyedév • 14. tanulmány

Jézus segít a népén
Urunk, Jézus, köszönjük Neked a bibliai történeteket!  

Köszönjük, hogy Te vagy a legjobb barátunk! Szeretünk, Jézusunk! Ámen!
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– Mondd meg a papoknak, hogy vegyék a vál
lukra az arany frigyládát! – parancsolta Jézus. 
(2. kép)

Az arany frigyládában volt két különleges 
kőtábla, amelyre rá volt írva a Tízparancsolat, 
melyet Isten adott a népnek. 

– Mondd meg a papoknak, hogy induljanak 
el a folyó felé! – kérte Józsuétól Jézus.

A papok engedelmeskedtek. Az aranyozott 
frigyládával a vállukon lementek a folyópartra, és 
addig lépkedtek, ameddig elérték a vizet. Tudod, 
mi történt akkor? Jézus kettéválasztotta a folyó 
vizét! Egy széles, száraz utat tárt eléjük a folyó 
közepén, ahol mindenki átkelhetett száraz láb
bal. (3. kép) Nemsokára mindannyian átjutot

tak a túlsó partra. (Engedjétek, hogy a gyerme
kek a kezükkel próbálják meg kettéválasztani 
a vizet egy edényben.) Szerintetek a nép tudta, 
hogy Jézus segített nekik? Természetesen tudta. 
Elérkezett az ideje, hogy átvegyék Jerikó városát 
a gonosz emberek kezéből.

– Mondd meg a katonáknak és a papok
nak, hogy meneteljenek Jerikó körül! – paran
csolta Jézus Józsuénak. – Mondd meg nekik, 
hogy tegyék meg ezt naponta egyszer, hat napon 
keresztül. Néhány pap vigye a vállán a frigyládát, 
a többi pap pedig fújja a kürtöt. És úgy tettek.

A jerikói gonosz emberek végignézték és 
végighallgatták. Tudták, hogy Jézus segíti népét. 
Mivel nagyon féltek, bezárták a hatalmas kapukat. 

A papok egészen a víz széléig vitték 
a frigyládát.

Jézus kettéválasztotta a folyó vizét.2 3

A frigyládában benne volt a Tízparancsolat két kőtáblája. A papok vállukra vették a frigy ládát 
és elindultak a folyóhoz. Lementek a partra egészen a vízig. (2. kép) Amikor lábuk elérte a vizet, 
Jézus ketté válasz totta a folyót. Ő egy széles, száraz utat nyitott, hogy az emberek átkelhessenek. 
Nemsokára átértek a túlsó partra. (3. kép) Jézus segített nekik!

Elérkezett az ideje, hogy átvegyék Jerikó városát a gonosz emberek kezéből. 
Meneteljetek Jerikó körül! – parancsolta Jézus Józsuénak. Mondd meg nekik, hogy hat napon 

keresztül, naponta egyszer járják körül a várost. Vigyék magukkal a frigyládát és kürtöljenek. 
Úgy tettek. A gonosz emberek nézték őket. Mivel féltek, bezárták a hatalmas kapukat, hogy 

senki ne mehessen be a városukba. 
A hetedik napon Jézus megparancsolta Józsuénak és embereinek, hogy hétszer járják körül 

a vá  rost. Ezután a papok kürtöltek és Isten népe hangosan kiáltott. Tudod mi történt akkor? (4. kép)
A falak leomlottak! Jézus betartotta ígéretét, ahogy mindig is teszi. 
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Hat napon keresztül minden nap végignézték és 
végighallgatták, ahogy a papok és a katonák meg
kerülték a várost.  

– A hetedik nap hétszer kerüljétek meg 
a várost – parancsolta Jézus Józsuénak –, és meg
látjátok, milyen különleges dolog fog történni.

A nép így tett. Megkerülték a várost egyszer, 
kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor – de 
nem történt semmi. A gonosz emberek nézték, 
ahogy a papok és a katonák hetedszer is megke
rülik a várost. Isten népe is nézte őket. 

Mit mondott Józsué az embereknek? Olvasd 
el Józsué 6:16 versét. 

Az emberek tehát nagyon hangosan kiáltot
tak. Tudod, mi történt akkor? (4. kép) Így van! 
Azok a nagy, erős falak leomlottak! Jézus angyalai 
döntötték le őket. 

Betartotta Jézus azt az ígéretét, hogy segít 
népének? Igen. Jézus mindig betartja 
ígéreteit? Igen. Köszönjük meg 
Jézusnak, hogy mindig betartja 
ígéreteit, hogyha bízunk Benne. 

Jerikó falai leomlanak.4

 Szülők sarka
A menny sugarai hassák át beszélgetéseinket! Szóljunk örömteli, báto-
rító szavakat, így mutatva be, hogy Krisztus igazságának fénye lakik lel-
künkben. A gyerekeknek kellemes szavakra van szükségük. Boldogsá-
guk szempontjából lényeges érezniük jóváhagyásunkat, helyeslésünket. 
Próbáljuk kerülni a kemény szavakat, és beszéljünk mindig kedvesen. 
Ragadjuk meg a tanulmányok szépségét Isten Igéjéből, és örüljünk 
ennek a lényeges dolognak otthonunk boldogsága érdekében. Kedvező 
környezetben a gyermekek kellemes, derűs magatartásformákat alakí-
tanak ki. – Reflecting Christ, 185. o.

Az én imám
Uram, Jézus, köszönöm, hogy  segítettél 
Józsuénak! Köszönöm, hogy Te mindig be 
tartod az ígéreteidet! Szeretlek, Jézusom! 
Ámen!

Aranyszöveg
„Veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, 
 amiben jársz.” Józsué 1:9

Szemléltető anyag
Egy Biblia, egy edény víz

Bibliai vonatkozások
Józsué 1,3,5:136:20
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Az egyik állat, amelyről ebben a tanulmányban 
beszélünk, az ökör. Az ökröket meg lehet taní-
tani, hogy segítsék az embereket a nehéz mun-

kák végzésében. A bibliai időkben az embereknek nem 
voltak traktorjaik. Ökreik voltak. Egy ökör elhúzhat 
egy nehéz szekeret, felszánthat egy nagy szántóföl-
det. Amikor a lovak elfáradnak a szántásban, az ökrök 
folytatják a munkájukat. Bár a sár gyakran megnehe-
zítette a munkát, az ökör elég erős volt, hogy húzza az 
ekét. Ha egy rakomány nagyon nehéz volt, több ökör 
könnyedén elhúzhatta. Az ökrök nagyon erősek. Ezért 
mondjuk mi is néha, hogy „erős, mint egy ökör”, ami-
kor erős emberekről beszélünk. 

Az ökörnek két szarva van, és hasadt a körme. 
Az ökör kérődzik. Ez azt jelenti, hogy a gyomrába 
jutott táplálékot felöklendezi és újra megrágja. Időn-
ként az ökrök megpróbálják felöklelni egymást, hogy 
megtudják, melyikük az erősebb, de nem sebzik meg 

egymást. Az ökrök nagyon türelmesek, újra és újra 
elhúzzák ugyanazt a terhet, és nem lesznek tőle rossz-
kedvűek. Jók és engedelmesek. 

Sokat tanulhatunk ezektől az állatoktól. Jézus 
azt szeretné, ha mi is jók és türelmesek lennénk, mint 
ezek az állatok. Szeretnél jó és türelmes lenni? 
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A szelíd és türelmes ökör
„A gabonának bősége pedig az ökörnek erejétől van.” Példabeszédek 14:4

Kiegészítő forrásanyag: természetismereti tanulmányok, zene, énekek, bibliaszövegek, aranyszövegek, stb.
My Bible First. Minden jog fenntartva © 2015 • Telefon: 1-877-242-5317 • Web: www.mybiblefirst.org • E-mail: sales@mybiblefirst.org

A tanulmányban szereplő bibliaszövegeket a Károlyi Gáspár fordítású Bibliából idéztük.
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N
aominak és férjének két fia volt. Boldog 
család voltak, de volt egy nagy  gondjuk. 
Országukban éhség tombolt. Ez azt jelenti, 

hogy nem volt elegendő élelem mindenkinek. 
(Mutassatok a gyerekeknek egy kenyeret.)

– Moáb földjén sok élelem van! – mondták az 
emberek. 

Elhatározták, hogy elköltöznek abba az or
szágba. Naomi és családja imádkozott Jézushoz, de 
a moábita emberek nem imádkoztak. Ők  fából és 
kőből készült bálványszobrokat imádtak. 

Moáb földjén Jézus vigyázott Naomi családjára. 
Idővel a fiaik felnőttek, és saját családot alapítot
tak. Egyikük feleségét Orpának, a másikuk felesé
gét Ruthnak hívták. Most Naominak már két lánya 
is volt, akiket ugyanúgy szeretett, mint a saját fiait. 
Mindannyian boldogok voltak, de ez nem tartott 
sokáig. Szomorú dolgok történtek. Először Naomi 
férje halt meg, majd Orpa és Ruth férje is elhunyt. 
Naomi, Orpa és Ruth nagyon szomorúak voltak. 
(1. kép) 

Naominak és férjének két fia volt. Boldog család voltak, de volt egy gondjuk. Éheztek. Orszá-
gukban nem volt elegendő táplálék. Elhatározták, hogy elköltöznek egy másik országba, 

ahol bőségesen volt élelem. Amikor a két fiú felnőtt, megnősültek. Egyikük Orpát, a másik pedig 
Ruthot vette feleségül. Egy idő után azonban szomorú dolgok történtek. Naomi férje meghalt, 
Majd Orpa és Ruth férje is elhunyt. (1. kép)

Amikor Naomi meghallotta, hogy ismét van elegendő élelem a szülőhazájában, így szólt:
– Hazamegyek.
Ruth és Orpa ezt válaszolták:

– Mi is veled megyünk. 
Naomi jó volt hozzájuk, és szerették őt. Így Naomi, Orpa és Ruth elindultak.

1 Naomi, Ruth és Orpa szomorúak 
 voltak, mert meghalt a férjük.

B i B l i a i

ketenétröt

2022. április 9.
Apró léptek • 2. negyedév • 15. tanulmány

Ruth
Köszönöm, Uram, a bibliai történeteket! Nagyon szeretem őket.  

Ezek segítenek mind többet megtudni Rólad. Ámen!

Tanulság a legkisebbeknek 
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Naomi régi otthonára gondolt. Hallotta, hogy 
újra van élelem az országban. 

– Hazamegyek – mondta Naomi. 
Ő szerette Ruthot és Orpát de vágyott olyan 

emberek társaságára, akik hozzá hasonlóan szeret
ték Jézust. Ruth és Orpa el akarta kísérni Naomit. 
Naomitól hallottak Jézusról, és a nő családja szépen 
viselkedett velük. 

Amikor elindultak, Naominak volt ideje komo
lyabban elgondolkodni. Feltette magában a kérdést, 
hogy vajon Orpa és Ruth nem lennéneke boldo
gabbak a saját hazájukban. 

– Itt kellene maradnotok – mondta nekik 
Naomi.

– Nem – tiltakozott Orpa és Ruth. – Veled 
megyünk.

Naomi nem volt biztos benne, hogy ez a leg
jobb döntés. 

– Boldogabbak lennétek a saját családotokban – 
mondta. – Lehet, hogy újra férjhez mennétek. 

Ruth és Orpa nehéz döntés előtt állt. Szerették 
Naomit. Tudták, hogy ő is szereti őket. Végül Orpa 
elköszönt és hazatért. (2. kép)

– Te nem mész haza? – kérdezte Naomi Ruthtól.

Orpa úgy dönt, hogy hazatér. Ruth 
Naomival marad.

Betlehemben Ruth Naomival együtt 
lakott.2 3

– Lehet, hogy boldogabbak lennétek itt, a családotokkal – mondta nekik Naomi. – Maradnotok 
kellene.

– Nem! – tiltakozott Orpa és Ruth. – Veled megyünk.
Naomi nem volt meggyőződve róla, hogy ez jó ötlet, így újra elbeszélgetett velük. Ruth és Orpa 

szerették Naomit, és Naomi is szerette őket. Végül Orpa úgy döntött, hogy elköszön, és hazamegy 
a családjához, de Ruth nem akart visszafordulni. 

– Szeretnék mindig veled maradni – mondta Ruth Naominak. (2. kép)
Ruth és Naomi hosszú utat tettek meg Betlehemig. Ez volt Naomi szülővárosa. Naomi és Ruth 

boldogok voltak ott. (3. kép) Ruth férjhez ment egy jóravaló férfihoz, Boázhoz, aki gondoskodott 
róluk. Később Ruthnak és Boáznak született egy aranyos kisfia. Naomi nagyon szerette őt!

Ruth szerette Jézust, és Ő hozzásegítette a boldogsághoz. Ha szereted Jézust, Ő neked is segít 
boldognak lenni.
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Ruth annyira szép választ adott. Elolvashat
játok Ruth 1:16 versében. Ez a tanulmányunk 
aranyszövege. Gyertek, mondjuk el most együtt! 

Amikor Naomi látta, hogy Ruth nem akar visz
szatérni, nagyon boldog volt. Ruth az istenimádatot 
választotta. Nem akart többé bálványokat imádni. 

Ruth és Naomi hosszú utat tettek meg Betle
hemig. Betlehem volt Naomi szülővárosa. Ugyan
ezen a helyen született meg sok idő múlva Jézus. 

Betlehem lakói boldogan fogadták vissza Nao
mit. Örvendtek, hogy Ruthot is megismerhették, és 
örvendtek, hogy együtt maradt Naomival. (3. kép)

Ruth férjhez ment egy rendes, becsületes férfi
hez, Boázhoz. Boáz gazdag volt. Nagyon jól gon
doskodott Ruthról és Naomiról. 

Egy idő múlva Ruthnak és Boáznak aranyos 
kisfia született. Naomi annyira szerette azt a kisba
bát! Most már volt egy drága unokája akit szerethe
tett és akire vigyázhatott. 

Ruth boldog volt, hogy Jézust választotta, Őt 
szerette és Benne bízott. Ha szereted Jézust, Ő segít, 
hogy te is boldog lehess.

Naomi szerette Boáz és Ruth 
 gyermekét.4

Forrásanyag neked és gyermekednek:
Kisgyermekek Bibliája – bibliai történetek gyerekeknek

Illemtan keresztény  gyermekeknek – Más, illemtant 
bemutató könyvektől eltérően e kötet az értelmezés 
újszerű távlatait nyitja meg az olvasó előtt. „Civilizáltnak”, 

„jól neveltnek” lenni elsősorban Isten iránti kötelesség. 

Az én imám
Uram, Jézus, köszönöm Ruth és Naomi törté
netét! Kérlek, segíts, hogy Ruthhoz hasonlóan 
szeresselek és bízzak Benned! Ámen!

Aranyszöveg
„Néped az én népem, és Istened az én Istenem.” 
Ruth 1:16

Szemléltető anyag
Egy Biblia, egy kosár kenyér

Bibliai vonatkozások
Ruth könyve
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Szereted a macskákat és a kandúrokat? A macs-
kák csodálatos élőlények. Bundácskájuk 
annyira puha és selymes! Amikor boldogok, 

dorombolnak, és időnként szeretik, ha simogatják 
őket.

A Biblia sok állatról beszél. Kutyákról, szamarakról, 
tevékről és juhokról. Mindemellett a Biblia nem beszél 
a macskákról. Említ ugyan nagymacskákat, például 
oroszlánokat, de házi cicákról nem beszél. 

