
BIBLIAI
tanulmányaim

Nagyon fontos Jézus minden szavát elhinni!

VASÁRNAP
Jézus három napig halott volt. Most pedig feltá

madt! Egyesek elhitték, hogy él, mások viszont 
nem.

Mielőtt meghalt volna a kereszten, számtalanszor 
említette a tanítványoknak, hogy meg fog halni. Azt 
is elmondta nekik, hogy halála után három nappal 
feltámad, és újra él majd. Megígérte nekik, hogy talál
kozhatnak vele. Mk 10:33-34

Amikor Jézus meghalt a kereszten, a papoknak és 
a nép vezetőinek eszükbe jutott, amit a feltámadásáról 
mondott. Tudták, hogy addig minden bekövetkezett, 
amiről beszélt. Ezért kérték Pilátustól a sírbolt lepe
csételését és a százfős katonai őrség kirendelését. Biz
tosítani akarták, hogy mindörökre a sírban maradjon. 
Mt 27:62-63

Jézus saját tanítványai vajon emlékeztek arra, amit 
mondott nekik? Nem! Ezért sírtak annyira a halálakor. 
Azt hitték, soha nem láthatják viszont. Reményük 
szertefoszlott, mert elfeledkeztek szavairól.

Mária és a többi asszony, akik szerették Jézust, 
 vajon emlékeztek rá, hogy beszélt a  feltámadásáról? 
Nem, ők sem emlékeztek. Emiatt halálakor ők is 
 nagyon elkeseredtek.

Vajon akkor is szomorkodtak volna, ha emlékeztek 
volna szavaira?

Nagyon fontos, hogy mindig eszünkbe jussanak 
 Jézus szavai és higgyünk is bennük?

HÉTFŐ
Jézus tanítványai és az asszonyok, aki szerették, 

nagyon elkeseredtek, amikor meghalt. Vajon 
 miért? Mert mindnyájan elfeledkeztek az ígére

téről, hogy három nap múlva ismét életben lesz.
Feltámadása után az angyalok beszéltek  Máriával 

és a többi asszonnyal, akik az üres sírnál zokogtak. 
Az angyalok vigasztalásul az ígéretekre emlékeztették 
őket. Az asszonyoknak végül eszükbe jutottak Jézus 
szavai. Lk 24:5-8

Az angyalok így szóltak az asszonyokhoz: „Menje
tek, mondjátok el Jézus tanítványainak, és Péternek 
mindenképpen, hogy Ő előttük megy Galileába, ahol 
találkoznak majd vele, ahogyan előre megmondta.”

ÓVODÁSOK  
C év, 3. negyedév,  

27. tanulmány 
július 2.

A KÉTELKEDÉSTŐL 
A MEGGYŐZŐDÉSIG
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Az asszonyok szót fogadtak az angyaloknak. Sietve 
tudatták a szomorkodó tanítványokkal, hogy Jézus 
életben van. De vajon elhitték a tanítványok ezt a jó 
hírt? 11. v.

Az asszonyok beszámolóját hallva Péter és János 
a sírbolthoz szaladt, hogy saját szemükkel lássák, mi 
történt. János gyorsabban futott Péternél, ezért ő ért 
oda hamarabb. Amint benézett és meglátta a gon
dosan összehajtogatott halotti lepleket, elhitte, hogy 
 Jézus életben van.

A többi tanítvány azonban nem hitt ebben. 
 Kételkedtek és tovább sirat
ták őt, mert azt hitték, még 
mindig halott. Annyira 
meggyengült a hitük, hogy 
nem hittek az asszonyoknak 
sem, akik a barátaik voltak.

Pedig mennyire szerették 
Jézust és mennyire vágytak rá, 
hogy ismét velük legyen!

KEDD
A tanítványok egész 

nap sírtak és szomor
kodtak, mert nem 

hittek. Jézus viszont még 
a kételkedésük ellenére is 
szerette őket. Ma meglát
juk, hogyan segített a ba
rátainak.

Eleinte Mária sem 
hitte el, hogy Jézus él, de 
Ő ennek ellenére szerette 
az asszonyt. Emlékszel, 
hogyan segített elhinni Má
riá nak, hogy életben van? Jn 20:16

Aznap délután két barátja hazafelé indult Em
mausba. Könnyek között beszélgettek róla. Hallották 
hírét, hogy Jézus sírja üres, de arról nem tudtak, hogy 
életben van. Emlékszel, hogyan magyarázta el nekik 
Jézus gyaloglás közben a Biblia jövendöléseit? Mikor 
ismerték fel és hitték el, hogy valóban életben van? 
Lk 24:30-31

Lassacskán Jézus egyre több barátja hitte el, hogy 
tényleg él. Örömmel töltötte el őket ez a hit?

Vasárnap este tíz kételkedő tanítvány volt együtt 
egy nagy teremben. Egyszer csak észrevették, hogy 
 Jézus is ott van velük. „Békesség néktek!” – köszön
tötte őket.

Szegény tanítványok még annak ellenére is féltek, 
hogy Jézus volt az. Megkérdezte tőlük: „Miért hábo

rodtatok meg és miért támadnak szívetekben okosko
dások?” 

Hogyan érteti meg vajon Jézus a kételkedő tanítvá
nyokkal, hogy életben van és nagyon szereti őket?

SZERDA
A tanítványok többsége együtt volt abban a szo

bában, ahol korábban a húsvéti vacsorát fo
gyasztották el. Vasárnap este a Mester megje

lent közöttük, hogy eloszlassa 
kételyeiket, és elhiggyék végre, 
hogy életben van. Meg akarta 
értetni velük, hogy még min
dig nagyon szereti őket.

A tanítványok nem látták 
Jézust a szobába lépni. Egy
szerűen csak megjelent kö
zöttük. Nagyon megijedtek, 
amikor észrevették.

Ő azonban kedvesen szólt 
hozzájuk. Megmutatta ne
kik a szögek ütötte  sebeket 
a kezén és a lábán. Még 
mindig nem voltak bizto
sak benne, hogy Jézus az. 
Hogyan segí tett nekik Jézus 
hinni? Lk 24:41-43

A tanítványok végre hittek 
és üdvözölték Jézust. Soha 
nem örültek még ennyire!

Egyik tanítvány azonban 
nem volt velük, amikor este 
 Jézus megjelent. Ki volt az? 
Jn 20:24

Később a többiek elmond
ták Tamásnak: „Találkoztunk 

az Úrral!” Elmesélték neki, hogyan jelent meg Jézus 
a szobában, pedig az ajtó zárva volt. Elmondták, hogy 
látták a szögek okozta sebhelyeket a kezén és a lábán. 
Elmondták, hogy  Jézus megette az ételt, amivel kínál
ták. Tamás mégsem hitt benne. Kételkedése miatt na
gyon szomorú volt.

Mi lesz Tamással? Vajon Jézus még mindig szereti 
őt, és segít neki hinni?

CSÜTÖRTÖK
Jézus életben volt és már sokan el is hitték ezt. 

A katonák, akik sírját őrizték, látták ragyogó 
fényes sé gé ben kijönni a sírboltból, tehát elhitték, 

hogy életben van.
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A papok elhitték a katonák beszámolóját, mert emlékeztek 
Jézus ígéretére, miszerint feltámad a halálból. Ők nagyon nem 
örültek ennek, mert nem szerették Jézust.

Pilátus is hitt a katonák elbeszélésének. Ő sem örült, hiszen 
ő engedélyezte, hogy a zsidó vezetők keresztre feszítsék Jézust. 
Most bűntudat és félelem gyötörte. 

Eleinte az asszonyok sem tudták, hogy Jézus él, de most már 
elhitték és nagyon örültek neki.

Jézus tanítványai sem hitték el, hogy Mesterük életben van, 
de segített nekik hinni, ezért most ők is nagyon boldogok 
 voltak.

Tamás kivételével Jézus összes tanítványa hitre jutott. Ha
bár végighallgatta társai beszámolóját mindarról, amit láttak és 
Jézustól hallottak, még mindig kételkedett. Mit ismételgetett 
folyton? Jn 20:25

Tamás több mint egy héten át megmaradt ebben az állapo
tában. Ettől reményvesztett és szomorú volt. A többi tanítvány 
nagy örömének látványa még jobban elszomorította.

Mindig veszélyes kételkedni. Kételkedjünke Jézus szavában, 
vagy bízzunk benne, hogy minden szava igaz? Mindig biztonsá
gos Jézus szavában bízni?

PÉNTEK
Tamás kivételével minden tanítványa hitt már. Ő nem hitt 

barátai szavának, akik látták és hallották Jézust. Úgy dön
tött, hogy nem hisz, és nem is hitt.

Mivel így döntött, Tamás nagyon szomorú volt és szeren
csétlenül érezte magát. Az is rosszul esett neki, hogy Jézus ak
kor látogatta meg a többieket, amikor ő nem volt ott. Egy este 

végül úgy döntött, találkozik 
a többi tanítvánnyal. Bár 
még mindig kételkedett, 
nagyon szerette Jézust, és 
el akarta hinni, hogy élet
ben van.

Vacsora közben a tanít
ványok Jézusról beszélget
tek. Egyszer csak megjelent 
közöttük. Ismét így köszön
tötte őket: „Békesség néktek!”

Ezután Tamás felé nyúj
totta kezét. Mit mondott 
neki? Jn 20:27

Most, hogy a saját szemé
vel is láthatta, Tamás elhitte, hogy Jézus él. Így szólt: „Én Uram 
és én Istenem!”

Jézus gyengéden megdorgálta. Mit mondott neki? 29. v.
Jézus jobban örült volna, ha Tamás elhitte volna a többi 

 tanítvány beszámolóját.
Nagyon fontos a hit, ugye? Örül Jézus, ha minden szavát 

 elhisszük, ami a Bibliában található?

 ARANYSZÖVEG
„Aki vallja, hogy Jézus az Istennek 

Fia, az Isten megmarad abban,
és ő is az Istenben.” (1János 4:15)

Tanulmányoztam a mai leckét, és gyakoroltam az aranyszöveget.

V CsSzeKH SzoP

 AZ ÉN IMÁM
Drága Istenem! Köszönöm, hogy segí-
tettél Tamásnak és a többi tanítvány-
nak elhinni, hogy Jézus él. Én nem 
láthatom Őt, mégis úgy döntök, hogy 
hiszek. Kijött a sírjából és ma is élet-
ben van! Köszönöm, hogy Jézus meg-
értette barátaival a Biblia jövendöléseit. 
Kérlek, nekünk is segíts megérteni, és 
segíts, hogy mindig igéi szerint cse-
lekedjünk. Kérlek, jöjj otthonunkba és 
életünkbe! Jézus nevében, ámen.

 ELMÉLKEDÉSRE
Könnyen elfeledkezünk Jézus szavai-
ról, amikor szomorúak és magányosak 
vagyunk?
Mi a kételkedés? Talán nem tartjuk 
Jézus szavait igaznak? Kételkedhe-
tünk valaha is Jézus szavaiban?
Biztonságos a Biblia minden szavát 
elhinni?
Szerette Jézus Tamást annak ellenére, 
hogy oly sokáig kételkedett?
Láthatjuk mi most Jézust úgy, aho-
gyan Tamás látta? Hihetünk a tanítvá-
nyok szavának, akik látták Jézust?

Te hiszel Jézusban? Minden szavát el-
hiszed a Bibliában?

 TANULMÁNYOZÁSRA
János 20:24-29; Jézus élete, 804–
808. old.

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.

Múlt heti tanulmányunk végén egy állat lakhelyének képét láthattad. Kitalál-
tad, milyen állat lakik benne? Jól gondoltad, ha a hódra tippeltél. Hódvárnak 
hívják és olyan, mint egy kis kunyhó. Nézd csak meg alaposan! Vajon a földre 

vagy a vízbe épült? Igen, a vízbe.
Mit gondolsz, 

hogyan került oda 
az a víz? A hó
dok gyakran gátat 
építenek kereszt
ben a patakon, és 
a víz felduzzasztá
sával kisebb tava
kat alakítanak ki. 
A hódok nem túl 
gyors futók, de re
mekül úsznak, ezért a vízben sokkal nagyobb bizton
ságban érzik magukat. A szárazföldön végzett munka 
közben, amikor fát vágnak, vagy gallyakat gyűjtenek, 
a hódok nagyon éberek. A veszély legkisebb jelére is 
azonnal visszatérnek a vízbe, ami a legbiztonságo
sabb tartózkodási helyük.

Otthona megépítésére is a tó vize a legmegfe
lelőbb, ahol gallyakból és sárból készíti el lakását. 
A hódvár alapja a víz alatt található, a teteje  pedig, 
amit a képen is láthatsz, a víz felszíne felett.  Mi után 
a nagy halmot összehordták, a hódok a víz alá me
rülnek és alulról felfelé alagutakat vájnak, rágnak 
a kupacba. Az alagutak a víz felszíne fölé érnek s két 
„szobába” vezetnek. Az egyik üregben esznek és szá
rítkoznak, a másikban alszanak és nevelik kicsi
nyeiket.

Most már tudod, miért a vízbe építik otthonukat 
a hódok. Mivel a hódvár bejárata a víz alatt van, ez 
hatásos védelmet biztosít számukra. Ellenségeik nem 
tudnak úszni, így nem juthatnak be a lakásukba.

Tudtad, hogy nekünk is biztonságos helyre van 
szükségünk? A hód ellenségei a medve, a róka és 

a hiúz, a mi ellenségünk viszont Sátán. Ki tud min
ket tőle megvédeni? Jézus, ha megkérjük rá. Ó, mi
lyen hálásak lehetünk segítségéért!

„Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Minden
hatónak árnyékában nyugoszik az. Azt mondom az 
Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem; ő benne bí
zom!” Zsolt 91:12.

KITALÁLOD,  

MELYIK ÁLLATRÓL 

FOGUNK TANULNI  

A JÖVŐ HÉTEN?
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KINEK A HÁZA?
– A hód. Írta James Dietrich
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ÓVODÁSOK  
C év, 3. negyedév,  

28. tanulmány 
július 9.

ISMÉT 
A TENGERNÉL

BIBLIAI
tanulmányaim

Jézus bennünket is meg tud változtatni, ahogyan 
Pétert. Csak akkor dolgozhatunk érte, ha min
dennél jobban szeretjük Őt.

VASÁRNAP
Jézus még a halála előtt elmondta a tanítványok

nak, hogy feltámadása után előttük megy Gali
leába, és majd ott találkoznak. Ezért húsvét után 

Péter, Tamás, Nátánael, Jakab, János és két másik ta
nítvány Jeruzsálemből a Galileaitengerhez 
gyalogolt.

A kék víztükörre pil
lantva eszükbe jutott, ho
gyan csillapította le Jézus 
a vihart, mikor ők annyira 
rettegtek. A tó partján ma
gasodó hegyek láttán arra 
emlékeztek, hogyan vendé
gelte meg Jézus az emberek 
ezreit csupán öt kenyérrel és 
két apró hallal. Bármerre néz
tek, minden Jézusra emlékez
tette őket.

Péter szerette a vizet, a hajó
kat és a halászatot. Mit mon
dott, amikor leszállt az est? Jn 
21:3/a

A többi tanítvány így  felelt: 
„Elmegyünk mi is teveled.” Tud
ták, jó árat kaphatnak a kifogott 

halért, és a pénzen megvehetik a szükséges ruhákat és 
élelmet. 

Tehát hajóba szálltak és nagy halfogás reményében 
kivetették hálóikat. Egész éjjel dolgoztak. Fogtak va
jon akár csak egyetlen halat is? 3/b. v.

A hosszú, sötét éjszakában a tanítványok végig 
Jézus ról beszélgettek. Azon tanakodtak, mit is tegye
nek ezután. Magányosak és szomorúak voltak nélküle.

A partról egész éjszaka figyelte őket valaki. Kitalá
lod, ki volt az?

HÉTFŐ
Hét tanítvány elment Galileába, hogy Jézussal 

talál koz za nak. Várakozás közben Péter úgy dön
tött, kimegy a tóra halászni. Egész éjszaka dol

goztak, többször is kivettették hálóikat, de egyetlen 
halat sem fogtak. Magányosak voltak és búslakodtak.

Nem tudtak róla, de  Jézus 
egész éjjel a partról  figyelte 
őket. Elérkezett a reggel. 
A tanítványok hajója közel 
volt a parthoz, és ahogy kivi
lágosodott, észrevették, hogy 
egy idegen áll a homokon.

Az idegen odakiáltott 
nekik: – „Fiaim! Vané en
nivalótok?” 

– „Nincsen!” – válaszol
ták.

Mit mondott ezután 
nekik az „idegen”? Jn 
21:6/a

A tanítványok enge
delmeskedtek, és kivetet
ték hálóikat a hajó jobb 
oldalánál. Annyira tele 
lett halakkal, hogy nem 
bírták beemelni a ha
jóba. 
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János abban a pillanatban rájött, 
hogy az „idegen” valójában 
 Jézus. Így szólt Péterhez:  
– Az Úr az!

Péter olyan izgatott lett, 
hogy a vízbe ugrott és  sietve 
Jézus hoz úszott.

Lassan a többi tanítvány is ki
jött a partra a hajóval, a halakkal 
teli nehéz hálót vonszolva. Amint 
a hajó partot ért, Péter odaszaladt 
és segített kihúzni a teli hálót.