Lehet, sok mindent szeretnél megtudni a macs-
kákról. A hímet kandúrnak nevezzük, a nőstényt macs-
kának. Kettejük kicsinye a cica. 

A macskák könnyen beférkőznek mindenhova, 
ezért ügyes vadászok. Képesek hangtalanul lépkedni 
és zaj nélkül haladni előre. Amikor mennek, a hátsó 
lábukat ugyanarra a helyre teszik, ahova az első lábuk-
kal léptek, így nem hagynak sok nyomot. A macskák 

éjjel sokkal jobban látnak, mint az emberek. Még fel-
nőtt korukban is szeretnek játszani. Ugyanakkor sze-
retnek aludni, és nyalogatással tisztítják a bundájukat. 
Úszni azonban egyáltalán nem szeretnek.

A macskák nagyon gondosan nevelik kicsinyeiket, 
ahogy téged is gondoz édesanyád. Jézus azért terem-
tette a macskákat, hogy mi örülhessünk nekik. Szereti 
őket és vigyáz rájuk. Ő téged is szeret és gondot visel 
rólad.

Egy állat, amelyről  
nem beszél a Biblia

„Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.” János 1:3

Kiegészítő forrásanyag: természetismereti tanulmányok, zene, énekek, bibliaszövegek, aranyszövegek, stb.
My Bible First. Minden jog fenntartva © 2015 • Telefon: 1-877-242-5317 • Web: www.mybiblefirst.org • E-mail: sales@mybiblefirst.org

A tanulmányban szereplő bibliaszövegeket a Károlyi Gáspár fordítású Bibliából idéztük.
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J
ézus népe már az új országban lakott. Sze
rették Jézust, de nem jártak úgy gyüleke
zetbe, mint ahogy azt mi tesszük. Ők egy 

különleges sátorban találkoztak. Az arany frigy
láda a sátor belsejében volt. A Tízparancsolat két 
kőtáblája is benne volt. A szép sátorról egy pap 
gondoskodott. Élinek hívták. Amikor az emberek 
találkoztak a sátornál, Éli Jézusról tanította őket.

Egy nap egy Anna nevű nő ment el a sátor
hoz. Szerette Jézust, de nagyon szomorú volt. 
Szeretett volna egy kisbabát, de neki és férjének 
nem született gyermeke. 

– Ha adsz nekem egy kisfiút – imádkozott 
Anna –, ígérem, megtanítom, hogy szeressen 
Téged. Neked szentelem, és a te segítőd lesz egész 
életében.

Jézus válaszolt Anna imájára, és kisfia szüle
tett. Annyira boldog volt! Sámuelnek nevezte el. 
(1. kép) Anna megtanította Sámuelt, hogy sze
resse Jézust és engedelmeskedjen Neki. A Tízpa
rancsolatot is megtanította neki. Segítőkésznek 
nevelte. 

Sok idővel ezelőtt Jézus népe nem járt gyülekezetbe. Egy szép sátornál találkoztak. Egy külön-
leges pap vigyázott a sátorra. Élinek hívták. Amikor az emberek a sátornál találkoztak, Éli 

Jézusról tanította őket. 
Egy nap egy nő ment a sátorhoz. Annának hívták. Szerette Jézust, de nagyon szomorú volt. 

Nagyon vágyott egy kisbabára. 
– Ha ajándékozol nekem egy kisfiút – imádkozott Anna –, Neked szentelem őt. Ő lesz a Te 

különleges segítőd. 
Jézus válaszolt Anna imájára. Kisfia született. Annyira boldog volt. A Sámuel nevet 

adta neki. (1. kép)

1 Jézus aranyos kisfiút adott Annának.

B i B l i a i

enétröt

2022. április 16.
Apró léptek • 2. negyedév • 16. tanulmány

Anna megválaszolt imája
Uram, Jézus, köszönjük Neked a Bibliát! Köszönjük a benne található  

csodálatos történeteket! Szeretünk, Jézusunk! Ámen!

ket

Tanulság a legkisebbeknek 
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Amikor eljött az ideje, hogy Anna beváltsa 
ígéretét, elvitte Sámuelt a sátorhoz. Sámuel ez 
után Élivel lakott és neki segített. (2. kép) Anna 
egy különleges ruhát készített Sámuelnek. Ahogy 
Sámuel nőtt, édesanyja minden évben vitt neki 
egy új ruhát, pontosan az ő méretében. Éli sze
rette Sámuelt. Megtanította, hogy Jézus külön
leges segítője legyen. Sámuel nagyon fiatal volt, 
és Éli már öregedett, gyengén látott. Sámuel sok 
mindenben segített Élinek. Minden munkáját 

Anna elvitte Sámuelt Élihez. Sámuel Éli különleges segítője volt.2 3

ügyesen el tudta végezni. Sámuel tisztán és rend
ben tartotta a sátrat. Mindent megtett, amit Éli 
kért tőle. Nagyon jól boldogult. (3. kép)

Egy éjjel, amikor Sámuel már az ágyában 
feküdt, egy hangot hallott, mely nevén szólította.

– Sámuel! – kiáltotta a hang.
Sámuel azt gondolta, hogy Éli szólítja. Lehet, 

hogy Élinek szüksége volt rá. Gyorsan felkelt az 
ágyból és odaszaladt Élihez.

– Itt vagyok! – válaszolta Sámuel.
– Nem hívtalak – mondta Éli, így Sámuel 

visszament az ágyába. 
Nemsokára a hang újra szólította. Sámuel fel

kelt és Élihez szaladt:

Anna megtanította Sámuelt, hogy szeresse Jézust. Megtanította, hogy segítőkész legyen. Köze-
ledett az idő, hogy betartsa Istennek tett ígéretét. Anna egy különleges ruhát készített  Sámuelnek. 

Sámuel ezután Élinél lakott. (2. kép) Éli Jézus különleges segítője volt. (3. kép)
Egy éjjel, amikor Sámuel már aludt, egy hang felébresztette. Sámuel azt hitte, hogy Éli szólítja, 

de nem Éli volt. A hang háromszor kiáltotta nevén, és Sámuel háromszor ment be Éli szobájába. 
Végül Éli megértette, ki szólította Sámuelt. Jézus hangja volt az.

– Amikor újra szólít a hang, válaszolj! – mondta Éli Sámuelnek. (4. kép)
Sámuel úgy tett. Amikor újra szólította a hang, válaszolt rá.

– Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád!
Ezután Jézus beszélt Sámuelhez. Sámuel különleges segítő lett az Úr szolgálatában. Szeretnél 

te is Sámuelhez hasonló lenni?
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– Itt vagyok, mert hívtál! – mondta Sámuel. 
– Nem hívtalak – mondta Éli. 
Sámuel visszament lefeküdni, de a hang 

újra a nevét szólította. (4. kép) Végül Éli meg
értette, ki szólította Sámuelt. Jézus hangja volt. 
Mit mondott Éli Sámuelnek, mit válaszoljon, ha 
Jézus újra szólítja? Olvasd el 1Sámuel 3:9 versét.

Sámuel engedelmeskedett és visszament az 
ágyba. Amikor a hang újra szólította, Sámuel így 
válaszolt:

– Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád!
Jézus sok fontos dolgot mondott Sámuelnek. 

Másnap reggel Sámuel elmondta Élinek, amit 
Jézus üzent.

Sámuel kicsi létére Jézus különleges 
segítője volt. Szerinted Jézus szeretné, ha 

_______________________ (a gyermek neve) 
az Ő segítője lenne? Azt kérjük Jézustól, hogy 
segítsen az Ő különleges segítőjévé 
lenni.

Éli elmondta Sámuelnek, hogy Jézus 
szólította őt.4

 Szülők sarka
„Micsoda jutalma volt Annának, és példája mily bátorítás a hűségre! 
Minden anyára felbecsülhetetlen értékű alkalmak, végtelen drága 
értékek vannak bízva. A szerény hatáskört, amelyet sok anya 
fárasztó feladatnak tart, nagy és nemes munkának kellene tekin-
teniük. Az anya előjoga, hogy befolyásával áldására legyen e világ-
nak, és ha ezt teszi, saját szíve is örömmel telik meg. Gyermeke 
lába számára ösvényt egyenget, amely napfényen és árnyékon 
át a szent, dicső magaslatokhoz vezet.” – Pátriárkák és próféták, 
572. o.

Az én imám
Uram, Jézus, ____________________ (a gyermek 
neve) szeretne a Te különleges segítőd lenni. 
Kérünk, taníts minden nap, hogy legyünk a Te 
segítőid! Szeretünk, Jézus! Ámen!

Aranyszöveg
„Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád.”  
1Sámuel 3:9

Szemléltető anyag
Egy Biblia, egy kisebb és egy nagyobb méretű, 
lehetőleg ugyanolyan ruhadarab

Bibliai vonatkozások
1Sámuel 1,3:110
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A mai bibliai történetben azt tanultuk, hogy 
Sámuel hallgatott Jézusra. A fülével meghal-
lotta Jézus hangját. Nektek is van fületek?  

Igen, van.
A Jézus által teremtett állatvilágban sok teremt-

mény hall a fülével. Az egyik legjobb hallással ren-
delkező állat a delfin. A delfinek két füllel hallanak. 
Ugyanakkor az állkapcsukkal is hallják a hangokat. 
Ez a szájuk közelében található egyik csont. Lehet, 
azt hiszed, hogy te jól hallasz, de a delfinek  sokkal job-
ban hallanak nálad. A delfinek olyan hangokat adnak 
ki és hallanak, amire az emberek nem képesek. 

A bagoly is nagyon jó hallással rendelkezik. A bag-
lyok szeretnek éjjel egerekre vadászni. Mivel olyankor 
sötét van, a baglyok a fülükkel találják meg az ege-
reket. Egy bagoly a legkisebb 
neszt is meghallja. Ha egy egér 
mászkál a levelek közt vagy a 
titkos járataiban, a bagoly azon-
nal tudja, merre van. A legkifi-
nomultabb hallása azonban 
a denevérnek van. A denevé-
reket a fülük segíti az éjszakai 
repülésben. Tudósok elvégeztek 
egy kísérletet: egy sötét szo-
bában mindenfelé madzagokat 
húztak ki. A denevéreknek sike-
rült úgy repdesni a szobában, 
hogy egyetlen madzagot sem 

érintettek meg. Jézus nagyon éles hallással terem-
tette a delfint, a baglyot és a denevért. Ő szeretné, 
ha mi is felhasználnánk a fülünket, hogy meghalljuk 
az Ő Igéjét. Amikor szót fogadunk anyának és apának, 
boldoggá tesszük Jézust. Jézus azt szeretné, ha te is 
engedelmeskednél Neki, ahogy a kis Sámuel tette. 

N
PS

 | 
K

ris
te
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La

lu
m

ie
re

Halló teremtmények
„Legyen minden ember gyors a hallásra.” Jakab 1:19

Kiegészítő forrásanyag: természetismereti tanulmányok, zene, énekek, bibliaszövegek, aranyszövegek, stb.
My Bible First. Minden jog fenntartva © 2015 • Telefon: 1-877-242-5317 • Web: www.mybiblefirst.org • E-mail: sales@mybiblefirst.org

A tanulmányban szereplő bibliaszövegeket a Károlyi Gáspár fordítású Bibliából idéztük.



13

E
z a történet egy fiatalról szól, akit Dá
vidnak hívtak. Dávid apjának sok juha 
volt. Amikor Dávid nagy lett, megtanulta 

őrizni a juhokat. Miközben legeltette őket, gyak
ran játszott a hárfáján, és közben énekelt. Dávid 
nagyon szerette Jézust. Szeretett énekelni Jézusnak. 
(1. kép) Volt, amikor vadállatok próbálták meg 
elvinni a juhait. Dávidnak nem volt sem nyila, 
sem kardja. Tulajdonképpen semmilyen fegyvere 
nem volt, csupán egy parittyája. Dávid beletett 
egy kövecskét, és elhajította. A kővel bármilyen 
állatot célba tudott venni. Eltalálta és megsebezte 
azokat, amelyek el akarták vinni a juhait.

Egyszer egy oroszlán megpróbálta ellopni az 
egyik juhát. Dávid harcolt vele és legyőzte. Egy 
másik alkalommal egy medve próbált elvinni egy 
báránykát, de Dávid a medvét is megölte. Dávid 
bátor fiú volt, és Jézus segített neki megmenteni 
a juhokat.

Dávid nagyobb testvérei közül hárman kato
nák voltak. A gonosz emberek megpróbálták 
megsebesíteni Jézus hűséges embereit.

Dávid pásztor volt, ami azt jelenti, hogy a juhokat őrizte. Dávid hárfán játszott, és énekelt 
Jézusról. (1. kép) Egyszer egy oroszlán megpróbálta elvinni Dávid juhait. Máskor egy medve 

akart ellopni egy bárányt. Dávid mindkettőt megölte. Jézus segített Dávidnak megmenteni 
a juhokat. 

Dávid bátyjai katonák voltak. A gonosz emberek megpróbálták bántani Dávid országának 
népét, ezért a katonáknak harcolniuk kellett. Dávid szeretett volna segíteni, de a juhokat kellett 
őriznie.

– Dávid, vigyél, kérlek ételt a testvéreidnek! – mondta neki egy nap az édesapja.
Dávid elindult a harctérre. (2. kép)

1 Dávid szeretett hárfán zenélni. Nagyon 
szeretett Jézusról énekelni.

B i B l i a i

enétröt

2022. április 23.
Apró léptek • 2. negyedév • 17. tanulmány

Egy bátor kisfiú
Köszönjük, Urunk, a bibliai történeteket!  

Tudjuk, hogy igazak, és nagyon szeretjük őket. Szeretünk, Jézus! Ámen!

ket

Tanulság a legkisebbeknek 
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Ezért a katonáknak harcolniuk kellett, hogy 
megvédjék magukat. Dávid is szeretett volna har
colni, de a juhokat kellett őriznie. 

Egy nap az édesapja megkérte Dávidot, hogy 
vigyen ételt a testvéreinek. Dávid nagyon szófo
gadó volt. (2. kép) 

Dávid éppen a testvéreivel beszélgetett. Hir
telen hangos kiabálásra lettek figyel me sek. Dávid 
meglátta, hogy a kiabáló férfi egy nagyon erős 
óriás. Góliátnak hívták. Minden katona félt tőle. 
(3. kép)

– Küldjetek valakit, hogy harcoljon velem! – 
kiabálta Góliát. – Na, mi van? Féltek?

Ezután csúnya dolgokat mondott Jézusról. 
Dávidnak ez egyáltalán nem tetszett. Jézus volt 
Dávid legjobb barátja. 

A katonák annyira féltek, hogy elfutottak 
Góliát elől. De Dávid nem félt. 

– Kiállok harcolni ezzel az óriással – mondta 
Dávid. – Jézus segít nekem. 

Dávid nem volt képzett katona. Nem volt 
kardja vagy nyila. Csak egy parittyája volt. Elő

Dávid örvendett, hogy élelmet vihetett 
a testvéreinek.