KEDD
Péter és a többi tanítvány 

egész éjszaka halászott. Fog
tak vajon halat? Nem, egyet 

sem! Mi történt, amikor szót fo
gadtak Jézusnak és a hajó jobb oldalán 
vetették ki a hálót? Az azonnal meg
telt hallal! Hány halat fogtak aznap? 
Jn 21:11

Partot érve a tanítványok parázsló 
tüzet vettek észre, amin kenyér és ha
lak sültek. Jézus reggelit készített ne
kik! Mire kérte őket ezután? 10. v.

Mikor minden elkészült, regge
lizni hívta őket.

Jézus mindegyik tanítványnak 
adott enni. Miközben békésen esze
gettek együtt, eszükbe jutott az eset, 
amikor Mesterük ötezer embert 
vendégelt meg egy kisfiú tízóraijával, csupán öt sze
let kenyérrel és két apró hallal.

Az ámulattól, hogy Jézust életben látják, a tanítvá
nyok nem sokat beszélgettek evés közben. Csak ettek 
és békésen figyelték Mesterük kedves arcát.

A tanítványok a sok halra pillantottak a hálóban 
és eszükbe jutott az idő, amikor Jézus elhívta őket. 
Ő akkor is segített nekik, hogy rengeteg halat fogja
nak. Emlékszek, mit mondott akkor nekik, és mire 
kérte őket?

Holnap részletesen megbeszéljük.

SZERDA
Jézus hét tanítványával a Galileai–tenger partján 

reggelizett. A Mester az előbb töltötte meg háló
ikat hallal.

Vajon miért tette Jézus ezt a lenyűgöző csodát? 
Mert eszükbe akarta juttatni azt, amikor először töl

tötte meg üres hálóikat, majd fel
szólította őket, hogy kövessék Őt. 
Azt mondta nekik, hogy emberha
lászokká teszi őket. Engedelmes
kedtek neki? Lk 5:11

Attól kezdve Jézus mindig gon
doskodott róluk. Most azt akarta, 
hogy folytassák az érte végzett 
munkát, és továbbra is bízzanak 
benne, hogy gondot visel róluk. 
Halászat helyett azzal töltik majd 
idejüket, hogy Jézusról beszélnek 
az embereknek.

Péter, az egyik tanítvány, 
vala  mi szörnyű dolgot tett. Biz

tos volt benne, hogy 
emiatt már nem 
 lehet Jézus kiválasz
tott tanítványa. Em
lékszel, mit tett Péter? 
Hányszor jelentette ki, 
hogy még csak nem is 
 ismeri Jézust? Három
szor. A többi tanítvány 
is mind tudta, mit mon
dott. Ők is azt hitték, 
hogy Jézus nem bízik meg 
többé benne.

Jézus tudta, hogy Péter 
őszintén megbánta, amit 
tett és nagyon jó munka
társa lesz. Ezért segített 
neki, hogy reggeli közben 
a többiek felé is kimutassa 

megbánását és iránti való szeretetét. Holnap megtud
juk, hogyan.

CSÜTÖRTÖK
Mit mondott Jézus Péternek, mielőtt meghalt 

volna a kereszten? Mk 14:30
Elhitte Péter, amit  Jézus mondott? Nem. 

Mit mondott nagy büszkén? 29, 31. v.
Péter nem hitt Jézusnak. Nem tudta magáról, hogy 

ilyen szörnyűségre is képes. Jézus viszont ismerte, és 
minden pontosan úgy történt, ahogyan előre meg
mondta.

Péter már megbánta szörnyű bűnét, és egészen 
megváltozott. Már nem volt büszke. Engedte, hogy 
Isten megváltoztassa és szerénnyé tegye. Az átéltek 
tanulsága nagyban segíti majd, hogy Jézus hatékony 
munkása legyen. 
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 ARANYSZÖVEG
„Az Isten szeretet;  

és aki a szeretetben marad,  
az Istenben marad,  

és az Isten is őbenne.”  
(1János 4:16)

Tanulmányoztam a mai leckét, és gyakoroltam az aranyszöveget.

V CsSzeKH SzoP

 AZ ÉN IMÁM
Drága Istenem! Köszönöm, hogy be-
mutattad, hogyan változott meg Péter 
és lett büszkéből alázatos szívűvé. Én 
sem akarok büszke lenni. Kérlek, en-
gem is változtass meg. Szeretlek és 
érted szeretnék dolgozni. Jézus nevé-
ben, ámen.

 ELMÉLKEDÉSRE
Mindig megtartja Jézus az ígéreteit?

Mindig gondoskodik Jézus azokról, 
akik szeretik Őt és érte dolgoznak?

Ki változtatta meg Pétert, és tette őt 
szerénnyé?

Könnyen azt hihetjük magunkról, hogy 
jobbak vagyunk másoknál? Vajon 
tényleg jobbak vagyunk bárkinél is?

Szerette Jézus Pétert, és megbocsá-
totta bűneit?

Őszintén szerette Péter Jézust?

Te szereted Jézust? Azt szeretné 
 Jézus, hogy érte dolgozzál?

 TANULMÁNYOZÁSRA
János 21:1-19; Jézus élete, 809–
817. old.

Jézus bizonyítani akarta a többi tanítványnak is, hogy Péter 
megváltozott. Ezért evés közben megkérdezte tőle: „Jobban sze
retszé engem ezeknél?”

Ő halkan így felelt: „Igen Uram, te tudod, hogy szeretlek té
ged!” Most már nem kérkedett azzal, hogy jobban szereti, mint 
a többiek.

Kis idő múlva Jézus ismét megkérdezte: „Szeretszé engem?”
Péter ismét halkan válaszolt: „Igen, Uram, te tudod, hogy én 

szeretlek téged.”
Jézus még harmadszor is próbára tette: „Simon, Jónának fia, 

szeretszé engem?”
Szegény Péter azon töprenghetett, vajon Jézus azt hiszi róla, 

hogy már nem szereti Őt? Tudta, jó oka van kételkedni szerete
tében. Nagyon bánatosan felelt hát: „Uram, te mindent tudsz, 
te tudod, hogy én szeretlek téged.”

PÉNTEK
Most már a többi tanítvány is látta, hogy Péter máshogy 

viselkedik, mint azelőtt. Nem beszélt folyton, nem 
gondolta, hogy jobb lenne barátainál és már nem volt 

büszke. Engedte, hogy Isten megváltoztassa, alázatossá tegye 
a szívét. Végül alkalmassá vált a Jézusért végzett 

munkára.
Jézus kü

lönleges fel
adattal bízta 
meg aznap 
Pétert: „Le
geltesd az én 
bárányaimat!” 

– mondta 
neki. Az em
berek Jézus 
bárányai és 
juhai, és Ő azt 
akarta, hogy 
Péter gondos
kodjon az em
berekről és ta
nítsa őket.

Emlékszel, 
mit kérdezett 
Jézus háromszor 

is Pétertől? Jn 21:17/a 
Azt kérdezte vajon Jézus Pétertől: „Tudsz szépen énekelni, 

vagy prédikálni? Sok bibliai igét tudsz kívülről? Jó erőben vagy, 
tudsz keményen dolgozni?” Nem, semmi ilyesmit nem kérde
zett tőle. Egyszerűen ezt kérdezte: „Szeretszé engem?”

Ismételjük át aranyszövegünket és tegyük fel magunknak 
a kérdést: „Szereteme Jézust?” Ha tényleg szeretjük Őt, jó 
munkásai leszünk.

7



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.

Láttál már valaha olyan állati lakhelyet, mint ami a múlt heti leckénk végén a ké-
pen volt? Ha még nem, egyszer okvetlenül meg kell nézned. Olyan helyen keresd, 
ahol mindig száraz a környezet, például az eresz alatt, a veranda alatt, a fészer-

ben vagy az istállóban. Tudod, miért szeretik száraz helyre építeni lakásukat ezek az 
állatok? Mert sárból készítik, amit az eső elmosna. 

Rájöttél már, melyik állat otthonáról van szó? Egy 
bizonyos darázsfaj, a fürkészdarázs fészkéről!

Nos, ezek a darazsak nem lakásnak építik a cső 
alakú házakat, hanem utódaik számára fészeknek. 
Következőképpen működik: Miután kiválasztotta 
a megfelelő helyet, az anyadarázs lágy sarat keres. 
Egy keveset magával visz és a falra vagy fára tapasztja. 
Ezt számtalanszor megismétli, mindig egy kicsit a 
fészekhez tapasztva, ami végül úgy néz ki, mint egy 
cserépből készült üreges cső.

Amikor már elég hosszú a cső, a nőstény darázs 
pókokat fog és beteszi őket oda, majd petét rak, és 
egy kis sárral lezárja a cső végét. Ezután újabb cső 
építésébe kezd. 

Amikor a kis darazsak kikelnek, megeszik a pó
kokat, amiket anyukájuk előre odakészített nekik. 
Egy idő után annyira megerősödnek, hogy át tud

ják törni a bejára
tot lezáró sarat és 
készek kirepülni, 
mint a felnőtt da
razsak. 

Ugye, milyen 
sok munkába ke
rül a darázsma
mának elkészíteni 
utódai fészkét és 
élelmet szerezni 
számukra? Min
den bizonnyal. 
Mégis keményen 
dolgozik, és nem 

panaszkodik. Mindent 
megtesz, hogy csemetéi 
biztonságban növeked
hessenek. 

A kisgyermekek gon
dozása is nehéz munka. 
Apukád és anyukád 
örömmel teszik, mert 
nagyon szeretnek téged. 
Gondolj csak arra a sok 
mindenre, amit megtesz
nek érted, és hálásan kö
szönd meg nekik!
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KITALÁLOD,  

MELYIK ÁLLATRÓL 

FOGUNK TANULNI  

A JÖVŐ HÉTEN?

KINEK A HÁZA?
– A „sártapasztó” darázs. Írta James Dietrich
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BIBLIAI
tanulmányaim

Jézus egy felhőn távozott a menny felé. Ugyan
így tér majd vissza: az angyalok felhőjében.

VASÁRNAP
Feltámadása után Jézus számtalanszor megláto

gatta tanítványait. Újra meg újra beszélt ne
kik a munkáról, amivel megbízza őket. Mi az 

a munka? Mt 16:15
Jézus azt akarta, a tanítványai mondjanak el róla 

másoknak mindent, amit csak láttak, hallottak és ta
pasztaltak mellette. Azt akarta, hogy az egész világnak 
beszéljenek róla. Mindenkinek lehetőséget akart adni, 
hogy megismerje, szeresse őt és benne bízzon.

Hogy megértesse tanítványaival, mennyire fontos 
munkát bízott rájuk, számtalanszor elismételte nekik. 
Mit mondott egyik alkalommal? Mt 28:18-20

Milyen hatalmas feladat az egész világra eljuttatni 
Jézus hírét! Hogyan is lehetnének képesek erre? Jézus 
a saját erejét és hatalmát ígérte nekik. Nem egyedül 
kell dolgozniuk, az Ő munkatársai lesznek.

Jézus még a halála előtt elmondta barátainak, mi
kor és hol várja őket Galileában a feltámadása után. 
A sírbolt mellett álló angyal is emlékeztette az asszo
nyokat erre a találkozóra. Húsvétkor többen is meg
hívást kaptak, hogy találkozzanak vele. Sok magá
nyos, gyászoló emberhez eljutott a meghívás, akiknek 
hiány zott Jézus és találkozni szerettek volna vele. Mi
lyen izgatottak voltak, amikor a húsvét elmúltával el
indulhattak Galileába!

Milyen lesz látni Jézust, aki feltámadt a halálból? 
Mit mond majd vajon nekik?

HÉTFŐ
Véget ért a húsvét hete, és már majdnem elérke

zett az ideje, hogy Jézus találkozzon a barátaival 
Galileában. Ó, milyen izgatottak voltak, hogy 

újra láthatják!
A papok és a vezetők azonban még mindig féltéke

nyek voltak Jézusra és gyűlöltek mindenkit, aki szereti 
Őt. Ezért Jézus barátai nem együtt mentek Galileába. 
Másmás úton indultak, nehogy feltűnést keltsenek. 

Amikor odaértek, ahol Jézussal kellett találkozniuk, 
az emberek kis csoportokban róla kezdtek beszélgetni. 
Miközben várakoztak, a tanítványok csoportról cso
portra jártak és mindent elmondtak az embereknek, 
ami a feltámadása óta történt. Körülbelül hányan 
lehet tek ott? 1Kor 15:6

ÓVODÁSOK  
C év, 3. negyedév,  

29. tanulmány 
július 16.

JÉZUS VISSZATÉR 
A MENNYBE
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Aztán egyszer csak Jézus megjelent közöttük. Bár 
többen még soha nem látták, azonnal felismerték 
a szögek ütötte sebhelyekről a kezén és a lábán. Arca 
isteni dicsőséget sugárzott, és amint meglátták, lebo
rultak előtte.

De vajon mindenki úgy döntött, hogy hisz Jézus
ban, vagy volt, aki kételkedett? Mt 28:17

Jézus azt akarja, higgyük benne, hogy Ő a megvál
tónk. Te hiszed, hogy Jézus a Megváltód?

KEDD
A tanítványok látták, 

amint Jézus betegeket 
gyógyított, halottakat 

támasztott fel és démonokat 
űzött ki. Látták, ahogy lecsil
lapította a vihart és a hullá
mok hátán járt. Hitték, van 
elég hatalma országát Jeruzsá
lemben felállítani.

Most viszont Jézus azt 
mondta, hogy min
den hatalom neki 
adatott. A tanítvá
nyok végre megértet
ték, hogy a menny
ben is nagy a hatalma. 
Nem vágytak többé 
arra, hogy a mi vilá
gunkban állítsa fel 
királyságát. Annak 
tartották  Jézust, aki 
valójában, a menny 
Iste nének.

A galileai talál
ko zón Jézus el
mondta barátainak, 
hogy visszamegy a mennybe és ott folytatja a munkát 
értük. Mit várt tőlük, mit tegyenek, amíg távol van? 
Mt 28:18-20

Isten Ábrahám és Mózes idejében választotta ki 
az izraelitákat, hogy különleges népe legyenek. Azt 
akarta, hogy misszionáriusokként beszéljenek mások
nak Róla, de ők nem végezték el ezt a munkát. A pa
pok és a vezetők úgy gondolták, hogy az egész világon 
egyedül ők üdvözülhetnek. Díszes ruházatuk, ember 
alkotta rendelkezéseik és téves eszméik visszatartották 
őket, nem lettek Isten misszionáriusai.

Jézus most másokat választott ki, hogy érte dol
gozzanak: szerény, tanulni vágyó embereket. Ők majd 
eljutnak az egész világra. Mindenkinek, gazdagnak, 

szegénynek, zsidónak és pogánynak beszélni fognak 
Jézusról.

Azt akarja Jézus, hogy mi is azt a munkát végezzük, 
amivel barátait oly régen megbízta?

SZERDA
Elérkezett az idő, hogy Jézus visszatérjen a meny

nybe. Harminchárom esztendeig élt világunk
ban. Elszenvedte a bűneinkért járó büntetést és 

győzelmet aratott Sátán és 
minden gonosz angyala 
 felett. Elvégezte a munkát, 
amiért világunkba jött? 
Jn 17:4

Feltámadása után Jé
zus még negyven napig 
a Földön maradt, hogy 
megbizonyosodjon róla, 
a tanítványai ismerik Őt. 
Végül mindenki megbi
zonyosodott róla, hogy 
életben van, nem pedig 
a sírboltban. Élő Meg
váltójuk! Készen álltak 

rá, hogy mindenkinek beszélje
nek róla.

Jézus arra is szánt időt, hogy 
a Bibliát magyarázza tanítványa
inak. Eleinte nem értették mun
kájának lényegét. Nem értették, 
miért engedte meg, hogy a gono
szok bántsák és megöljék. Most 
azonban nagyon figyelmesen hall
gatták magyarázatait az Ószövet
ség próféciáiról, melyek előre szól
tak munkájáról és arról, ami vele 
történni fog. Végül mindent meg
értettek a tanítványok? Lk 24:45

A tanítványokhoz hasonlóan időnként mi is nehe
zen értjük meg a Biblia üzenetét. De ha szerényen 
 Jézus segítségét kérjük, akkor tanítani fog bennünket 
is, ugye? Zsolt 25:9

CSÜTÖRTÖK
Jézus tizenegy tanítványával együtt ment ki Jeru

zsálem kapuján. A tanítványok még nem tudták, 
hogy ez az utolsó sétájuk vele.

Együtt gyalogoltak az úton, s közben Jézus egy ko
rábbi tanítására emlékeztette őket. A Gecsemánékert 
mellett megállt, hogy figyelmeztesse őket az éberség 

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/

10



és az imádkozás fontosságára. Az út menti szőlőtő láttán ismét 
elmondta nekik, hogy mindig maradjanak kapcsolatban vele, 
ahogyan a vesszők a szőlőtővel. Akkor képesek lesznek érte dol
gozni. Jn 15:5 Szorosan Jézus közelében kell maradniuk, imád
kozni és a Bibliát tanulmányozni, hogy tudjanak másokon se
gíteni.