A katonák féltek a hatalmas Góliáttól.2 3

Dávid a testvéreivel beszélgetett. Egyszer hallották, hogy valaki kiabál. A hang egy óriásé volt, 
akit Góliátnak hívtak. (3. kép)

– Küldjetek valakit, aki harcoljon velem! – kiabálta Góliát.– Tán nem féltek?
A katonák annyira megijedtek, hogy elszaladtak.
– Kiállok én ellene! – mondta Dávid. – Jézus segít nekem.
Dávid nem volt képzett katona. Csak egy parittyája volt, de nem félt. Gondosan kiválasztott 

öt lapos követ egy patakból. Ezután Góliát elé sietett.
Góliát a tekintetével követte. Nem hitt a szemének, amikor meglátta, mennyire fiatal Dávid, 

és hogy mindössze egy parittyája van. Minden katona figyelemmel követte a jelenetet.
Dávid betett egy követ a parittyájába. Megforgatta néhányszor, és… husss! A kő sebesen kire-

pült, és fején találta Góliátot. Az óriás a földre zuhant.
Ki segített Dávidnak harcolni az óriással? Jézus! Ő nekünk is segít.
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vette a parittyát, és gondosan kiválasztott öt lapos 
követ a közeli patakból. (4. kép)

Góliát figyelte Dávidot. Meglepődött, hogy 
egy ilyen fiatal fiú elég bátor volt ahhoz, hogy ki
álljon ellene. El se akarta hinni, hogy Dávidnak 
mindössze egy parittyája van. A katonák a féle
lem től megdermedve figyelték, de Dávid nem 
félt. Mit mondott Góliátnak? Olvasd el 1Sá
muel 17:45 versét. 

Akkor Dávid kiszaladt a harcmezőre Góliát 
elé. Futás közben betett egy követ a parittyájába, 
és célzott. Husss! A kő elrepült, és pont a hom

loka közepén találta el Góliátot! Ezzel legyőzte 
az óriást. 

Ki segített Dávidnak aznap? Jézus segített 
neki. 

Harcoltatok valaha egy nálatok nagyobb 
gyermekkel? Harcoltatok valaha egy oroszlán
nal? Nem? Biztosak vagytok benne? Tudjátok, 
hogy Sátán olyan, mint egy oroszlán, aki meg 
akar sebesíteni minket? Ezt mondja a Biblia. 
Ugyanakkor azt is írja, hogy Jézus megvéd min
ket Sátántól. Kérjük Jézust, hogy 
segítsen erősnek és bátornak 
lenni.

Dávid gyűjtött öt követ. Jézus segített 
Dávidnak bátornak maradnia.4

 Szülők sarka
„A kicsinyeket minden bajukban gondosan kell vigasztalnunk. A gyerme-
kek a csecsemőkor és a felnőttkor között általában nem kapják meg azt 
a figyelmet, amire szükségük van. Olyan édesanyákra van szükség, akik 
úgy vezetik gyermekeiket, hogy ők a család részének tekintsék magu-
kat. Az édesanya beszéljen gyermekeivel reményükről és küzdelmük-
ről. A szülők gondoljanak arra, hogy gyermekeikkel való törődésüket 
előtérbe kell helyezniük az idegenekkel szemben. Napfényes légkör-
ben kell tartaniuk őket az anya vezetése alatt.” – Boldog otthon, 197. o.

Az én imám
Köszönöm, Uram, Dávid és az óriás Góliát tör
ténetét! Segíts, hogy mindig emlékezzünk arra, 
hogy mennyire szeretsz. Te megőrzöl Sátántól. 
Szeretünk, Jézusunk! Ámen!

Aranyszöveg
„Én pedig a Seregek Urának, Izráel seregei Iste
nének nevében megyek ellened.” 1Sámuel 
17:45

Szemléltető anyag
Egy Biblia, öt kövecske

Bibliai vonatkozások
1Sámuel 17:149
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Láttatok valaha medvét az állatkertben? A med-
vék különböző színűek lehetnek. Vannak fehérek, 
ők a jegesmedvék. Vannak feketék, ők a fekete-

medvék. A legtöbb medve azonban barna. A Dávid 
juhait is egy ilyen medve akarta megsebesíteni. 

A grizzly egy barna medvefaj. A grizzly medvék na-
gyon nagyok és erősek, ugyanakkor gyorsan szaladnak. 
A grizzlyk szeretnek egyedül kószálni. Élhetnek erdő-
ben, de gyakran láthatók folyók mentén is. Az Északi- 
 sar kon is élnek medvék, ahol nagyon hideg van. 

Télen a grizzly medvék nem találnak ugyanannyi 
élelmet, mint nyáron. Ezért úgy készülnek fel a télre, 
hogy nyáron nagyon sokat esznek. A grizzly medvék 

erdei gyümölcsökkel, levelekkel és diófélékkel táplál-
koznak, valamint lazacokat halásznak. A grizzly med-
vék télen nagyon sokat alszanak. A grizzly anyák akkor 
is alszanak, amikor a kölykeik megszületnek. A  grizzly 
kölykök bunda és fogak nélkül születnek. Bár nem 
látnak semmit, befészkelődnek alvó anyjuk mellé, és 
a tél végéig ott maradnak. Mire megérkezik a tavasz, 
a bocsok már bundásak, és a szemük is kinyílik. Abban 
az időszakban nagyon aranyosak és játékosak. 

Amikor az anyamedve felébred, vigyáz a bocsaira. 
Jézus bátornak és erősnek teremtette a grizzly medvé-
ket, hogy vigyázhassanak kicsinyeikre. Jézus neked is 
segít bátornak és erősnek lenni.

A barna medve
„Erőt ad a megfáradtnak.” Ézsaiás 40:29

Kiegészítő forrásanyag: természetismereti tanulmányok, zene, énekek, bibliaszövegek, aranyszövegek, stb.
My Bible First. Minden jog fenntartva © 2015 • Telefon: 1-877-242-5317 • Web: www.mybiblefirst.org • E-mail: sales@mybiblefirst.org

A tanulmányban szereplő bibliaszövegeket a Károlyi Gáspár fordítású Bibliából idéztük.
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Illés tudatta a gonosz Akhábbal,  
hogy sok ideig nem fog esni az eső.

A 
Bibliánkban találunk egy történetet, 
amelyben Jézus egyik különleges segí
tőjéről gondoskodik. A segítőjét Illés

nek hívták. Jézus választott népe rossz dolgokat 
tett. Sokan Sátán akaratát követték. A királyuk 
is Sátánnak hódolt. Jézus elküldte Illést, hogy 
beszéljen ezeknek az embereknek a királyával. 

– Mostantól kezdve sokáig nem esik majd 
az eső – mondta Illés. (1. kép)

Ez nagyon rossz hír volt számukra. Eső nél
kül nem nő a gabona, következésképpen nem 
lesz élelem. Az emberek éhezni fognak. Jézus azt 
akarta, hogy az emberek tudják, ki küldi szá
mukra az esőt. Jézus azt akarta, hogy az emberek 
ne hallgassanak többé Sátánra. 

A király nagyon mérges volt. Meg akarta ölni 
Illést, de Jézus megmondta neki, hogyan marad
hat biztonságban. Mire utasította Illést? Olvasd 
el 1Királyok 17:3–4 verseit.

Illés engedelmeskedett, Jézus pedig betartotta 
ígéretét, és biztonságba helyezte Illést.  A  hollók 
minden nap vittek neki reggelit és vacsorát. 

Szeretitek nézni, amikor esik az eső? Az eső Jézus ajándéka. A virág és a többi növény az eső-
től nő szépen a kertben. Egyszer, sok idővel ezelőtt, Jézus népe elfelejtette, ki adja az esőt. 

Ők Sátánt szolgálták. Jézus elküldte segítőjét, Illést, hogy beszéljen ezeknek az embereknek 
a királyával.

– Mostantól kezdve sok ideig nem lesz eső – mondta Illés. (1. kép)
Eső nélkül nem nő a gabona és nem lesz több élelem. Az emberek éhezni fognak. A király 

mérges lett. Meg akarta ölni Illést. De Jézus biztonságba helyezte őt, elrejtette egy patak mellé. 
Ezután nagy, fekete madarak vittek Illésnek naponta enni. (2. kép)

Amikor a kis patak kiszáradt, Jézus azt mondta Illésnek, hogy menjen egy bizonyos 
városba.

1

B i B l i a i

enétröt

2022. április 30.
Apró léptek • 2. negyedév • 18. tanulmány

Jézus gondoskodik Illésről
Köszönjük, Urunk, a csodálatos történeteket a Bibliából!  

Köszönjük, hogy annyira szeretsz minket! Mi is szeretünk, Jézus! Ámen!

et k

Tanulság a legkisebbeknek 
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– Egy asszony, aki ott lakik, segít majd neked! – mondta Jézus. Illés engedelmeskedett. Elment 
abba a városba, és megtalálta az asszonyt. 

– Tudsz adni egy kevés vizet és valami élelmet? – kérdezte Illés. Az asszony nagyon szomorú volt.
– Nem sok ételem maradt – mondta. (3. kép) Éppen az utolsó ebéd elkészítéséhez készülődött. 

 Ez után kisfiával együtt éhezni fognak. 
– Kérlek, készíts nekem valami ételt! – mondta Illés. – Én ne félj, mert Jézus majd küldeni fog 

még több táplálékot.
Az asszony enni adott Illésnek, és Jézus minden nap ellátta őket élelemmel. Ezután Jézus így 

szólt Illéshez:
– Mondd el minden embernek, hogy jöjjenek találkozni Velem! – mondta Jézus. Mindenki eljött. 
– Kinek fogtok engedelmeskedni? – kérdezte Illés.– Jézusnak vagy Sátánnak?
– Jézust választjuk! – mondták az emberek. Akkor Jézus sok esőt küldött, hogy a kertekben 

újra nőhessenek a zöldségek. Az emberek boldogok voltak, és Jézus is boldog volt. (4. kép)

A hollók nagy, fekete madarak, amelyek nagyon 
hasonlítanak a varjakhoz és a csókákhoz. (2. kép)

Illés minden nap kapott táplálékot és vizet. 
Majd, a szárazság miatt a kis patak is kiszáradt. 
Illés feltette magában a kérdést, hogy hol talál 
vizet, de nem aggodalmaskodott. Jézus gondos
kodott róla.

– Menj el abba a városba – mondta Jézus 
Illésnek. – Egy ott lakó özvegyasszony segíteni 

fog neked. (Özvegy az a nő, akinek meghalt 
a férje.) 

Illés újra engedelmeskedett. Elment abba 
a városba, és megtalálta az özvegyet. Éppen galy
lyakat gyűjtött, hogy tüzet gyújtson és ételt ké
szítsen. 

– Tudsz adni egy kis vizet? – kérdezte Illés. 
Majd, mielőtt választ kapott volna, ételt is kért. 

Az özvegy nagyon szomorú volt.

Jézus madarakat küldött, melyek 
kenyeret vittek Illésnek.

A kedves özvegy utolsó ételét is 
 megosztotta Illéssel.2 3
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– Kinek engedelmeskedtek? – kérdezte Illés. 
– Jézusnak vagy Sátánnak? 

– Jézust választjuk! – mondák az emberek. –
Szeretnénk engedelmeskedni Neki. 

Az emberek boldogok voltak, de a föld még 
mindig száraz volt, és a kertek puszták. Illés 
beszélt Jézussal.

– Kérünk, küldj esőt! – imádkozott Illés. És 
Jézus küldött esőt. 

Akkor a kertek újra kizöldültek, és most már 
volt élelmük az embereknek. Tudták, 
ki küldte az esőt. Nagyon boldo
gok voltak, és Jézus is boldog volt. 
(4. kép)

Az emberek tudták, hogy Jézus küldte 
az esőt és Ő adott nekik ételt.4

„A szülők mindenekelőtt vegyék körül gyermekeiket vidám, 
előzékeny és szeretetteljes légkörrel. A család, amelyben 
szeretet lakozik, és ahol ez a tekintetben, a szavakban és 
a tettekben kifejezésre is jut, olyan hely, ahol angyalok 
 szeretnek időzni.” – Értelem, jellem, egyéniség, I. kötet, 63. o.

– Az élelem kifogyófélben van – mondta. 
– Mindössze egy kevés lisztem és olajam maradt. 

Az özvegy elmondta, hogy éppen az utolsó 
ebédjüket akarta elkészíteni. Ennek elfogyasztása 
után rá és kisfiára is az éhhalál várt.

– Kérlek, készíts nekem ebédet! – mondta 
Illés. – Jézus majd küld újabb élelemet.

Illés nem volt önző. Azt akarta, hogy az öz
vegy is tudja, hogy Jézus gondoskodik róla akkor 
is, ha az utolsó falatját Illésnek adja. Az özvegy 
enni adott Illésnek, és Jézus betartotta ígéretét. 
Az özvegynek, kisfiának és a prófétának is volt 
elegendő élelme a szárazság idején. (3. kép)

Egy nap Jézus ekképpen szólt Illéshez:
– Mondd el minden embernek, hogy jöjjön 

találkozni Velem! Mondd el a királynak is, hogy 
jöjjön el. 

Mindenki hallani akarta Illés mondanivalóját, 
így mindannyian eljöttek.

Az én imám
Uram, Jézus, köszönjük, hogy annyira erős 
vagy és jóságos irántunk! Segíts, hogy mindig 
Benned bízzunk! Szeretünk, Jézus! Ámen!

Aranyszöveg
„Kenyerét megkapja, vize el nem fogy.” Ézsaiás 
33:16

Szemléltető anyag
Egy Biblia, kenyérszeletek, egy kevés liszt és 
egy kis üveg olaj, minden egy kis zsákba téve

Bibliai vonatkozások
1Királyok 17:1–16, 18

 Szülők sarka
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A bibliai történetünkben azt olvassuk, hogy Jézus 
hollókat küldött, hogy táplálják Illést. A hollók 
nagy, fekete madarak. Nagyon hasonlítanak 

a varjakhoz és a csókákhoz, annyi különbséggel, hogy 
sokkal nagyobbak. Bár a hollók nem a legszebb mada-
rak, mégis nagyon érdekesek. 

A csókáknak verdesniük kell a szárnyukkal repü-
léskor, míg a hollók kitárt szárnyakkal is sokkal maga-
sabbra emelkedhetnek és lebeghetnek a levegőben. 
Még mutatványokat is elő tudnak adni a levegőben. 
Ez azt jelenti, hogy úgy vitorlázhatnak és zuhanhat-
nak, mint egy sas vagy egy sólyom. 

A hollók különböző hangokat is képesek kiadni. 
Tudod, milyen hangot adnak ki a csókák? „Kár-kár-
kár.” Ezzel ellentétben a hollóknak olyan hangjuk van, 
mint a békáknak. Ugyanakkor megtanulják leutánozni 
más madarak hangját is. Egyes hollók még beszélni is 
megtanulnak, mint a papagájok!

A hollók szeretnek élelmet lopni más állatoktól. 
Egyszer két holló azon mesterkedett, hogy ellopják 
egy kutya ételét. Az egyikük elvonta a kutya figyel-
mét az ételtől, és ameddig a kutya őt figyelte, a másik 
elkapta az ételét. 