Jézus megállt az Olajfák hegyének tetején Bethánia közelé
ben, tanítványai pedig szorosan köré gyűltek. Fényesen ragyogó 
arccal, szeretettel nézett végig rajtuk. Mi történt ezután? Lk 
24:50-51

Valami más csodálatos dolog is történt akkor. Emlékszel 
a földrengésre, ami Jézus halálakor rázta meg a földet? Akkor 
sok, már meghalt igaz ember sírja megnyílt, és Jézus feltámadá
sakor azok az emberek is életre keltek. Most pedig ahogy Jézus 
lassan emelkedett az ég felé, ők is vele mentek!

Mi történik velünk is rövidesen, ha szeretjük Jézust? 1Thess 
4:16-17

PÉNTEK
A tanítványok figyelték, ahogy Jézus az ég felé  emelkedik. 

A legjobb barátjuk volt, és most elmegy a mennybe. 
 Végül az angyalok ragyogó felhője eltakarta Őt a szemük 

elől és többé már nem láthatták. Még hallhatták utolsó szavait: 
„És íme, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig!” 

Közben olyan cso
dálatos zenét hallot
tak, amilyent még 
sohasem: a Jézus 
üdvözlésére érkező 
angyalok boldog 
énekkarát. 

A tanítványok 
még mindig felfelé 
néztek, amikor egy 
hang gyöngéden 
megszólította őket. 
Körülnéztek, hon
nan jön, és két 

emberi alakban megje
lent angyalt láttak. Mit mondtak a tanítványoknak? ApCsel 

1:10-11
Ennek a jó hírnek nagyon örültek. Boldogan tértek vissza 

Jeruzsálembe. Tudták, hogy Jézus életben van a mennyben, és 
mindig a legjobb barátjuk marad. Tudták, hogy meghallgatja 
imáikat és segíteni fog nekik. 

Az angyalok, akik Jézus fogadására érkeztek, végig együtt 
mentek vele a menny felé. Ott sok más angyal várta őket, akik 
kitárták előtte a gyönyörűséges kapukat. Hatalmas örömükben 
dicshimnuszokkal felelgettek egymásnak. Olvassuk el a zsoltár 
szavait! Zsolt 24:7-10

Az angyalok örömmel dicsőítik Jézust. És te?

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/

 ARANYSZÖVEG
„Ez a Jézus, aki felviteték tőletek 

a mennybe, akképpen jön el,  
amiképpen láttátok őt felmenni 

a mennybe.”  
(Apostolok cselekedetei 1:11)

Tanulmányoztam a mai leckét, és gyakoroltam az aranyszöveget.

V CsSzeKH SzoP

 AZ ÉN IMÁM
Drága Istenem! Köszönöm neked 
 Jézust! Köszönöm, hogy életben van 
és meghallgatja imáimat. Kérlek, min-
dig legyél velem és segíts, hogy elké-
szüljek a vele való találkozásra, ami-
kor nemsokára felhők között visszajön. 
 Jézus nevében, ámen.

 ELMÉLKEDÉSRE
Jézus meghallgatta a tanítványok 
imáit. Meghallgatja vajon a miénket is?

Milyen munkát vár el tőlünk Jézus, 
 miközben visszajövetelére várako-
zunk?

Velünk is olyan jóságos Jézus, mint 
a tanítványokkal volt?

Jézus egy felhőben ment fel a menny-
 be. Hogyan fog visszajönni?

Boldogan találkozol majd Jézussal?

Készen állsz Jézus visszajövetelére? 
Hogyan készülhetsz fel a vele való 
talál ko zásra?

 TANULMÁNYOZÁSRA
Máté 28:16-20; Márk 16:14-20; 
 Lukács 24:44-53; Apostolok cse-
lekedetei 1:1-11;  Jézus élete, 818–
835. old., Az apostolok története, 
25–34. old.
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Szereted a mézet? Bizonyára, ahogyan sokan mások is. A múlt heti leckénk 
 végén látható lakhelyet nem az állatok készítették maguknak, hanem emberek. 
Mivel az emberek szeretik a mézet, gyakran készítenek ilyen „házakat” azok-

nak az állatkáknak. 
Rájöttél már, melyik állatról van szó? Igen, a mé

hekről. A lakásukat pedig kaptárnak nevezzük. 
A méhek nem magányosan élnek, rengetegen 

laknak együtt a kaptárban. Kolóniának, méhrajnak 
nevezzük ezeket. A méhkolónia tagjai szorgalma
san együttműködnek egymással, de nem mindnek 
ugyanaz a feladata.

Azt már bizonyára tudod, hogy a méz nagyon ra
gacsos. Hogyan tárolják tehát a méhecskék a begyűj
tött mézet nagy rendetlenség nélkül? Bizonyára nem 
egy nagy, a kaptár padlójára állított, ragacsos mézes 
bödönbe teszik. Egyes méhek feladata sejtek építése 
a kaptáron belül. Ezek viaszból készült kicsi, üreges 
cellák, amikbe a méhek beletehetik a mézet. Amikor 
egy cella megtelik, a méhek kevés viasszal lezárják, 
hogy megóvják. 

De honnan is származik a méz? Más méheknek 
az a feladata, hogy a réten, mezőn, fákon virágokat 
keressenek. A virágokról begyűjtik az édes nektárt és 
a kaptárba szállítják, ahol mézzé válik.

A kaptárban nem 
minden sejtet használ
nak méztárolásra. Egyes 
sejtekbe a méhkirálynő 
rakja le  petéit. A peték
ből kikelő lárvákat más 
méhek táplálnak, amíg 
kifejlődnek és a kolónia 
tagjai lesznek.

Ugye, milyen sok 
munkát kell elvégezni 
egy méhkaptárban? És 
minden egyes méhecske 
kiveszi belőle a maga 
 részét. A te otthonod
ban is sok az elvég
zendő feladat. Szüle
idnek is elkél a segítő 
kéz. Eszedbe jut, mi
ben segíthetsz nekik? 
Tudod már, hogyan 
kell a tiszta ruhákat összehajtogatni, mosogatni vagy 
megteríteni az asztalt? Ezekben te is tudsz segíteni. 
Milyen szép is az, amikor mindenki együtt dolgozik, 
hogy minden szükséges elkészüljön!

KITALÁLOD,  

MELYIK ÁLLATRÓL 

FOGUNK TANULNI  

A JÖVŐ HÉTEN?

KINEK A HÁZA?
– A méhek. Írta James Dietrich
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BIBLIAI
tanulmányaim

Jézus szeret minket és elküldi a Szentlelket, hogy 
segítsen és tanítson bennünket.

VASÁRNAP
Jézus tudta, hogy nagyon fog hiányozni a tanít

ványainak, amikor visszamegy a menny  be. Azt 
is tudta, hogy segítségre lesz szükségük az érte 

végzett munkájukban. Ezért még távo
zása előtt megígérte, hogy 

„más segítőt” küld nekik. 
Jn 14:16, 18

Tudod, ki ez a segítő? 
A Szentlélek! A Szentlé
lek volt a legjobb ajándék, 
amit  Jézus adhatott. Min
den áldást magával hozott, 
amire a tanítványoknak 
szüksége volt.

Amíg Jézus a világunk
ban élt, egyszerre csak egy 
helyen lehetett, mert emberi 
lény volt. A Szentlélek Isten 
azonban mindenhol ott lehet 
ugyanabban az időben.  Tehát 
ha Péter Jeruzsálemben, János 
pedig Samáriában prédikált, mindkettőjüknek tudott 
segíteni egyszerre.

A Szentlélek emlékeztetni fogja a tanítványokat 
mindarra, amit Jézustól tanultak, és még új dolgokat 
is tanít majd nekik.

Jézus megígérte, hogy miután visszatér a mennybe, 
elküldi a Szentlelket, aki segíti a tanítványokat. Mit 
mondott nekik közvetlenül távozása előtt? ApCsel 
1:5, 8

A Szentlélek eljövetele után teljesen készen állnak 
majd a Jézusért végzett munkára.

HÉTFŐ
Ki az a különleges segítő, akinek elküldését Jézus 

megígérte? A Szentlélek. Ő minden egyéb áldást 
is magával hoz majd.

Jézus azt kérte tanítványaitól, hogy mindenhová 
menjenek el és beszéljenek róla. Először azonban Jeru

zsá lem ben kellett várakozniuk 
a Szentlélek eljövetelére.

Miután mindezeket el
mondta nekik, Jézus az an
gyalok ragyogó felhőjében 
visszament a menny  be. Mit 
csináltak azután a tanítvá
nyok? Lk 24:51-53

Minek örültek? Bizonyo
san tudták, hogy Jézus élet
ben van. A mennyben van, 
meghallgatja imáikat és se
gíti őket. Ezért letérdelve, 
Jézus nevében imádkoztak 
Istenhez. Azt tették, amire 
 Jézus utasította őket? Jn 
16:23-24

A tanítványok Jeruzsá
lemben várakoztak, közben megvallották bűneiket 
és együtt imádkoztak.  Jézus szent életén elmélkedtek 
és eszükbe jutottak szavai. Mennyire sajnálták, hogy 
nem bíztak Jézusban annyira, mint kellett volna, ami
kor még velük volt! Most már sokkal jobban megér
tették tanításait.