A holló az egyik legintelligensebb madár. Lehet, 
hogy ezért küldte Jézus a hollókat Illéshez. Jézus 
olyan madarat választott, amely szeret lopni, de meg-
tanította, hogy lopás helyett inkább adjon. Jézus meg 
tudja változtatni egy madár szívét, és a mi szívünket is 
megváltoztathatja. Hát nem csodálatos?
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A hollók
„És a hollók hoztak néki kenyeret.” 1Királyok 17:6

Kiegészítő forrásanyag: természetismereti tanulmányok, zene, énekek, bibliaszövegek, aranyszövegek, stb.
My Bible First. Minden jog fenntartva © 2015 • Telefon: 1-877-242-5317 • Web: www.mybiblefirst.org • E-mail: sales@mybiblefirst.org

A tanulmányban szereplő bibliaszövegeket a Károlyi Gáspár fordítású Bibliából idéztük.
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A nő nem akarta, hogy az a férfi 
 elvegye a fiait.

J
ézusnak sok segítője van. Az egyiket Eli
zeusnak hívták. Egy nap egy asszony 
jött Elizeushoz és beszélt vele. Ennek az 

asszonynak meghalt a férje, tehát özvegy volt. Két 
fia volt, akiket nem volt miből nevelnie, még arra 
sem volt pénze, hogy élelmet és ruhákat vásárol
jon. Annyira szegény volt, hogy szinte semmire 
nem jutott pénze. 

Az özvegy sok pénzzel tartozott valakinek, de 
nem volt miből megadnia. Akinek tartozott, nem 
volt kedves ember.

– Ha nem adod meg a tartozásod, elveszem 
a fiaidat! – mondta a férfi. – A rabszolgáim lesz
nek! (1. kép)

Elizeus sajnálta a szegény özvegyet. Jézus is 
sajnálta őt. 

– Mi van a házadban? – kérdezte 
Elizeus.

A szegény özvegynek nem sok 
mindene volt, csak egy üveg olaja. 

Jézus segített Elizeusnak. Ihlette 
őt, hogy mit mondjon az özvegynek. 

Jézusnak sok segítője van. Az egyiket Elizeusnak hívták. Egy nap egy asszony kereste meg, 
hogy beszéljen vele. Ennek az asszonynak meghalt a férje, tehát özvegy volt. Két fiát nevelte, 

és nagyon szegény volt. Egy embernek sok pénzzel tartozott, de nem volt miből megadnia a tar-
tozását. A kölcsönzője egyáltalán nem volt kedves ember.

– Ha nem adod meg a tartozást, elviszem a fiaidat! – mondta a férfi. – A rabszolgáim lesznek. 
(1. kép)

Elizeus megsajnálta a szegény özvegyet. Jézus is sajnálta őt. 
– Mi van a házadban? – kérdezte Elizeus. 
– Csak egy üveg olajam van – mondta a szegény özvegy.

1
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enétröt

2022. május 7.
Apró léptek • 2. negyedév • 19. tanulmány

Az özvegy és az olaj
Köszönjük, Urunk, a Bibliánkat!  

Szeretjük a bibliai történeteket! Ámen!

et k

Tanulság a legkisebbeknek 
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Akkor Jézus megmondta Elizeusnak, mit tegyen, és Elizeus továbbította az üzenetet a sze-
gény özvegynek. 

– Gyűjts össze annyi üres edényt, amennyit csak tudsz, kérj kölcsön a szomszédoktól is – 
mondta Elizeus. – Hozd be mind a házba, majd zárd be az ajtót!

Megmondta neki, hogy töltse meg az edényeket az ő üvegében levő olajjal. (2. kép) Az özvegy 
és fiai engedelmeskedtek, és pontosan azt tették, amit Elizeus mondott. Rengeteg edényt kértek 
kölcsön, bevitték a házba és bezárták az ajtót. 

Ekkor Jézus valami egészen különlegeset tett. Megsokasította az olajat, hogy minden edényt 
színültig tölthessenek. Elizeus megmondta az özvegynek, hogy adja el az olajat pénzért. Most már 
ki tudta fizetni a tartozását, sőt még arra is maradt pénze, hogy élelmet vásároljon a fiainak és 
magának. (3. kép) Jézus gondoskodott az özvegyről és fiairól. Hát nem csodálatos?

(2. kép) Mit kért Elizeus az özvegytől? Olvasd el 
2Királyok 4:3–4 verseit.

Az özvegy hazasietett. Elmondta fiainak, mit 
mondott Elizeus. Az özvegy fiai segítőkészek vol
tak. Gyorsan átszaladtak a szomszédokhoz. 

Elizeus elmondta az özvegynek, 
mit tegyen.2

– Kölcsön kérhetjük az üres edényeiteket? – 
kérdezték.

A szomszédok kedvesek voltak, és segítettek, 
amivel tudtak. A fiúk hazasiettek az edényekkel, 
majd újra elfutottak, hogy még hozzanak.

Addig kértek kölcsön a szomszédoktól, amed
dig soksok üres edényt gyűjtöttek össze a házban. 
Mindenhol voltak edények. Az asztalon, a földön, 
minden sarokban! Végül már nem volt honnan 
hozzanak többet. Ezután bezárták az ajtót, ahogy 
Elizeus mondta. 

Miután bezárták az ajtót, az özvegy vette 
a saját kis olajos edényét, és elkezdte önteni az 
olajat a többi edénybe. A fiúk tágra nyílt szem
mel nézték. Először megtelt egy edény, majd egy 
másik, és egy másik. Csoda történt! Az özvegy 
csak öntötte és öntötte az olajat! Lehet, hogy már 
a karjai is elfáradtak, de az edény csak nem ürült 
ki! (3. kép)

– Hozzatok másik edényt! – mondta minden 
alkalommal a fiainak.

Ezt addig ismételgették, ameddig a házban 
levő minden edény megtelt.
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Milyen boldog nap volt ez az özvegy és fiai 
életében! Együtt térdre borultak és megköszönték 
Jézusnak a segítségét. Most már elegendő pénze 
volt az özvegynek. Már nem volt annyira szegény. 
A fiúk is boldogok voltak, mert nem adták el 
őket rabszolgának. 

Jézus felhasználta Elizeust az özvegy és fiai 
megsegítésére. Ugye milyen csodálatos Jézus? 
Igen, az!

Az özvegy vette saját olajos edényét 
és elkezdte átönteni az olajat.3

„Szülők, engedjétek szívetekbe a szeretet, vidámság és boldog 
elégedettség napsugarát, hadd járja át édes hatása az egész csa-
ládi kört. Legyetek nyájas, türelmes lelkületűek, és bátorítsátok 
ezt gyermekeitekben is, ápolva a kegyességeket, amelyek fölvi-
dítják a családi életet. Az így létrehozott légkör olyan lesz a gyer-
mekeknek, mint a levegő és napfény a növényvilágnak; elősegíti 
az egészséget, az értelem és a test életerejét.” – Értelem, jellem, 
egyéniség, I. kötet, 63. o.

– Nincs több üres edényünk! – mondták 
a fiúk az anyjuknak. – Nincs már kitől kölcsön
kérjünk!

Az özvegy annyira boldog volt! Sietett elmon
dani Elizeusnak, hogy minden edényük megtelt.

– Most már el tudod adni az olajat – mondta 
Elizeus, és ki tudod fizetni a tartozásodat.

Az özvegy pontosan azt tette, amit Elizeus 
mondott. Visszafizette a kölcsönt, amivel tarto
zott, és még maradt is pénze élelmet vásárolni 
magának és a fiainak. 

Az én imám
Köszönöm, Jézusom, hogy segítettél a szegény 
özvegyen! Köszönöm, hogy naponta segíted 
anyát és apát! Nagyon szeretünk, Jézusunk! 
Ámen!

Aranyszöveg
„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden 
szükségeteket.” Filippi 4:19

Szemléltető anyag
Egy Biblia, egy üres táska, egy üveg olaj

Bibliai vonatkozások
2Királyok 4:17

 Szülők sarka
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Emlékszel még, mit tanultunk a grizzly medvék-
ről? A grizzly csak a számos medvefajta egyike, 
amely a Jézus által teremtett állatvilágban él. 

A pandát is Jézus teremtette. 
A pandák nem barnák, mint a grizzly, hanem 

fekete- fehérek. Kedvenc táplálékuk a bambusz. 
A bambusz egy fűféle, amely olyan magasra nő, mint 
egy fa. Egy panda nagyjából napi tizenkét órát tölt 
bambusz-evéssel. Tehát majdnem egész nap eszik. 

A pandák nagyon jól másznak és kitűnően  úsznak. 
Ha egy másik állat bántani próbálja őket, úszva is el-
menekülhetnek. 

A pandák nem alszanak télen, ahogy bizonyos 
medvefajták. Ilyenkor a hegyekből levándorolnak 
a völgybe, ahol melegebb van, nyáron viszont visz-

szamennek a hegyekbe, ahol hűvösebb 
a levegő. 

Egy panda-mamának általában egy 
vagy két kölyke születik. Általában, ha két 
kicsi születik, csak az egyik képes életben 
maradni. A kölykök nagyon kicsik és szőrte-
lenek. Ahogy növekednek, kinő a bundájuk, 
és nagyon aranyosakká válnak. A panda- 
mama nagyon gondosan ápolja a kölykét. 
Ő nagy és a kölyök picike, ezért óvatosan 
ölben tartja őt. Szereti kicsinyét. A panda- 
mama segít neki megértenie, mennyire sze-
ret minket Jézus, és milyen féltően gondos-
kodik rólunk. 
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A pandák
„Kérdezd meg csak a barmokat, majd megtanítanak.” Jób 12:7

Kiegészítő forrásanyag: természetismereti tanulmányok, zene, énekek, bibliaszövegek, aranyszövegek, stb.
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A tanulmányban szereplő bibliaszövegeket a Károlyi Gáspár fordítású Bibliából idéztük.
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A kedves nő épített egy szobát 
 Elizeusnak.

E
lizeus Jézus egyik segítője volt. Elizeus 
sok helyre utazott, hogy beszéljen az em
bereknek Jézusról. Utazásai során több

ször ment ugyanazon az útvonalon. Egy kedves, 
barát sá gos nő és a férje e mellett az út mellett lak
tak. Szerették Jézust és tudták, hogy Elizeus Jézus 
segí tője. Amikor Elizeus arrafelé ment, a nő min
dig meghívta, hogy pihenjen meg náluk, majd 
ízle tes étellel kínálta. 

– Elizeus gyakran jár erre – mondta a nő 
a férjének. – Miért ne építenénk egy különleges 
szobát neki? (1. kép)

Építettek tehát egy szobát, hogy Elizeus az 
utazásai során ott lakhasson. Szerinted, hogy ren
dezték be neki a szobát? 

A szoba annyira kényelmes és szép volt. Eli
zeusnak nagyon tetszett. Ő is szeretett volna tenni 
valami szépet ezekért az emberekért, akik annyira 
kedvesek voltak hozzá. Elküldte tehát a szolgá
ját, Géházit, hogy megkérdezze, mit szeretnének. 
Géházi engedelmeskedett, és elment beszélni az 
asszonnyal, de ő azt mondta, hogy semmire nincs 
szüksége. Akkor Géházinak támadt egy ötlete. 

Elizeus Jézus egyik segítője volt. Elizeus sokat utazott, hogy beszéljen az embereknek Jézus-
ról. Időnként azon az úton ment, ahol egy kedves asszony lakott a férjével. Ők mindig meg-

hívták Elizeust, hogy pihenjen meg és egyen náluk. Elizeus olyan gyakran járt arra, hogy egy 
külön szobát építettek neki. (1. kép) A szoba szép és kényelmes volt. Elizeusnak nagyon tetszett! 

Elizeus szerette volna valami széppel viszonozni, amit az asszony érte tett, és kérte Jézust, 
hogy ajándékozza meg a házaspárt egy kisfiúval. Jézus meghallgatta az imáját. (2. kép) 
A kisfiú nőtt, növekedett. Amikor már elég nagy volt, kiment az édesapjával a mezőre. 

1
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enétröt

2022. május 14.
Apró léptek • 2. negyedév • 20. tanulmány

Elizeus segít egy kedves nőnek
et k

Uram, Jézus, köszönjük a bibliai történeteket! Szeretünk, Jézusunk! Ámen!

Tanulság a legkisebbeknek 
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Annyira jól szórakozott, de hirtelen rosszul lett. (3. kép) Egy szolgáló hazavitte az édesanyjá-
hoz, aki az ölében tartotta, és mindent megtett, hogy segítsen rajta, de a fiúcska egyre csak gyen-
gült. Kis idő múlva pedig meghalt. 

Az édesanyja felült egy szamárra, és gyorsan Elizeushoz sietett. 
– A fiacskám meghalt – mondta sírva Elizeusnak. 
Elizeus hazament az asszonnyal és imádkozott a fiúért. Először nem történt semmi, de Elizeus 

tovább imádkozott. Hirtelen a kisfiú tüsszentett egyet. 
– Hapci!
Jézus visszahozta őt az életbe! Az édesanyja annyira boldog volt, akárcsak Jézus. (4. kép)
Jézus nemsokára visszatér. Akkor ő felébreszti a kisfiúkat és kislányokat, akik meghaltak és ők 

újra élni fognak, pontosan, mint a történetben szereplő kisfiú. Hát nem csodálatos?

– Ennek a házaspárnak nincs gyermeke! – 
mondta Géházi Elizeusnak. – Szerintem vágynak 
egy kisfiúra.

Elizeusnak tetszett az ötlet. 
– Pontosan egy év múlva, Jézus ad neked egy 

kisfiút – mondta Elizeus az asszonynak. És Jézus 
megtette, amit Elizeusnak mondott. (2. kép)

A kisfiú nőtt, növekedett. Amikor már elég 
nagy volt, kiment az édesapjával dolgozni a me
zőre. Nagyon jól szórakozott, de egyszer csak hir
telen rosszul lett. (3. kép)

– Vigyétek haza a kisfiút! – mondta az apu
kája az egyik szolgálónak. A szolgáló ölbe vette 
a gyermeket és hazasietett. Az édesanyja ölében 
tartotta, mindent megtett érte, de a gyermek 
egyre rosszabbul lett. Milyen szomorú dolog tör
tént ez  után? Olvasd el 2Királyok 4:20 versét.

Az anyukája nagyon szomorú lett, de támadt 
egy ötlete. Gyorsan felült egy szamárra, és ami
lyen gyorsan csak tudott, Elizeushoz sietett.

– A fiam meghalt! – kiabálta már messziről.
Elizeus visszament az asszonnyal a házhoz.

Jézus kisfiút ajándékozott a nőnek.
Egy nap, miközben édesapjának segí-
tett, a kisfiú nagyon megbetegedett.2 3
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A kisfiú Elizeus ágyán feküdt. Halott volt, 
ahogy az édesanyja mondta. Elizeus imádkozni 
kezdett. Eleinte nem történt semmi, de Elizeus 
nem adta fel. Tudta, hogy Jézus fel tudja támasz
tani a gyermeket.  Folyamatosan imádkozott, és 
megtörtént a csoda. A kisfiú felkelt és tüsszentett 
egyet. 

– Hapci!
Majd még egyet, és még egyet. Hétszer tüsz

szentett. Jézus feltámasztotta a gyermeket!

– Itt a fiad! – mondta Elizeus az anyukának, 
aki annyira boldog volt. Az apuka, a szolgálók, 
mindenki nagyon örvendett. (4. kép)

Szomorú világban élünk. Megtörténik, hogy 
gyermekek halnak meg, mint a történetben 
a kisfiú. De van egy jó hír. Amikor Jézus eljön, 
felébreszti a kisfiúkat és a kislányokat, akik sze
rették Őt, de meghaltak. Ő újra életre kelti őket. 
Igaz, mennyire örömteli ez a hír? 
Szeretnétek ezt most megkö
szönni Jézusnak?