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/

ÓVODÁSOK  
C év, 3. negyedév,  

30. tanulmány 
július 23.

ELJŐ 
A SZENTLÉLEK
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Ahogy a tanítványok egyre önzetlenebbek és mind 
hasonlóbbá lettek Jézushoz, egyre jobban szerették 
egymást is. Régebben sokat vitatkoztak azon, melyi
kük a nagyobb, de most már egyikük sem vágyott 
a legjobb helyre. Inkább előre engedték egymást.

Jézus segített nekik, hogy ilyenné váljanak?

KEDD
A tanítványok Jeru

zsálemben vára
koztak a különle

ges ajándékra, amit Jézus 
ígért nekik. Abban a nagy 
szobában tartózkodtak, 
ahol megmosta lábukat, 
és ahol együtt fogyasztot
ták el e húsvéti vacsorát.

Tíz nappal mennybe
menetele után hívők nagy 
csoportja imádkozott a ta
nítványokkal együtt abban 
a teremben. Mária, Jézus 
édesanyja is ott volt néhány 
másik asszonnyal. Fivé rei is 
ott voltak. Régebben gyak
ran kigúnyolták Jézust, de most már hitték, hogy 
Ő a Megváltó. Abban a szobában mindenki szerette 
 Jézust, és egymást is mind szerették.

Váratlanul nagy zajt hallottak. Mire hasonlított? 
ApCsel 2:2

Mit mondott a hang? 3. v.
Tudod, mit jelentett az a szélzúgás és a lángnyel

vek? Azt, hogy a Szentlélek eljött a tanítványoknak 
segí teni. Jézus megtartotta ígéretét és elküldte a Szent
lelket, hogy erőt és energiát adjon nekik. Segíteni 
fogja őket, hogy bölcsen és bátran feleljenek, ha az 
emberek Jézusról kérdezik őket.

A Szentlélek nélkül senkinek sem tudnak segíteni, 
hogy Jézusban higgyen és megmeneküljön. A terem
ben most mindenki megtelt Szentlélekkel. Milyen 
csodálatos ajándékot küldött nekik Jézus!

SZERDA
Szeretnéd tudni, mi történt a mennyben, miköz

ben a tanítványok együtt imádkoztak Jeruzsá
lemben?

Tíz nappal azelőtt, hogy a tanítványok  megkapták 
a Szentlélek ajándékát, Jézus visszatért a mennybe. 
Az angyalok és más Isten által teremtett világok lakói 
is alig várták, hogy királyukként üdvözüljék. 

Jézus azonban nem engedte, hogy azonnal di csőít
sék. Először az Atyához lépett és így szólt: „Elvégez
tem a munkát, amivel megbíztál!” „Atyám, akiket né
kem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én 
velem legyenek.” 

Az Atya Isten biztosította Jézust, hogy legyőzte 
 Sátánt. Lefizette mindenki összes bűné
nek büntetését. Ezért mindenkit magá
hoz vehet, aki szereti és neki engedel
meskedik, és vele élhetnek örökre.

Ezután az Úr így szólt: „Isten min
den angyala dicsérje Őt!” Mindany
nyian örömmel térdeltek le és dicső
ítették Jézust. Soha nem voltak még 
ilyen boldogok! Mit és miről énekel
tek? Jel 5:12-13

A különleges ünnepély után 
küldte el  Jézus tanítványai segítsé
gére a Szentlelket.

Jézus szeretné, hogy egy nap 
majd te is vele élj a mennyben. 
Enge ded neki, hogy segítsen felké
szülni erre?

CSÜTÖRTÖK
Sok zsidó tartózkodott Jeruzsálemben a pünkösd 

ünnepe miatt, amikor Jézus elküldte tanítvá
nyainak a Szentlelket. Különböző országokból 

érkez tek és különböző nyelveken beszéltek. Nem ér
tették egymás szavát.

A tanítványok sem értették vagy beszélték azokat 
a nyelveket. A Szentlélek azonban nagyon különleges 
ajándékot adott nekik aznap. Képessé tette őket, hogy 
tökéletesen beszéljenek azokon az idegen nyelveken! 
Most már mindenkinek szólhattak Jézusról, bár az 
emberek különböző helyekről érkeztek. És ők rögtön 
bele is fogtak.

Mit mondtak az emberek, amikor hallották, 
hogy a tanítványok különböző nyelveken beszélnek? 
 ApCsel 2:7-8, 11/b

A vezetők mérgesek lettek, amikor tudomást sze
rezte erről. Azt akarták, hogy a nép felejtse el Jézust, 
a tanítványok viszont most hatalmas tömegek előtt 
beszéltek róla Jeruzsálemben a világ minden nyelvén! 
A vallási vezetők azt állították, hogy a tanítványok 
bortól részegedtek meg.

Ekkor felállt Péter és szólt a tömeghez. Valami 
ilyesmit mondhatott: „Hallgassatok ide mindnyájan! 
Joel próféta szavai válnak éppen most valóra, aki előre 
megmondta, hogy Isten egy napon kitölti Szentlelkét. 
Pontosan ennek vagytok most ti tanúi!”
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A Szentlélek segített Péternek a megfelelő 
szavakat szólni. Meg
győző prédikációt 
tartott Jézusról, amit 
mindenki a saját anya
nyelvén hallott. 

Neked is segíteni fog 
a Szentlélek a megfelelő 
szavakat szólni, amikor 
az embereknek Jézusról 
beszélsz?

PÉNTEK
Péter megszólító be

szédet tartott Jézus
ról. A Szentlélek 

adta szájába a megfelelő 
szavakat. Annak ellenére, hogy sok különböző anyanyelvű em
ber gyűlt ott össze, mindenki megértette, amit mondott. 

Péter felhívta az emberek figyel mét, hogy ezt a lenyűgöző 
csodát Jézus tette. Elmondta nekik, hogy Jézus, akit Isten szeret 
és akit ők megfeszítettek, életben van. A mennyben, közvetle
nül Isten mellett ül a  trónján.

Péter az Ószövetség igéivel bizonyította, hogy Jézus feltá
madt és visszatért a mennybe. Mivel fejezte be prédikációját? 
ApCsel 2:36

A Biblia szerint az emberek szíve megkeseredett.  Hirtelen 
 rádöbbentek, mekkora bűn volt megölni Jézust, Isten Fiát. 
Nem tudták, mitévők legyenek. Ezért Pétert kérdezték: „Mit 
cselekedjünk?”

Mit válaszolt nekik Péter? 38-39. v.
Nagyon sokan megtértek aznap és örömmel fogadták el 

 Jézust megváltójuknak. A tanítványok mintegy háromezer em
bert kereszteltek meg.

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/

 ARANYSZÖVEG
„Térjetek meg és keresztelkedjetek 

meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak 
nevében a bűnöknek bocsánatjára; 

és veszitek a Szent Lélek ajándékát.” 
(Apostolok cselekedetei 2:38)

Tanulmányoztam a mai leckét, és gyakoroltam az aranyszöveget.

V CsSzeKH SzoP

 AZ ÉN IMÁM
Drága Istenem! Köszönöm, hogy el-
küldted Szentlelkedet, hogy segítsen 
a tanítványoknak! Kérlek, add nekem 
is, mert segítségre van szükségem, 
hogy a barátaimnak Jézusról tudjak 
beszélni. Jézus nevében, ámen.

 ELMÉLKEDÉSRE
Miért voltak boldogok a tanítványok, 
miután Jézus visszatért a mennybe?

Ki az a segítő, akit Jézus ígérete sze-
rint elküldött?

Tudtak volna a tanítványok Jézusért 
dolgozni a Szentlélek nélkül? Nekünk 
is szükségünk van segítségére a Jézu-
sért végzett munkában?

Ki tette képessé a tanítványokat, hogy 
idegen nyelveken beszéljenek?

Félt Péter Jézusról beszélni? Ki segí-
tett neki, hogy ne féljen?

Ki segít nekünk is Jézusról beszélni?

 TANULMÁNYOZÁSRA
Apostolok cselekedetei 1:12-14; 
Az apostolok története, 35–36. old.
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Ha jártál már tengerparton, bizonyára láttál olyan állati lakásokat, 
mint a múlt heti leckénk végén, a képen. Csigahéjnak nevezzük 
őket. 

Gondoltál már arra, hogy azok egykor különböző 
állatkák otthonai voltak? Miután az állatok elpusz
tultak, a víz partra mossa a vázukat, ahol aztán össze
gyűjthetjük őket.