Jézus életre keltette a kisfiút.4

„A gyermekek már egészen kicsi korukban nagyon jól meg-
figyel nek és észrevesznek mindent. Ha azt látják, hogy 
a szüleik nem tekintik a legfőbb törvénynek Isten szavát, 
és nem törődnek a nekik szóló szent felhívásokkal, akkor 
a gyermekekben is ugyanez a nemtörődöm lelkület nyilvá-
nul majd meg.” – Gyermeknevelés, 509. o.

Az én imám
Köszönjük, Jézus, hogy feltámasztottad 
a kisfiút a történetben! Kérünk, térj vissza 
mielőbb hozzánk! Szeretünk, Jézusunk! Ámen!

Aranyszöveg
„Adjatok, néktek is adatik.” Lukács 6:38

Szemléltető anyag
Biblia, takaró, párna, pohár, stb. (Elizeus 
 szobájának szemléltetésére)

Bibliai vonatkozások
2Királyok 4:8–37

 Szülők sarka
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Láttál-e már valaha szamarat? Habár nagyon hasonlí-
tanak a lovakra, mégis különböznek tőlük. A szama-
raknak nincs szükségük annyi élelemre és vízre, mint 

a lovaknak. Egy szamár akár napokig is képes víz nélkül 
élni, nem szomjazik meg. A ló nehezebb terhet képes elci-
pelni, a szamár viszont messzebbre tudja elvinni a terhét. 
Vannak kicsi szamarak, de vannak akár 450 kilós jószá-
gok is. A szamarak a lovakhoz képest jobban boldogulnak 
a sziklás, köves terepen, továbbá könnyebben betanítha-
tóak, bár néha elég csökönyösek is tudnak lenni!

A szamaraknak nagy a fülük, és nagyon jól hallanak. 
Ezek a nagy fülek ugyanakkor lehűlni is segítik őket a forró 
nyári napokon. A szamarak körülbelül 50 évig élnek, ha az 
emberek megfelelően gondozzák őket. 

A szamarak általában barátságosak, és akár játéko-
sak is lehetnek. Amikor megszólalnak, nem olyan hangot 
adnak ki, mint a lovak. Ordítanak. Egy ilyen ordítás akár 
20 másodpercig is eltarthat, és három és fél kilométer 
távolságra is elhallatszik. 

Az apa szamarat 
egyszerűen szamárnak, 
az anyukát nőstény-
szamárnak nevezzük, 
a kicsinyük pedig a sza-
márcsikó. A Biblia több 
mint százszor tesz emlí-
tést szamarakról. A mai 
történetünkben szereplő 
kedves asszony szamár-
háton sietett Elizeushoz. 
Jézus is utazott szamár-
háton. 

Jézus azért terem-
tette a szamarakat, hogy 
mi örülhessünk nekik. 
Ők is az Ő teremtmé-
nyei. Szereti őket és 
vigyáz rájuk. Jézus min-
ket is szeret és gondos-
kodik rólunk. 

A szamarak
„Ímé, jön néked a te királyod (…) szamárháton ülő.” Zakariás 9:9

Kiegészítő forrásanyag: természetismereti tanulmányok, zene, énekek, bibliaszövegek, aranyszövegek, stb.
My Bible First. Minden jog fenntartva © 2015 • Telefon: 1-877-242-5317 • Web: www.mybiblefirst.org • E-mail: sales@mybiblefirst.org

A tanulmányban szereplő bibliaszövegeket a Károlyi Gáspár fordítású Bibliából idéztük.



29

A kis szolgálólány Naámán feleségé-
nek derűs, vidám segítője volt.

E
z a bibliai történet egy kislányról szól. 
Nem ismerjük a nevét, ezért kis szol gáló
lány nak fogjuk nevezni. Ezt a kislányt 

messze hurcolták otthonától. Nagyon hiányzott 
a családja. Az édesanyja és az édesapja megtaní
totta, hogy minden körülmények között szeresse 
Jézust és bízzon Benne. Új országában az embe
rek nem ismerték Jézust, így a kislány elhatározta, 
hogy kis misszionárius lesz. 

A kislány Naámán feleségének volt a segítője. 
(1. kép) Takarított a házban, port törölt, és min
dent megtett, hogy jó szolgáló legyen. Naámán 
felesége azonban nagyon szomorú volt. A férje, 
a hadvezér Naámán súlyos beteg volt: bőrbeteg
ség kínozta. Egyetlen orvos sem tudta meggyó
gyítani. Ha így folytatódik, Naámán egy napon 
meghal ettől a betegségtől. Nem csoda, hogy 
a fele sége mindig szomorú volt. A kislány is bú
sult emiatt.

Akkor eszébe jutott Elizeus, aki Jézus külön
leges segítője volt. Ő abban az országban lakott, 
ahonnan a kislány származott.  

A kis szolgálólány messze került otthonától. Nagyon hiányoztak a szülei. A kislány szerette 
Jézust, de új lakhelyén az emberek nem ismerték Őt. Így elhatározta, hogy misszionárius lesz. 

A kislány Naámán feleségének volt a szolgálója. (1. kép) Naámán felesége nagyon szomorú 
volt, mert Naámán hadvezér súlyosan megbetegedett. Egyetlen orvos sem tudta meggyógyítani. 

– Naámán vezérnek el kellene mennie Elizeushoz! – mondta a kislány. – Elizeus kérné Jézust, 
hogy gyógyítsa meg őt. 

Amikor ezt Naámán felesége meghallotta, a férjének is elmondta, mit javasolt a kis-
lány. 

1
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2022. május 21.
Apró léptek • 2. negyedév • 21. tanulmány

A kis szolgálólány
et k

Uram, Jézus, köszönjük a bibliai történeteket! Köszönjük, hogy gondot viselsz rólunk, 
és naponta segítesz minket! Szeretünk, Jézusunk! Ámen!

Tanulság a legkisebbeknek 
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– Elmegyek! – mondta Naámán kapitány. Ajándékot vett magához Elizeusnak. 
Elizeus a szolgáját küldte ki, hogy beszéljen Naámánnal. (2. kép) 

– Menj, és fürödj meg a Jordán folyóban! – mondta a szolga. – Mártózz meg benne hétszer!
Naámán hadvezér nagyon mérges lett. Nem akart megmártózni a sáros folyóban. (3. kép)

– Hazamegyek! – mondta.
– Kérlek, gondold át még egyszer! – mondták a katonái Naámánnak. 
Naámán meggondolta magát, és mégiscsak belevetette magát a folyóba. Megmártózott hét-

szer, majd megtörtént a csoda. Naámán meggyógyult! (4. kép) Boldogan szaladt vissza Elizeus 
házához. 

– Köszönöm! – mondta neki. – Szeretnék adni neked ezért valami ajándékot. 
– Nem fogadhatom el az ajándékaidat! – mondta Elizeus. – Jézus gyógyított meg téged.
Naámán tehát gyógyultan ment haza. A felesége annyira boldog volt! A kislány is boldog volt. 
A kislány Jézus kismisszionáriusa volt. Hozzá hasonlóan mi is lehetünk misszionáriusok. Kér-

jük Jézust, hogy segítsen az Ő misszionáriusainak lennünk. 

– Naámán hadvezérnek meg kellene látogat
nia Elizeust – mondta a kislány. – Elizeus meg
kérhetné Jézust, hogy gyógyítsa meg a kapitányt. 
– Naámán felesége a férjének is elmondta, amit 
Elizeusról hallott. 

– Elmegyek! – mondta Naámán. 
Felült egy kocsira, és ajándékokat is előké

szített Elizeusnak. Egy nagy csapat lovas katona 

kísérte. A hosszú út után végre megérkeztek Eli
zeus házának kapujához. Elizeus kiküldte a szol
gáját, hogy beszéljen a vendéggel. (2. kép) Mit 
mondott a szolga Naámánnak? Olvasd el 2Kirá
lyok 5:10 versét.

A kapitány nagyon mérges volt. (3. kép) 
Nem akart hétszer megmártózni a Jordán nevű 
folyó sáros vizében. 

Elizeus szolgálója megmondta Naámán-
nak, hogy fürödjön meg a folyóban.

Naámán mérges lett. Nem akart meg-
fürödni a folyóban.2 3
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Annyira boldog volt! A katonái is boldogok 
voltak. Visszasiettek Elizeus házához. Ez alkalom
mal Elizeus is kijött beszélni velük. 

– Nagyon köszönöm! – mondta a kapitány. –
Szeretnék átadni neked néhány ajándékot. 

– Nem fogadhatom el az ajándékaidat! – 
mondta Elizeus. – Jézus gyógyított meg téged. 

Naámán hazament. A felesége annyira bol
dog volt, amikor meglátta. A kislány is nagyon 
örvendett. Bár a lányka még kicsi volt, Jézus 
misszionáriusává vált. Mi is lehe
tünk misszionáriusok Jézusért. Kér
jük, hogy segítsen másoknak is 
beszélni Róla.

Amikor Naámán kapitány megfürdött 
a folyóban, Jézus meggyógyította őt.4

„A fogoly leány magatartása abban a pogány házban nagysze-
rűen tanúsítja, milyen befolyása van a gyermekkorban kapott 
otthoni nevelésnek. Nincs szentebb az apák és anyák meg-
bízatásánál. Gyermekeik gondozása és nevelése a feladatuk. 
A szülőknek szerepük van gyermekeik szokásai és jelleme 
megalapozásánál. Példájuk és tanításuk jórészt meghatá-
rozza a gyermekek jövőjét.” – Próféták és királyok, 245. o.

– Az én országomban tisztább vizű folyók 
vannak – morogta. – Miért ne azok valamelyiké
ben fürdenék meg? 

Elhatározta, hogy hazamegy.
Naámán kapitány katonái nagyon szomorúak 

voltak. Szerették volna, ha Naámán megfürdik 
a Jordánban, ahogy azt Elizeus kérte. Azt akarták, 
hogy meggyógyuljon. Megkérték, hogy gondolja 
meg magát, és ő hallgatott rájuk. 

Visszafordíttatta a kocsiját. A katonák is visz
szafordultak a lovaikkal. Elmentek a Jordánhoz. 
Naámán belevetette magát a sáros folyóba. Egy
szer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször… majd 
hatszor is bemártotta magát Naámán. A hetedik 
megmártózás után pedig megtörtént a csoda. 

Naámán hadvezér meggyógyult. (4. kép)

 Szülők sarka

Az én imám
Uram, Jézus, köszönjük a kis szolgálólány tör
ténetét! Segíts, hogy mi is a segítőid legyünk 
minden nap! Szeretünk, Jézusunk! Ámen!

Aranyszöveg
„Szeressétek ellenségeiteket (…) jót tegyetek 
azokkal, akik titeket gyűlölnek.” Máté 5:44

Szemléltető anyag
Biblia

Bibliai vonatkozások
2Királyok 5:1–19©
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Lovagoltál már? Az autók feltalálása előtt az em-
berek lóháton jutottak el oda, ahova menniük 
kellett. Ugyanakkor a szekereket, kocsikat és az 

ekét is lovak húzták. Bibliai történetünkben is a Naá-
mán szekerét lovak vontatták. A katonái pedig a lova-
kon ültek. 

A lovak nagyon nagyok is lehetnek, de vannak 
egészen kis méretű lovak is. Az úgynevezett mamut-ló 
volt a világ legmagasabb lova: 2 méter 15 centi magas 
volt! A Thumbelina-faj viszont a világ legkisebb lófaj-
tája. Még te is nagyobb vagy nála, hiszen alig 30 centi-
méter magas.

A hímlovat ménnek, a nőstényt kancának nevez-
zük. Kettejük kicsinye a csikó. 

Több mint 300 lófajta létezik napjainkban a vilá-
gon. Vannak házikedvencnek, de munkaállatnak tar-
tott lovak is. Vadlovak is léteznek. A lovaknak van 
a legnagyobb szemük a szárazföldi élőlények közül. 
Mivel szemük a fejük oldalán található, azt is látják, 
ami a hátuk mögött van. A lovak sokszor ülve alsza-
nak, de tudnak állva is aludni. Sokat élnek, de nem 
annyit, mint az emberek. Ha egy ló édesanyáddal vagy 
édesapáddal egy idős lenne, nagyon öregnek számí-
tana. 

A Biblia utolsó könyvében azt olvassuk, hogy 
Jézus fehér lovon ül. Ha most nincs lovad, egy napon 
lehet majd lovad a mennyben. Igaz, milyen csodálatos 
lesz? 

A lovak
„És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló.” Jelenések 19:11

Kiegészítő forrásanyag: természetismereti tanulmányok, zene, énekek, bibliaszövegek, aranyszövegek, stb.
My Bible First. Minden jog fenntartva © 2015 • Telefon: 1-877-242-5317 • Web: www.mybiblefirst.org • E-mail: sales@mybiblefirst.org

A tanulmányban szereplő bibliaszövegeket a Károlyi Gáspár fordítású Bibliából idéztük.



33

A katonák védik az embereket 
az ellenségtől.

M
it tesznek a katonák? (1. kép) Harcol
nak. A katonák védenek meg a gonosz 
emberektől. Egyszer egy idegen ország 

királya bántani akarta Elizeust. Az a király az Úr 
népét is bántani akarta.

Emlékszel még, ki volt Elizeus? Elizeus Jézus 
különleges segítője volt. Az a király, aki Elizeust 
bántani akarta, nem szerette Jézust.

– Hol van Elizeus? – kérdezte a király. – Meg 
akarom őt ölni.

– Dótánban van – válaszolták a király szolgái.
– Menjetek oda, és hozzátok ide hozzám! – 

parancsolta a király. 
A király hadserege Dótánba ment. Éjjel értek 

oda, tehát Dótán lakosai nem látták meg őket. 
Amikor az emberek reggel felkeltek, a katonák 
már körülvették a várost. Elizeus szolgája reggel 
felment a tetőre körülnézni. Amikor meglátta azt 
a sok katonát, nagyon megijedt. Gyorsan lement 
a földszintre, hogy jelentse Elizeusnak, mit látott.
Elizeus is meglátta az ellenséges katonákat, de 
nem félt. 

Mit tesznek a katonák? (1. kép) Harcolnak. A katonák védenek meg, amikor mások bántani 
akarnak. Egyszer egy gonosz király bántani akarta Elizeust. Elizeus Jézus különleges segí-

tője volt. 
A király hadserege elindult Dótánba, hogy megkeresse Elizeust. Akkor jöttek, amikor az embe-

rek aludtak. Amikor az emberek felébredtek, a katonák már körülvették a várost. Elizeus és a szol-
gálója meglátták a katonákat. A szolgáló félt, de Elizeus tudta, hogy az Úr velük van. Bár nem 
látta őket, tudta, hogy Jézus angyalai körülöttük vannak. Elizeus arra kérte Jézust, hogy 
tegyen valami különlegeset. Megkérte Őt, hogy mutassa meg az ő szolgálójának is az 
értük harcra kész angyalok seregét. (2. kép)

1
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Az angyalok megvédik Elizeust
et k

Uram, Jézus, köszönjük, hogy annyi csodálatos dolgot írtál nekünk a Bibliában!  
Segíts minél többet tanulnunk Rólad! Ámen!

Tanulság a legkisebbeknek 
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Jézus válaszolt Elizeus imájára. A szolgálója is meglátta az angyalokat, és már nem félt. (3. kép) 
Ezután Elizeus azt kérte, hogy Jézus vegye el a katonák látását. Jézus meghallgatta az imáját, és 
az ellenség katonái megvakultak. Nem tudták, hová, merre menjenek.

– Majd én vezetlek benneteket! – mondta Elizeus.
Elizeus az egész vak hadsereget Samáriába vezette (4. kép), majd kérte Jézust, hogy adja 

 vissza a látásukat, és Jézus meghallgatta a kérését. A vak katonák most már tudták, hogy Samária 
királya megölheti őket. Nagyon megijedtek. Elizeus azonban azt mondta a királynak, hogy adjon 
enni a katonáknak, és ne bántsa őket. Az ellenséges katonák felismerték, mennyire erős Jézus, 
majd hazamentek. 

Jézus angyalai mindig mellettünk vannak, ahogy Elizeust sem hagyták el. Megköszönjük Neki 
őrzőangyalainkat?

Tudta, hogy Jézus angyalai is ott vannak, még 
ha nem is láthatja őket. Jézus angyalai nagyon 
erősek – erősebbek, mint a világ minden kato
nája egyszerre. 

– Ne félj! – mondta Elizeus a szolgálójának. – 
Jézus angyalai segítenek nekünk!

Elizeus szolgálója azonban továbbra is félt. 
Ezért Elizeus kérte Jézust, hogy tegyen valami 
különlegeset. Megkérte, hogy nyissa meg a szol
gálója szemét, hogy láthassa a harcra kész angyal
sereget. (2. kép)

Jézus válaszolt Elizeus imájára. Hirtelen 
a szolgálója meglátta az angyalokat, lovaikkal és 
tűzszekereikkel. Most már egyáltalán nem félt. 
(3. kép)

Akkor Elizeus még egy csodát kért  Jézustól. 
Kérte, hogy vakítsa meg az ellenség katonáit. 
A katonák többet semmit nem láttak, mert Jézus 
meghallgatta Elizeus imáját. Nem tudták, merre 
menjenek, mit csináljanak. Vakok voltak. 

– Majd vezetlek én! Irányítalak, hogy tudjá
tok, merre menjetek – mondta nekik Elizeus.

Elizeus Jézushoz imádkozott 
 segítségért.

Elizeus szolgálója meglátta  
az angyalokat a város körül.2 3
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Elizeus felsorakoztatta a vak hadsereget. 
Samá ria városába vezette őket. (4. kép) Akkor 
kérte Jézust, hogy adja vissza a katonák látását. 
Elképzelhetitek, mennyire meglepődtek az ellen
ség katonái.  

A várost erős falak vették körül, így nem 
távozhattak szabadon. Tudták, hogy annak 
a városnak a királya akár meg is ölheti őket. 
Tulajdonképpen azt is tervezte, de Elizeus mon
dott neki valamit. Mit mondott Elizeus a király
nak? Olvasd el 2Királyok 6:22 versét.

A király akkor sok ízletes élelmet és ivóvizet 
adott a katonáknak. A katonák most már tud
ták, mennyire erős Jézus. Már nem akarták bán
tani Elizeust, és hazaindultak. Elizeus szolgálója 
is tanult valamit. Ő is tudta most már, hogy az 
angyalok a közelünkben vannak, akkor is, ha 
nem láthatjuk őket.

Jézus angyalai most is mellettünk állnak. 
Nem láthatjuk őket, de soha nem hagynak 
magunkra. Nem kellene megköszönnünk Jézus
nak az őrzőangyalainkat?

Elizeus a városba vezette a vak 
 katonákat.4

Az én imám
Uram, köszönjük az angyalokat! Köszönjük, 
hogy mindig mellettünk vannak, még ha nem 
is láthatjuk őket! Ámen!

Aranyszöveg
„Vele vagyok háborúságában.” Zsoltár 91:15

Szemléltető anyag
Biblia

Bibliai vonatkozások
2Királyok 6:8–23

Forrásanyag neked és gyermekednek:
Óvodások Bibliája – A 3–6 éveseknek készült, lendü-
letes rajzokkal teli Bibliából közel hatvan fontos ó- és 
újszövetségi részt ismerhetnek meg a gyerekek.

Király szamárháton – A gyerekek megismerhetik, mit 
tettek és éreztek Jézus tanítványai, barátai és ellen-
ségei az első húsvét egymást követő hol vidám, hol 
szomorú napjai során. 
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Láttatok már hangyát? Egy hangyaboly úgy néz 
ki, mint egy kisebb földhalom, és egy lyuk van 
a tetején. Majdnem minden hangyafaj bolyban 

él, de létezik egy olyan hangyafajta, amely nem ezt 
teszi. Ezek a rablóhangyák. 

A rablóhangyák folyton mozgásban vannak. Egész 
nap menetelnek, mint egy hadsereg. Bizonyos hangya-
fajok egy sorban masíroznak, mások rendezett sorok-
ban, de mindegyik fajta menetel. Egyetlen csoport-
ban többezer rablóhangya él. Megszámolni sem lehet, 
de becslések szerint, körülbelül 700.000-en lehetnek 
egy csoportban. A rablóhangyák keményen dolgoz-
nak. Mindegyiknek megvan a maga feladata. A cso-
port legfontosabb tagja a királynő. Ő teszi le a tojáso-
kat. Vannak olyan hangyák, akik a meneteléshez még 
túl kicsi hangyákat cipelik a hátukon. Mások élelmet 
gyűjtenek. Vannak olyan hangyák, amelyek feladata 
a királynő védelmezése. 

A rablóhangyák majdnem mindent megesznek, 
ami az útjukba kerül. Tyúkokat, bogarakat, pókokat, 

kígyókat. Minden táplálék számukra. Átmennek háza-
kon, fákon, réteken, majdnem mindenen. Amikor az 
állatok meghallják ennek a hangyafajnak a közeledé-
sét, megrémülnek, és megpróbálnak elmenekülni. 

Mai történetünkben az emberek féltek, amikor 
meglátták a katonákat. A jó hír az, hogy Jézusnak is 
van hadserege – egy nagyon erős angyalserege. Jézus 
hadserege biztonságban megőriz és megvéd minket 
mindig.

A hangyák
„Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útjait, és légy bölcs!” Példabeszédek 6:6

Kiegészítő forrásanyag: természetismereti tanulmányok, zene, énekek, bibliaszövegek, aranyszövegek, stb.
My Bible First. Minden jog fenntartva © 2015 • Telefon: 1-877-242-5317 • Web: www.mybiblefirst.org • E-mail: sales@mybiblefirst.org

A tanulmányban szereplő bibliaszövegeket a Károlyi Gáspár fordítású Bibliából idéztük.
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Jónás fizetett, hogy egy hajón elrejtőz-
zön Jézus elől.

J
ónás Jézus egyik segítője volt. Jézus meg
kérte Jónást, hogy menjen el egy távoli 
nagyvárosba, amelyet Ninivének hívtak. 

Annak a városnak a lakói csúnyán viselkedtek, 
gonoszak voltak. Sátánnak engedelmeskedtek. 
Olyan rossz dolgokat tettek, hogy Jézus elhatá
rozta, megállítja őket.

– Mondd meg Ninivé lakóinak, hogy ne 
bántsák többé egymást! – mondta Jézus Jónásnak.

Jónás azonban nem akart odamenni. Elha
tározta, hogy elmenekül és elbújik. Jónás kifi
zette az úti költséget, hogy elutazhasson egy nagy 
hajóval. (1. kép) Tudta, hogy a hajó messzire 
viszi Ninivétől. Lement a hajó legalsó szintjére, 
és nemsokára mély álomba merült. 

Megpróbáltál valaha elbújni anya vagy apa 
elől? Megtaláltak, ugye? Jézus is tudta, hogy hova 
rejtőzött Jónás. Azt is tudta, hogy Jónásnak meg 
kell tanulnia engedelmeskedni. Jézus ezért nagy 
vihart támasztott a tengeren, ahol Jónás utazott. 
Erős szél fújt, dörgött, magas hullámok kelet
keztek a vízen. (Mutass a gyermekeknek játék
hajócskát!)

Jónás Jézus egyik segítője volt. Jézus megkérte Jónást, hogy menjen el egy Ninivé nevű 
városba. Az ott lakó emberek nagyon rossz dolgokat tettek. Jézus meg akarta állítani őket. 
Jónás nem akart menni. Elszaladt és felszállt egy hajóra. (1. kép) Jónás lement aludni a hajó 

fenekére. 
Jézus tudta, hol rejtőzik Jónás. Nagy vihart küldött. A tengerészek féltek. Azt hitték, hogy 

elsüllyed a hajójuk. Imádkoztak bálványaikhoz, de a vihar nem szűnt meg.
Jónás még mindig aludt.
– Ébredj, Jónás! – kiáltotta a kapitány. – „Imádkozz a te Istenedhez.”

1
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2022. június 4.
Apró léptek • 2. negyedév • 23. tanulmány

Jónás menekül
et k

Köszönjük, Jézusunk, a Bibliánkat! Köszönjük a bibliai történeteket! Ámen!

Tanulság a legkisebbeknek 
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Jónás tudta, mi a gond.
– Elszaladtam Jézustól! – mondta. – Ő küldte a vihart. (2. kép) 
Ekkor a kapitány és a tengerészek még jobban megijedtek.

– Dobjatok be a tengerbe! – mondta Jónás. – Akkor Jézus megállítja a vihart.
– Nem! – mondták a tengerészek. A vihar azonban egyre erősödött, így mégiscsak bedobták 

Jónást a tengerbe. Ekkor hirtelen elállt a vihar.
Jónás azt hitte, megfullad, de Jézus küldött egy nagy halat, amely lenyelte őt. (3. kép)
Jónás imádkozott, és a nagy hal kiköpte őt a szárazra. Jónás most már kész volt elmenni és 

beszélni Ninivé lakóival. Közvetítette nekik Jézus üzenetét. Elmondta, hogy Jézus megbünteti 
őket, mert gonosz dolgokat tesznek. 

Az emberek hallgattak rá. Bocsánatot kértek Jézustól, és elkezdték betartani a parancsolato-
kat. (4. kép) Ez boldoggá tette Jézust, és nem büntette meg őket. 

Jézus örül, amikor megbánjuk rossz cselekedeteinket, és megbocsát nekünk.

A tengerészek féltek, hogy elsüllyed a hajójuk. 
Biztosak voltak benne, hogy mindannyian meg
fulladnak. Imádkoztak bálványaikhoz, de a vihar 
nem csillapodott.

Jónás ez idő alatt végig aludt. 
– Ébredj, Jónás! – kiáltotta a kapitány. – 

„Imádkozz a te Istenedhez. Lehet, Ő megment 
bennünket.”

Jónás azonnal tudta, mi a gond.
– Jézus elől futok – mondta Jónás a tengeré

szeknek. Ő teremtette a tengert és a hullámokat. 
(2. kép)

A kapitány és a tengerészek még jobban meg
ijedtek. A vihar Jónás hibájából tört ki. Milyen 

Jónás elmondta a tengerészeknek, 
hogy Jézus elől fut. 

Jónást bedobták a vízbe, és lenyelte 
egy nagy hal.2 3

megoldást kínált Jónás a tengerészeknek? Olvasd 
el Jónás 1:12 versét.

– Nem! – tiltakoztak a tengerészek. Nem 
akarták bántani Jónást. Amikor azonban a vihar 
felerősödött, tudták, hogy meg kell tenniük, amit 
Jónás mondott nekik. Ekkor valami egészen elké
pesztő dolog történt. Amikor bedobták Jónást 
a tengerbe, a szél azonnal elállt. A hullámok elsi
multak. A vihar véget ért. Felismerték ekkor 
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a tengerészek, hogy ki az igazi Isten? Igen, most 
már tudták. 

Szegény Jónás. Azt gondolta, hogy meg fog 
fulladni.

Bár Jónás rosszat tett, Jézus továbbra is sze
rette őt. (3. kép)

Jónás egy szempillantás alatt egy hatalmas 
hal gyomrában találta magát. Életben volt! Végül 
is nem fulladt meg. Ott, a nagy hal gyomrában 
elhatározta, hogy imádkozni fog. 

Jézus küldte azt a nagy halat. Meghall
gatta Jónás imáját, és tudta, hogy Jónás megta

nult engedelmeskedni. A megfelelő időben Jézus 
megmondta a nagy halnak, hogy köpje ki Jónást 
a szárazföldre. 

Jónás azonnal Ninivébe ment, és elmondta 
az ott élő embereknek a Jézus üzenetét. Figyel
meztette a város lakóit, hogy Jézus meg kell, hogy 
büntesse őket, mert nagyon sok rossz dolgot tet
tek. Ninivé lakói hallgattak Jónásra. Bocsána
tot kértek Jézustól, és nem tettek több rosszat. 
(4. kép) Ez boldoggá tette Jézust, és nem bün
tette meg őket.

Jézus mindig örül, amikor mi 
sajnáljuk, hogy rosszak voltunk? 
Igen, és Ő megbocsát nekünk.

A nagyváros lakói megbánták, hogy 
rosszak voltak.4

Az én imám
Drága Jézus, köszönjük, hogy megmentet
ted annak a nagyvárosnak a lakóit. Köszön
jük, hogy megbocsátasz, amikor bocsánatot 
kérünk. Szeretünk, Jézus! Ámen!

Aranyszöveg
„Hallgassatok az Úrnak, a ti Isteneteknek 
 szavára.” Jeremiás 26:13

Szemléltető anyag
Biblia, játékhajó

Bibliai vonatkozások
Jónás 13

 Szülők sarka
„Az egyik első és legfontosabb lecke, amit egy gyermeknek meg kell 
tanulni, az az engedelmesség. Még azelőtt meg kell tanítani erre, 
mielőtt el tudna kezdeni érvelni. Ezt a szokást szelíden, kitartó 
erőfeszítéssel kell megszilárdítani benne. Ezáltal nagyrészt meg-
előzhetjük az akarat és a tekintély körüli vitákat, amelyek oly sok 
elidegenedést és keserűséget okoznak szülők és tanárok irá-
nyába, továbbá a tekintélyellenességet is – emberek, valamint 
Isten iránt.” – Nevelés, 287. o.
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A bibliai történetben Jónást lenyelte egy nagy 
hal. Nem tudjuk, milyen fajta hal nyelte le, 
de valami bálnához hasonló lehetett. A bálnák 

nagyon nagyok. Egyik fajtájuk, a kék bálna, a legna-
gyobb állat a földön. 

A bálnák vízben élnek, mint a halak, de tüdővel 
lélegeznek, mint az emberek, tehát valójában nem 
halak, hanem vízi emlősök. A fejük tetején van egy 
lyuk, ahol a levegő ki- és bemegy. 

A bálnák mélyen le tudnak merülni a tengerbe. 
Egyes bálnafajok akár egy órán keresztül is képesek 
víz alatt maradni. A bálnák nagyon gyorsan úsznak, 
olyan gyorsan, mint ahogy a lovak futnak. Ki is tud-
nak ugrani a vízből. Az apuka bálnát bálnabikának, 
az anyukát bálnatehénnek nevezzük. Kettejük kicsinye 
a bálnaborjú. 