Ezeket az élőlényeket puhatestűeknek hívják. 
Legtöbbjük az óceánokban él, de édesvízi tavakban 
és folyókban is gyakran előfordulnak. Talán láttál 
már csigát az erdőben vagy a kertetekben. Ők is pu
hatestűek.

A puhatestűek vázának, „házának” nagyon sokféle 
formája lehet. Egyesek színpompásak, mások teljesen 
egyszínűek. Néhány puhatestűnek, például a kagy
lóknak, két darabból áll a héja, ami lehet szabályos 
kerek vagy hosszúkás, mint az elefánt ormánya és 

csavart, vagy sok más különféle alakú. 
Más puhatestűeknek, mint például a csigák
nak, egy darabból áll a házuk, ami lehet hosz
szú, recés, pöttyös, csíkos, esetleg rövidebb és csavart, 
vagy bármilyen a kettő között. 

A puhatestűek méretükben is 
nagyon különbözőek lehetnek. 
Némelyik nagyon apró, míg az 
óriáskagyló másfél méteresre és 
50100 kilóra is megnőhet. Ak
korára, hogy még egy erős embernek 
is nehéz lenne felemelni!

Észrevetted, hogy a puhates
tűek mindig magukkal viszik a 
házukat, ahová csak mennek? Hát 
nem örülsz, hogy nekünk nem kell 
mindenhová magunkkal cipelnünk 
a házunkat? A puhatestűek otthona pontosan olyan, 
amilyenre szükségük van. Sok állat szeretne finom 
puha kagylót ebédelni, de kemény páncéljuk mindig 
velük van és megvédi ellenségeiktől őket.

Hálásak lehetünk, hogy Jézus mindig velünk van 
és megvéd minket, ha megkérjük rá. „Mert Ő mon
dotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled.” 
(Zsid 13:5) Ugye hálás vagy ezért az 
ígéretért?

KITALÁLOD,  

MELYIK ÁLLATRÓL 

FOGUNK TANULNI  

A JÖVŐ HÉTEN?

KINEK A HÁZA?
– A puhatestűek. Írta James Dietrich
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ÓVODÁSOK  
C év, 3. negyedév,  

31. tanulmány 
július 30.

A FÉRFI, AKI NEM 
TUDOTT JÁRNI

BIBLIAI
tanulmányaim

A Szentlélek ad nekünk bölcsességet és bátor
ságot, amikor az embereknek Jézusról beszélünk.

VASÁRNAP
Pünkösd napján eljött a Szentlélek, hogy a tanít

vá nyo kat segítse. A Biblia szerint „ mindnyájan 
megteltek Szentlélekkel”. Nem féltek már, mert 

Isten velük volt. Mindenkinek Jézusról beszéltek. 
 Sokan hittek benne? ApCsel 2:41

Most a zsidó vallási vezetőkön volt a sor, hogy 
megijedjenek. Attól féltek, hogy ha a tanítványok így 
folytatják a jó hír terjesztését, hamarosan mindenki 
hinni fog Krisztusban. Akkor aztán elveszítik vezetői 
hatalmukat.

Jézus jobban szerette a vallási vezetőket, mint 
amennyire azok gyűlölték Őt. Még egy esélyt akart 
adni nekik bűneik megvallására és a megbánásra. Ezért 
arra utasította tanítványait, hogy legelőször Jeru zsá
lem ben prédikáljanak, ahol ezek a vezetők  éltek. Ők 
azonban túlságosan makacsok voltak, inkább tovább 
harcoltak Isten ellen.

Prédikálás előtt a tanítványok minden nap alázatos 
imában kértek erőt, bölcsességet és jóságot Istentől. 
Csak ezután indultak neki a munkának.

Egy napon közös imádkozás után Péter és János 
együtt mentek a templomba. A lépcsőn egy béna 
férfit láttak, aki már negyven éves volt, de születése 
óta nem tudott járni.

Jézusról hallva könyörgött a barátainak, vigyék el 
hozzá, hogy meggyógyulhasson. Végül el is vitték, de 
nagyot csalódtak, mert addigra Jézust már kivégezték.

HÉTFŐ
A templom előtt egy béna férfi ült, aki azért jött 

Jeruzsálembe, hogy Jézussal találkozzon. Abban 
bízott, Ő majd meggyógyítja. Emlékszel miről 

értesült, amikor végül megérkezett? Valaki elmondta 
neki, hogy Jézust éppen most feszítették keresztre. 
Ó, hogy elszomorodott szegény ember!

A barátai nagyon sajnálták a béna férfit, ezért min
den nap elvitték a templomhoz, hogy ott kéregethes
sen. Azon a délutánon is ott ült a lépcsőn, amikor Pé
ter és János a templomba mentek.

Egy kis pénzt kért a két tanítványtól, de Péter így 
szólt hozzá: „Nézz mi reánk!” Mit remélt a béna em
ber? ApCsel 3:5

Mit mondott azonban Péter, amikor felnézett rá? 
6. v.

Péternek egyáltalán nem volt pénze, de  birtokában 
volt a Szentlélek erejének. Hitte, hogy Jézus meg tudja 
és meg is fogja gyógyítani azt az embert. Ez természe
tesen sokkal többet ért a pénznél!

Mi történt ezután? 7. v.

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/
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A férfi ezután bement 
a templomba Péterrel és 
János sal. A Biblia szerint 
„járkálva és szökdelve és 
 dicsérve az Istent”. Ó, mi
lyen boldog volt, hogy  Isten 
meggyógyította a lábát és 
a bokáját! Életében először 
tudott járni, futni és szökdé
cselni.

KEDD
Isten épp az imént gyógyított meg Péter által egy 

negyven esztendeje béna férfit, aki most örömében 
ugrándozva dicsőítette Istent a templomban, ahová 

a tanítványokkal együtt ő is bement.
Rövidesen kisebb tömeg gyűlt kö

réjük, kíváncsiskodva, mi is történt. 
Észrevették, hogy a férfi, aki a temp
lom bejáratánál szokott kéregetni, 
most ott áll és ugrándozik. Nagyon 
meglepődtek, hogy Jézus tanítvá
nyai képesek voltak csodát tenni.

Mit mondott Péter a csodál
kozó embereknek? ApCsel 3:12

Ezután elmondta nekik, hogy 
a béna férfi azért gyógyult meg, 
mert hitt. Világosan rámutatott, 
mekkora bűnt követtek el Jézus 
keresztre feszítésével. Elmondta, 
hogy Isten feltámasztotta Krisz
tust, és visszatért a mennybe. Mit 
mondott még nekik? 19. v.

Péter tovább prédikált Jézusról. Elmondta, hogy 
 Isten továbbra is szereti őket és „Isten az ő Fiát, Jézust 
első sorban néktek támasztván, elküldé őt, hogy meg
áldjon titeket, mindegyikőtöket megtérítvén bűnei
tekből.” 

Sokan örömmel hallgatták Péter szavait és elfogad
ták Jézust megváltójuknak.

Sajnos nem mindenki örült a tör
ténteknek. Egyesek nagyon harago
sak lettek. Kitalálod, vajon kik voltak 
azok?

SZERDA
A születése óta béna férfi épp az 

imént gyógyult meg Jézus hatal
 ma által. Péter és János a temp

lomban prédikáltak a népnek.

Papok és szadduceusok 
jelen tek meg, hogy elhallgattas
sák őket. Velük volt a temp
lom felügyelője is. Nagyon 
mérgesek voltak. Vajon miért? 
 ApCsel 4:2

A szadduceusok hite sze
rint, ha valaki meghal, soha 
többé nem kelhet életre. 
A papok elítélték és kivégez
ték Jézust. Péter pedig most 
arról beszél, hogy feltámadt, 

életben van és Ő a Messiás! A vezetők nem akarták, 
hogy a nép elhiggye Péter állítását. Ha hisznek neki, 
akkor többé már nem bíznak bennük, és elveszítik 
veze tői hatalmunkat. 

Ezért úgy döntöttek, el kell hallgattatni Pétert és 
Jánost. Elvezettették és fogdába zárták őket.

A nép látta, hogyan büntették 
meg a tanítványokat, de visszatar
totta ez őket attól, hogy bűneiket 
megvallva Jézusban higgyenek? 4. v.

Péter és János prédikálásával 
 Isten még egy esélyt adott a veze
tőknek, hogy elfogadják Jézust meg
váltójuknak és megmeneküljenek. 
De vajon megtért a vezetők több
sége? Nem! A tanítványok munká
jának akadályozásával a Szentlélek 
 elleni harcot választották.

CSÜTÖRTÖK
Isten a templomba küldte Pétert és 

Jánost, hogy ott Jézusról prédikálja
nak. Meggyógyította a béna férfit és 

újabb esélyt adott a vezetőknek a megtérésre. Sokan 
megtértek akkor, de a vezetők nem! Milyen kár!