A bálnák szeretnek aludni, de nem úgy alszanak, 
mint mi. Az agyuk egyik fele mindig ébren kell, hogy 
maradjon, hogy emlékeztesse őket a lélegzésre. Más-
képp belefulladnának a tengerbe.

A bálnák énekelni is szeretnek, de nem úgy éne-
kelnek, mint mi. A bálnáknak mély, visszhangzó hang-
juk van, amely a víz alatt is hallatszik. 

Tudod, hogy a hatalmas bálnák mivel táplálkoz-
nak? Planktonokkal. Ezek olyan aprócska növények és 
állatok, amelyek az óceánban élnek. Egyes bálnák sok 
halat is esznek. 

Amikor Jézus elküldött egy nagy halat, hogy 
lenyelje Jónást, a hal engedelmeskedett. Nekünk is 
engedelmeskednünk kell Jézusnak, ahogy a nagy hal 
tette. 

Egy nagy hal
„Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást.” Jónás 2:1

Kiegészítő forrásanyag: természetismereti tanulmányok, zene, énekek, bibliaszövegek, aranyszövegek, stb.
My Bible First. Minden jog fenntartva © 2015 • Telefon: 1-877-242-5317 • Web: www.mybiblefirst.org • E-mail: sales@mybiblefirst.org

A tanulmányban szereplő bibliaszövegeket a Károlyi Gáspár fordítású Bibliából idéztük.
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A király a saját különleges segítőjének 
választotta ki Dánielt és három barátját.

T
udjátok, hol volt Dániel és a három 
barátja? Egy olyan országban laktak, amely 
nagyon messze volt a szülőhazájuktól. Ezt 

az országot Babilonnak hívták. Babilon lakói 
nem tudtak semmit Jézusról. Bálványokhoz imád
koz tak. Olyan ételeket ettek, amelyek nem voltak 
a legjobbak számukra. Dániel és barátai elhatá
rozták, hogy nem imádják a bálványokat.

– Mi Jézust szeretjük, és Neki engedelmeske
dünk, bármi történjék is! – mondták. 

Szerintetek ez boldoggá tette Jézust? Igen. 
Nem mindig könnyű helyesen cselekedni egy 
olyan országban, ahol az emberek nem ismerik 
Jézust. Dánielnek és három barátjának sem volt
könnyű. 

Babilon királyának terve volt a fiúkkal. 
(1. kép)

– Szeretném, ha Dániel és három barátja az én 
különleges segítőim lennének! – mondta a király. 

Dániel, három barátjával együtt egy távoli, idegen országban volt. A király azt akarta, hogy az ő 
különleges segítői legyenek. (1. kép) Különleges étellel akarta táplálni őket a saját asztaláról, 

de a király étele nem volt egészséges. A fiúk ránéztek a király ételére, és megrázták a fejüket.
– Mi nem ehetjük ezt meg – mondták a király szolgájának. – Csak olyan ételt eszünk, ami 

jó számunkra. (Mutassatok a gyerekeknek egészséges és egészségtelen ételeket. Döntsék el, 
melyik a jó.)

A király szolgája kedvelte Dánielt és barátait, de félt a királytól.
– Megbetegedtek, ha nem a király ételét eszitek – mondta nekik. – A király mérges lesz rám, 

és lehet, hogy bántani is fog.
– Kipróbálhatnánk az egészséges ételt? – kérdezték a fiúk. – Kérünk, adj nekünk jó 

ételt tíz napig, és meglátjuk, betegek leszünk-e.

1
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2022. június 11.
Apró léptek • 2. negyedév • 24. tanulmány

Dániel és barátai
et k

Drága Jézus, szeretjük a Bibliánkat, és szeretjük a bibliai történeteket.  
Köszönjük neked őket! Ámen!

Tanulság a legkisebbeknek 
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– Rendben van, kipróbáljuk – mondta a király szolgálója. És ezt tették. A szolgáló szőlőt, 
kenyeret, babot, dióféléket vitt nekik enni. Inni pedig vizet ittak. (2. kép)

Tíz nap múlva Dániel és barátai egészségesnek és erősnek néztek ki. A szolgáló nagyon bol-
dog volt, és továbbra is egészséges ételeket szolgált fel nekik. (3. kép)

Egy nap a király hívatta a fiúkat. Sok nehéz kérdést tett fel nekik. (4. kép)
Dániel és barátai minden kérdésre tudták a választ. Tízszer okosabbak voltak azoknál, akik 

a király ételét ették. Az egészséges ételnek köszönhetően józanabbul gondolkodtak, és Jézus 
segítette őket.

Jézus azt szeretné, ha egészséges ételekkel táplálkoznánk, amelyek javunkat szolgálják. 
Te milyen ételt választasz?

– Nagyon kedves leszek velük. Ugyanazt 
az étel adom nekik, amit én is eszem.

Evésidőben a király szolgája fel
tálalta nekik a király különleges éte
lét. A fiúk ránéztek, majd megrázták 
a  fejüket.

– Sajnáljuk, de nem ehetjük meg ezt 
az ételt – mondták illedelmesen a király 
szolgájának.

A király nagyon sok húst fogyasz
tott. Nagyon sok cukrot, süteményt és 
más édességet evett. Sok bort is ivott. 
Dániel és barátai tudták, hogy ezek a 
dolgok károsak az egészségükre. Tudták, 
hogy Jézus azt szeretné, ha ügyelnének 
a testükre. 

A négy barát egészséges ételt kért.

Jézus boldog volt, hogy Dániel és barátai 
 egészséges ételeket választottak.

2

3

– Csak olyan ételt ehetünk, ami jót tesz 
nekünk! – döntötték el. (Mutass egészséges és 
egészségtelen ételeket a gyerekeknek, majd 
segíts nekik eldönteni, melyik a jó.)

A király szolgája kedvelte Dánielt és barátait, 
de ugyanakkor félt is. (2. kép)

– Megbetegedtek, ha nem a király ételét eszi
tek! – mondta nekik. – A király nagyon megha
ragszik rám.

Mit kért Dániel a király szolgálójától? Olvasd 
el Dániel 1:12 versét.

– Ha tíz nap múlva betegnek fogunk kinézni, 
olyan ételt adhatsz nekünk, amilyet csak akarsz! 

– mondták a király szolgálójának, aki megengedte 
ezt nekik.

Bor és más italfélék helyett ők csak vizet ittak. 
(3. kép)
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Szerinted Dániel és három barátja betegnek 
nézett ki tíz nap múlva? Egyáltalán nem. Nagyon 
egészségesnek néztek ki. A szolgáló boldog volt, 
és továbbra is egészséges ételekkel táplálta őket.

Egy nap a király hívatta a fiúkat. Nagyon sok 
nehéz kérdést tett fel nekik. (4. kép)

Dániel és barátai nagyon jól teljesítettek 
a király vizsgáján. 

– Ezek a fiúk nagyon okosak – mondta 
a király. Tulajdonképpen tízszer okosabbak vol
tak azoknál a fiúknál, akik a király ételét ették. 

Szerinted Dániel és három barátja örültek, hogy 
egészséges ételt választottak? Igen, természetesen. 
Jézus is boldog volt.

Melyik szervünkkel gondolkodunk? A lábuj
jainkkal? Nem! Itt fenn van a gondolkodás köz
pontja. (Mutassunk ujjunkkal a fejünkre.)

Jobban tudunk gondolkodni, ha egészségesen 
táplálkozunk, és jobban is érezzük 
magunkat. 

Te milyen élelmet választasz?

Dániel és három barátja sok nehéz 
kérdésre tudott válaszolni.4

„Dánielt és társait szüleik szigorú mértékletességre nevelték. Megtanulták: 
Isten számon kéri képességeiket, és ezért nem csorbíthatják, nem gyen-
gíthetik erőiket. Ez a nevelés őrizte meg Dánielt és társait Babilon kirá-
lyi udvarának rontó hatásai között. Erős kísértések környékezték őket 
az erkölcstelen és fényűző királyi udvarban, de ezek az ifjak romlatlanok 
maradtak. Semmilyen hatalom és semmilyen befolyás nem tudta őket 
eltéríteni azoktól az elvektől, amelyeket kora ifjúságukban Isten Igéjé-
ből és műveiből megtanultak.” – Próféták és királyok, 482. o.

Az én imám
Drága Jézus, köszönjük, hogy Te adtál nekünk 
jó ételt, amit együnk! Köszönjük a jó ivó vizet! 
Kérünk, segíts, hogy tartsuk egészségesen 
a testünket és gondolkodásunk központját! 
Szeretünk, Jézusunk! Ámen!

Aranyszöveg
„És ada az Isten ennek a négy gyermeknek 
tudományt.” Dániel 1:17

Szemléltető anyag
Biblia, egészséges étel, egészségtelen étel

Bibliai vonatkozások
Dániel 1

 Szülők sarka
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Láttad már, hogyan töltött apa vagy anya üzem-
anyagot az autóba? Az üzemanyag az autó 

„étele”. Az autónak szüksége van üzemanyagra 
ahhoz, hogy elinduljon. Mi történne, ha anya vagy apa 
vizet, esetleg üdítőt töltene az autóba benzin vagy 
gázolaj helyett? Tudna az autó menni? Működőképes 
lenne? Nem. Tönkremenne.

A mi gyomrunk olyan, mint egy üzemanyag tartály. 
Amikor üres, éhesek vagyunk. Bele kell tennünk vala-
mit, hogy végezhessük munkánkat. De nem mindegy, 
hogy mivel töltjük meg. Gyomrunknak jó ételre van 
szüksége, mint az autónak: minőségi üzemanyagra. 

Amikor Jézus megteremtette az első emberpárt, 
egy kertet ajándékozott nekik. Ádám és Éva soha nem 
ment az élelmiszerüzletbe. Ha éhesek voltak, növé-
nyeket ettek. Szerinted milyen ételek származnak 
a növényekből? 

Kukorica, sárgarépa, borsó. Ezek mind  növények. 
Az alma, a grépfrút, a körte szintén növény. Fán nőnek. 
Ugyancsak növény a paradicsom, a burgonya, a rizs és 
a szőlő. Olyan sokféle étel nő a kertekben, 
és ezek mind a lehető legjobb eledelt 
biztosítják nekünk. 

A számunkra egészségtelen ételt „szemét-ételnek” 
(junkfood-nak) nevezzük. Szerinted Jézus teremtett 
a kertbe „szemét-ételt”? Vagy ezeket valaki készítette? 
Így van. Ezeket valaki előállította.

Az emberek által gyártott ételek egy része nem 
egészséges a testünknek. Jobban érezzük magunkat 
és boldogabbak leszünk, ha egészséges gabona féléket, 

teljes kiőrlésű kenyeret, sok zöldséget, gyü-
mölcsöt és diófélét eszünk. Jézus 

ezeket az éte-
leket terem-

tette. 

Jó étel
„És adjanak nékünk zöldségféléket, hogy azt együnk, és vizet, hogy azt igyunk.” Dániel 1:12

Kiegészítő forrásanyag: természetismereti tanulmányok, zene, énekek, bibliaszövegek, aranyszövegek, stb.
My Bible First. Minden jog fenntartva © 2015 • Telefon: 1-877-242-5317 • Web: www.mybiblefirst.org • E-mail: sales@mybiblefirst.org

A tanulmányban szereplő bibliaszövegeket a Károlyi Gáspár fordítású Bibliából idéztük.
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A király készített egy nagy, 
arany bálványt.

S
idrák, Misák és Abednégó idegen országban  éltek, 
otthonuktól távol. Szerették Jézust és Hozzá 
imádkoztak, de az ország többi lakója nem ezt 

tette. Annak az országnak a királya azt gondolta, hogy 
ő még Jézusnál is erősebb. A király meg akarta mutatni 
mindenki előtt, hogy milyen hatalmas, ezért építtetett 
egy óriási arany bálványszobrot. (1. kép)

A szobor mellé egy nagy kemencét is épített. 
A király azt akarta, hogy mindenki hajoljon meg a szo
bor előtt. A kemencét arra szánta, hogy azzal büntesse 
azokat, akik nem hajolnak meg a bálvány előtt. A király 
mindenkit elhívott, hogy imádja a bálványt. Sidrák, 
Misák és Abednégó is eljött a néppel együtt. Látták 
a nagy, arany bálványt. Hallották az emberek kiáltását. 

– Amikor a zene megszólal, hajoljatok meg és imád
játok a bálványt! – kiáltotta a hírnök.  

Ez gondot jelentett Sidráknak, Misáknak és Abed
négónak. Ők nem imádtak bálványokat. Szerették 
Jézust. Úgy döntöttek, hogy minden körülmények 
között Neki engedelmeskednek. 

A három fiatalember egymásra, majd az izzó, forró 
kemencére nézett. 

Sidrák, Misák és Abednégó egy távoli országban éltek, szülőhazájuktól messze. Szerették 
Jézust, de a körülöttük élő emberek nem. Annak az országnak a királya épített egy hatalmas, 

arany bálványt. Azt akarta, hogy mindenki hajoljon meg a szobor előtt. (1. kép)
– Akkor megtudják, mennyire csodás vagyok – gondolta a király. Összehívta a népet. Sidrák, 

Misák és Abednégó is eljött. Látták a nagy, arany bálványt. 
– Amikor a zene megszólal, hajoljatok meg! – kiáltotta a király szolgálója. – Ha nem engedel-

meskedtek, a tüzes kemencébe dobunk. 
A zene hangosan szólt. Mindenki meghajolt, kivéve Sidrákot, Misákot és Abed-

négót. Ők határozottan állva maradtak. (2. kép)

1

B i B l i a i

enétröt

2022. június 18.
Apró léptek • 2. negyedév • 25. tanulmány

A tüzes kemence
et k

Drága Jézus, köszönjük Neked a Bibliánkat! Köszönjük, hogy Te mindig figyelsz ránk,  
és gondot viselsz rólunk. Szeretünk, Jézus! Ámen!

Tanulság a legkisebbeknek 
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A király nagyon megharagudott. Sidrák, Misák és Abednégó volt a három legjobb segítője. 
Nem akarta megégetni őket.

– Adok nektek még egy esélyt – mondta a király.
– Nem kérünk belőle! – válaszolták a férfiak. – A mi Istenünk meg tud szabadítani minket. 

És ha nem is tenné, mi akkor sem imádjuk a te bálványodat.
A király még dühösebb lett. 

– Dobjátok őket a tűzbe! – kiabálta. A király szolgálói engedelmeskedtek. És akkor csoda tör-
tént. A király négy embert látott a kemencében! (3. kép) És az égő tűz nem tett kárt bennük. Egyi-
kük pedig olyan volt, mint Jézus. 

A király megijedt. 
– Gyertek ki! – parancsolta. Sidrák, Misák és Abednégó kijöttek. (4. kép) Egyáltalán nem vol-

tak megsérülve. Hűségesek maradtak Jézushoz, és Jézus segített nekik. Jézus minket sem hagy 
magunkra. Meghallgatja imádságunkat. Szeretnél engedelmeskedni Neki?

Tudták, mit fognak választani. Vajon kinek 
engedelmeskednek?

Nemsokára hangosan megszólalt a zene. 
A bálványszobor köré gyűlt emberek mindany
nyian térdre borultak és imádták azt, kivéve Sid
rákot, Misákot és Abednégót. Ők határozottan 
állva maradtak. (2. kép) A király egyik segítője 
sietett elmondani a királynak ezt a hírt. A király 
nagyon meglepődött, amikor meglátta, hogy Sid
rákról, Misákról és Abednégóról van szó. Ők vol
tak a legjobb segítői.

– Adok nektek még egy esélyt – mondta a ki
rály, mert nem akarta őket tűzbe vetni. 

– Nincs szükségünk még egy esélyre – mond
ták a fiatalok. 

Mit mondtak még a királynak? Olvasd el 
Dániel 3:1718 verseit. 

A három fiatalember nem hajolt meg 
és nem imádta az arany bálványt.

A király látta, hogy Jézus ott volt a tűz-
ben a három férfival.2 3

A király nagyon mérges lett.
– Fűtsétek be még jobban a kemencét! – 

 kiabálta. – Kötözzétek meg őket és vessétek be 
a tűzbe!

Így hát megkötözték őket és bedobták az égő, 
tüzes kemencébe. A dühös király pedig nézte, 
hogy megbizonyosodjon róla, hogy valóban vég
rehajtották a parancsát.

Mindenkinek meg akarta mutatni, hogy ő 
mennyire erős és hatalmas. 
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Most már minden szemtanú tudta, ki az erő
sebb. És az nem a király és nem is az arany bál
ványszobor volt. 

Sidrák, Misák és Abednégó bátrak voltak, 
és hűségesek maradtak Jézushoz. Jézus pedig 
velük volt, még a tüzes kemencében is. Jézus 
minket sem hagy magunkra, és meghallgatja 
imáinkat. Szeretnétek ti is bátrak és 
hűségesek lenni Hozzá, mint Sid
rák, Misák és Abednégó?

A tűz nem tett kárt Sidrákban, Misák-
ban és Abednégóban.4

Ekkor csoda történt. A király négy embert 
látott a kemencében, nem hármat. És nem égtek 
meg! Még csak meg sem sérültek! A negyedik 
pedig olyan volt, mint Jézus! (3. kép)

A király annyira megijedt, hogy alig tudott 
megszólalni. 

– Nem három férfit dobtunk a tűzbe? – kér
dezte. – Miért vannak akkor bent négyen?

– Gyertek ki! – parancsolta nekik.
Sidrák, Misák és Abednégó engedelmesked

tek. (4. kép)
A király alaposan megnézte őket. Még csak 

füstszagúak sem voltak. Egyetlen égési sérülé
sük sem volt. Csak a kötelek égtek meg, amellyel 
kezüket és lábukat megkötözték. Nekik semmi 
bántódásuk nem esett. Az én imám

Drága Jézus, mi is szeretünk Téged! Kérünk, 
segíts, hogy mindig bátrak és hűségesek 
legyünk Hozzád, mint Sidrák, Misák és Abed
négó. Ámen!

Aranyszöveg
„A mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud 
 minket szabadítani.” Dániel 3:17

Szemléltető anyag
Biblia

Bibliai vonatkozások
Dániel 3

 Szülők sarka
„A fegyelmezéssel önkontrollra tanítjuk a gyermeket. Meg kell tanulnia 
azt, hogy miként támaszkodjon önmagára és uralkodjon magán. Ezért 
amint képes már arra, hogy megértsen dolgokat, értelmét az engedel-
messég oldalára kell állítani. Amikor engedelmességre kérjük, mindig 
legyünk igazságosak és logikusak! Segítsünk belátnia, hogy Isten rend-
jében minden törvények szerint működik, ezért az engedetlenség végül 
mindig tragédiához és szenvedéshez vezet. Amikor Isten azt mondja: 
»Ne!«, akkor szeretettel figyelmeztet bennünket az engedetlenség 
következményeire, mert meg akar óvni bennünket a sebektől és 
a veszteségtől.” – Nevelés, 287. o.
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Ültél valaha kellemesen pattogó tűz mellett? 
A tűz csodálatos, de veszélyes is egyben. A tűz 
meleget és fényt bocsát ki. 

A tűz felmelegíthet, elriaszthatja a vadállatokat, 
ugyanakkor tűzön főzzük meg az ételünket. Egy na-
gyon nagy tűz azonban még az időjárást is megváltoz-
tathatja ott, ahol ég.

Vannak esetek, amikor az emberek már nem tud-
ják féken tartani a tüzet. Amikor ez megtörténik, pusz-
tító erdőtüzek vagy más tűzvészek keletkeznek. Meg-
történhet kinn a természetben, de a városban, a házak 
között is. Minden évben hatalmas erdő- és bozóttüzek 
pusztítják sok helyen a természetet. A legtöbb ilyen 
tűz emberi mulasztás következtében keletkezik, de 
van, amikor a villámlások okoznak tüzet.

A tűz sokszínű lehet: piros, narancssárga, sárga, 
kék és fehér. A kék és a fehér lángok a legforróbbak. 
A piros tűz a leghűvösebb, de még így is rendkívül 
veszélyes. Sokan komolyan megsérültek különböző 
tüzekben.

Bibliai történetünkben a király tűzzel próbálta 
megsebesíteni az embereket. Ez a tűz használatának 
legrosszabb módja. Egy gyertya meggyújtása a tűz 
használatának jó módja. Világosságot nyújt az embe-
reknek a sötétben. 

Jézus azt szeretné, ha mindannyian kis gyertyák-
hoz hasonlóak lennénk, hogy világítsuk az utat mások-
nak, akik ezáltal tanulnak Róla. Amikor kedvesek, 

szeretetteljesek és önzetlenek vagyunk, másoknak 
is bemutatjuk, milyen jó Jézus. Te szeretnél világítani 
Jézusért?

Tűz
„Fényljék a ti világosságotok az emberek előtt.” Máté 5:16

Kiegészítő forrásanyag: természetismereti tanulmányok, zene, énekek, bibliaszövegek, aranyszövegek, stb.
My Bible First. Minden jog fenntartva © 2015 • Telefon: 1-877-242-5317 • Web: www.mybiblefirst.org • E-mail: sales@mybiblefirst.org

A tanulmányban szereplő bibliaszövegeket a Károlyi Gáspár fordítású Bibliából idéztük.
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M
ár tanultunk Dánielről. Ebben a tör
ténetben egy új királlyal találkozunk 
abban az országban, ahol Dániel élt. 

Az új király nagyon szerette Dánielt. Dániel volt 
az ő fontos segítője. (1. kép)

A király többi segítője féltékeny volt. Ők 
akartak a legfontosabbak lenni. Megpróbáltak 
találni valami rosszat Dánielben, hogy beárul

hassák a királynak, de Dániel semmi rosszat nem 
tett. Ekkor a gonosz segítők egy másik ötlettel 
álltak elő. 

– Kérjük meg a királyt, hogy adjon ki egy tör
vényt! – mondták. (2. kép) – Az új törvény pedig 
mondja ki, hogy mindenkinek a királyt kell 
imádnia 30 napig. Bárki, aki másvalakihez imád
kozik, az oroszlánok vermébe kerül.

Dániel volt a király legfontosabb segítője. (1. kép) A király többi segítője féltékeny és irigy volt. 
Ők akartak a legfontosabbak lenni. Megpróbáltak találni valami rosszat Dánielben, de nem 

sikerült nekik. Ekkor gonosz tervet eszeltek ki. 
– Kérjük a királyt, hogy adjon ki egy új törvényt – egyeztek meg. (2. kép) Parancsolja meg, 

hogy 30 napig mindenkinek a királyt kell imádnia, mert ha nem, az oroszlánok vermébe vetik.
Ezek a gonosz emberek tudták, hogy Dániel naponta háromszor imádkozik Jézushoz. (3. kép) 

Gondolták, hogy Dániel nem fogja betartani az új törvényt. Akkor pedig a királynak nem lesz más 
választása, mint bedobni őt az oroszlánok vermébe. 

A királynak tetszett az új törvény. Elfelejtette, hogy Dániel Jézushoz imádkozik, és 
aláírta az új törvényt. A gonosz emberek örültek ennek. Figyelték, hogy vajon Dániel 

A gonosz segítők új törvényt kértek 
a királytól.2Dániel volt a király legfontosabb 

 segítője.1

B i B l i a i

enétröt

2022. június 25.
Apró léptek • 2. negyedév • 26. tanulmány

Dániel az oroszlánok vermében
et k

Köszönjük, Jézus, a bátor emberekről szóló bibliai történeteket!  
Mi is szeretnénk megtanulni bátornak lenni Érted. Ámen!

Tanulság a legkisebbeknek 
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még mindig imádkozik Jézushoz? Meg is látták, hogy Dániel naponta háromszor imádkozik. Siet-
tek ezt elmondani a királynak. (4. kép) A király megpróbálta megmenteni Dánielt, de nem tudta 
megváltoztatni a törvényt.

Dánielt az oroszlánok közé vetették. A király nagyon szomorú volt. Nem evett, aludni sem 
tudott, még zenét sem hallgatott aznap este. Másnap, korán reggel, ahogy felkelt az ágyból, azon-
nal az oroszlánok verméhez sietett. 

– Dániel! – kiáltotta. – Megmentett téged a te Istened?
– Igen – válaszolta Dániel. – Az én Istenem elküldte az Ő angyalát, és bezárta az oroszlánok 

száját. (5. kép) 
A király annyira boldog volt! 
Jézus elküldi az angyalait, hogy ránk is vigyázzanak, és tartsanak meg minket biztonságban. 

Hát nem csodálatos?

zott Jézushoz. Így aláírta a törvényt, és már nem 
lehetett változtatni rajta. 

A gonosz segítők boldogok voltak.
– Most megszabadulunk Dánieltől – mond

ták. Együtt figyelték, hogy vajon Dániel még 
mindig kinyitja az ablakát és imádkozik? Szerin
tetek mit láttak? Igen. Dániel imádkozott. Lát
ták, hogy Dániel naponta háromszor imádkozott. 
Siettek is elújságolni ezt a királynak. (4. kép)

– Dániel nem tartja be a törvényedet! – 
mondták. – Még mindig naponta háromszor 
imádkozik az ő mennyei Istenéhez.

A király hirtelen rádöbbent, miért kérték 
segítői az új törvény kiadását. Meg akartak sza
badulni Dánieltől. A király mindent megpróbált, 
hogy megmentse őt, de nem volt rá módja.

– Sajnálom, Dániel. Lehet, hogy a te Istened 
megment téged – mondta a király. 

A királynak még étvágya sem volt aznap este. 

A király gonosz segítői elárulták neki, 
hogy Dániel még mindig Jézushoz 
imádkozik.

Dániel naponta háromszor imádkozott 
Jézushoz. 43

A gonosz segítők tudták, hogy Dániel min
den reggel, délben és este kinyitja az ablakát és 
imádkozik Jézushoz (3. kép)

– Dániel nem fogja betartani az új törvényt – 
mondták egymásnak. – És a király úgysem tudja 
megváltoztatni, miután már aláírta. Be kell vet
nie Dánielt az oroszlánok vermébe, és azok majd 
megeszik Dánielt. Megszabadulunk tőle!

A királynak tetszett az új törvény ötlete. Elfe
lejtette, hogy Dániel naponta háromszor imádko
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Aludni sem tudott. Annyira boldogtalan volt, 
hogy még a zenét is leállította.

A király nem ismerte úgy Jézust, mint 
Dániel, de remélte, hogy valahogy megszabadul
hat Dániel az éhes oroszlánok szájától. Másnap, 
korán reggel a király felkelt az ágyából, felöltözött 
és az oroszlánok verméhez sietett.

– Dániel! – szólította. – A te Istened meg 
tudott szabadítani téged az oroszlánoktól?

Ekkor a legcsodálatosabb hangot hallotta. 
A Dániel hangját. Mit mondott a királynak?  
Olvasd el Dániel 6:22 versét. 

A király annyira boldog volt. Jézus elküldte 
angyalát, hogy vigyázzon Dánielre. (5. kép)

– Siessetek! Húzzátok ki Dánielt a veremből! 
– mondta a király a szolgálóinak. Gyorsan felhúz
ták Dánielt. Mennyire örült Dániel a friss levegő
nek! Mennyire örült, hogy reggelizhetett, és nem 
ő lett az éhes oroszlánok reggelije!

Szerintetek Dániel továbbra is naponta 
háromszor imádkozott Jézushoz? Jézus elküldi 
az Ő angyalait, hogy minket is 
őrizzenek?

Jézus elküldött egy angyalt, hogy meg-
őrizze Dánielt az oroszlánoktól.5

Az én imám
Drága Jézus, szeretjük a bátor Dániel törté
netét. Segíts megtanulnunk úgy bízni Benned, 
ahogy Dániel tette! Tudjuk, hogy szeretsz min
ket és mi is szeretünk Téged. Ámen!

Aranyszöveg
„Az én Istenem elbocsátá az ő angyalát, 
és bezárá az oroszlánok száját.” Dániel 6:22

Szemléltető anyag
Biblia

Bibliai vonatkozások
Dániel 6

 Szülők sarka
„Ha van idő, amikor minden háznak az imádság házának kell 
lennie, akkor az most van. Apák és anyák emeljék fel szívüket 
gyakran Istenhez, és könyörögjenek alázatosan önmagukért és 
gyermekeikért! Az apa mint a család papja, tegye Isten oltá-
rára a reggeli és esti áldozatot, amíg a feleség és a gyerme-
kek együtt imádkoznak és dicsőítik Istent. Az ilyen családban 
Jézus szívesen tartózkodik.” – Pátriárkák és próféták, 144. o.
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Az oroszlánok képezik a világ második legna-
gyobb macskafajtáját. A nagymacskák család-
jában csak a tigrisek nagyobbak náluk. Az apa 

oroszlánok 180 kilósak is lehetnek. Az anya oroszlá-
nok is majdnem ugyanolyan nagyok. Az oroszlánok 
nagyon hangosan ordítanak, annyira, hogy üvöltésük 
akár 8 kilométerre is elhallatszik. 

A hím oroszlánt könnyű felismerni nagy, bozontos 
sörényéről. A nőstények szeretik, ha a hímek sörénye 
sötét színű. Minél sötétebb egy apa oroszlán sörénye, 
annál jobban szeretik. Az oroszlánok nagyon gyorsan, 
akár 80 km/h sebességgel is futnak. Ez gyorsabb, mint 
ahogy az autók mennek a forgalmas országutakon. Az 
oroszlánok nem tudnak sokáig olyan gyorsan szaladni. 
Kis idő múlva meg kell állniuk pihenni.

Az oroszlánok nagyon jók a pihenésben. Nagyon 
szeretnek aludni. Még 20 órát is alszanak naponta. 
Ugyanakkor vadászni is szeretnek. Mivel a nőstény 
jobb ebben, általában ő szerzi meg vadászással a táp-
lálékot. Az oroszlánok szeretnek együtt lenni, ezért 
falkában, családban élnek. A csapatban általában van 
néhány apa oroszlán, néhány anya oroszlán és a köly-

keik. Megtörténik, hogy az oroszlánoknak más nagy-
macskákkal is lesznek kölykeik, mint a tigrisek, leopár-
dok vagy párducok. Amikor ez megtörténik, keverék 
kölykök születnek, melyeknek külön megnevezésük 
is van. 

Mivel nagyon veszélyes állatok, nem jó háziked-
vencek. A mennyben ez másképp lesz. Ott majd ját-
szani is lehet az oroszlánnal. Hát nem lesz csodálatos? 

Az oroszlánok
„És lakozik a farkas a báránnyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlánkölyök 

és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat.” Ézsaiás 11:6
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