A tanítványok az egész éjszakát fogdában töltöt
ték. Reggel a vezetők 
tanácsa elé vitték őket. 
Annás és Kajafás el
nökölt, és sok fontos, 
befolyásos vezető is 
jelen volt.

Kajafás előtt állva 
Péternek eszébe ju
tott, hogyan tagadta 
meg háromszor 
 Jézust. Azóta azon
ban már megtért. 
Jézus megváltoz
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 ARANYSZÖVEG
„És a hitből való imádság  

megtartja a beteget,  
és az Úr felsegíti őt.”  

( Jakab 5:15)
Tanulmányoztam a mai leckét, és gyakoroltam az aranyszöveget.

V CsSzeKH SzoP

 AZ ÉN IMÁM
Drága Istenem! Köszönöm, hogy 
a Szentlelket adtad Péternek és 
János nak! Köszönöm, hogy nem féltek 
Jézus ról beszélni. Kérlek, add nekem 
is a Szentlelket és segíts, hogy mindig 
neked engedelmeskedjem.  Jézus ne-
vében, ámen.

 ELMÉLKEDÉSRE
Ki gyógyította meg a béna férfit? Péter 
vagy Jézus?

Ki segített Péternek és Jánosnak, 
hogy ne féljenek a feldühödött főem-
berektől?

Ki az, aki egyedül meg tudja menteni 
az embereket a bűntől?

Engedelmeskedniük kellett volna Pé-
ternek és Jánosnak, amikor megtiltot-
ták nekik, hogy Jézusról beszéljenek?

Fontos tisztelni vezetőinket és enge-
delmeskedni neki? Szót kell fogad-
nunk, ha arra utasítanak, hogy Isten-
nel szemben legyünk engedetlenek?

 TANULMÁNYOZÁSRA
Apostolok cselekedetei 3; 4:1-22; 
Az apostolok története, 57–69. old.

tatta a szívét és a Szentlélek ajándékát adta neki. Most tehát egy 
cseppet sem félt.

A vezetők viszont mit sem tudtak erről. Emlékeztek, milyen 
ijedt volt Péter Jézus elítélésének éjszakáján. Azt hitték, köny
nyen rávehetik, hogy ismét megtagadja Jézust. A mellettük álló 
gyógyult béna férfiról kezdték faggatni őket. „Micsoda hata
lommal, vagy micsoda név által cselekedtétek ti ezt?” 

Mit válaszolt Péter? ApCsel 4:10-12
Félt vajon Péter? Nem! A Szentlélek segített neki a megfelelő 

szavakat használni, és nagyok bátran kiállt Jézusért.
Nekünk is segíteni fog Jézus, hogy mit mondjunk, amikor 

az embereknek Őróla beszélünk?

PÉNTEK
Kajafás és a vezetők zavarba jöttek. Mit is tehetnének Péter

rel és Jánossal? Azt akarták, hogy a tanítványok soha többé 
ne beszéljenek Jézusról, de nem tudták, hogyan hallgattas

sák el őket. A béna férfi gyógyulását sem tagadhatták le, hiszen 
sokan a saját szemükkel látták a csodát. Kiküldték őket a terem
ből, mert maguk között akarták megvitatni ezt a gondot.

Miután a két tanítványt kivezették, így szóltak: „Mit csele
kedjünk ez emberekkel?” Majd rövid tanácskozás után a követ
kező döntést hozták: „fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy 
többé egy embernek se szóljanak ebben a névben.”

Beszólították tehát Pétert és Jánost, és szigorúan megtiltot
ták nekik, hogy valaha is Jézusról beszéljenek.

Engedelmeskedtek vajon nekik? Ó, nem! Hiszen Jézus utasí
totta őket, hogy menjenek el a világ minden tájára és minden
kinek beszéljenek az evangélium jó híréről. Ha a tanítványok 
szót fogadtak volna a val
lási vezetők
nek, Jézus
sal szemben 
lettek volna 
engedetlenek. 
Mit feleltek 
 tehát?  ApCsel 
4:19-20

A papok 
aznap nem ta
láltak módot 
rá, hogy ártsa
nak nekik, így 
a büntetéssel 
való megfenyegetés után szabadon engedték őket. 

Hogyan tudtak ilyen bátran viselkedni? Mi volt a titkuk? 
13. v.

Péter és János sok időt töltöttek Jézussal. Ő volt a Mesterük. 
Tőle tanulták, hogyan váljanak olyanná, mint Ő. Jézus most 
különleges segítőt adott nekik: a Szentlelket.

Észreveszik rajtad az emberek, ha sok időt töltesz Jézussal?

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/
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Múlt heti képünkön egy barlang bejáratát láthattuk. Rájöttél, melyik állat él 
barlangban? Nos, sokféle. Mégis talán a denevérek a legismertebbek, pedig 
nem minden denevér él barlangban.

A barlang kisebbnagyobb üreg, mely a föld alá 
nyúlik, legtöbbször egy hegyoldalban. Nem a dene

vérek készítik a bar
langokat, de szívesen 
laknak bennük.

A denevérek még
sem a barlangban 
töltik egész életüket. 
Nokturnális  lények, 
ami azt jelenti, 
hogy éjszaka van
nak ébren és nap
pal alszanak. Éjszaka 
vadász nak. Egyes 
denevérek rovarok
kal táplálkoznak, 
éjsza kai pillangókkal 
vagy szúnyogokkal, 
míg mások gyümöl
csön élnek, banánt, 
fügét és mangót esz
nek. Pirkadatkor 
visszatérnek a bar
langba és napközben 
ott alszanak. Helyet 
keresnek maguknak, 
majd fejjel lefelé ka
paszkodva elhelyez
kednek és egészen 
sötétedésig ott szun
dikálnak.

A kis denevérek 
a barlangban szü
letnek. Egy darabig 

még nem képesek sem repülni, sem táplálékot sze
rezni maguknak, ezért anyukájuk tejét isszák. A de
nevér mamának továbbra is ennivalót kell szereznie, 
ezért a barlangban hagyja kicsinyét, amíg vadászik. 
Aztán visszatér és gondoskodik a bébiről.

Mit gondolsz, mégis hogyan talál rá saját kicsi
nyére a barlangba visszatérve? Számtalan kis denevér
kölyök lóg ott egymás mellett, akik nekünk ráné
zésre teljesen egyformák. Talán felismeri gyermeke 
egyedi illatát, vagy meg tudja különböztetni furcsa 
csattogó hangját a többiekétől? Mindegy is, hogyan 
csinálja, lenyűgöző látni, hogy még egy denevér is 
milyen odaadóan gondoskodik kicsinyéről.

Még bámulatosabb, ahogyan Isten rólunk gon
doskodik. Így szól: „Én te rólad el nem feledkezem.” 
(Ézsaiás 49:15) Soha, de soha nem kell félnünk, 
mert Isten mindig gondoskodni fog rólunk!
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KITALÁLOD,  

MELYIK ÁLLATRÓL 

FOGUNK TANULNI  

A JÖVŐ HÉTEN?

KINEK A HÁZA?
– A denevérek. Írta James Dietrich
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BIBLIAI
tanulmányaim

Jézus az egyház vezetője. Amíg az emberek 
szeretik és engedelmeskednek neki, az egyház 
növekszik.

VASÁRNAP
Ábrahám és Mózes idejében Isten Ábrahám csa

ládjának egy részét, az izraelitákat választotta ki 
különleges népévé. Mit mondott Ábrahámnak? 

1Móz 12:2-3
Isten misszionáriusnak hívta el a zsidókat, hogy 

a világon mindenkinek beszéljenek róla. A Sínaihegy
nél azért adta a törvényét nekik, hogy betartsák és 
mindenki mással is megosszák azt. Ezt is mondta még 
nekik: „Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok sza
vamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti 
lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert 
enyém az egész föld. És lesztek ti nékem papok biro
dalma és szent nép. Ezek azok az igék, melyeket el kell 
mondanod Izráel fiainak.” (2Móz 19:56)

Ők azonban nem engedelmeskedtek. Nem végez
ték a missziós munkát, amivel megbízta őket.

Ezért Jézus, amikor a világunkban élt, új tervet ál
lított fel. Különleges munkájának végzésére egy újabb 
család kiválasztása helyett egyházat alapított. Ennek 
mindenki részese, aki szereti és engedelmeskedik neki. 
Minden tag feladata a missziós munka? 1Pt 2:9

Az egyház első tagjai a tizenkét tanítvány voltak, 
akik egyben első vezetők is voltak. Egy kivételével 
mindnyájukat Jézus választotta ki. Emlékszel, ki volt 
az, akit nem Ő választott?

HÉTFŐ
Amikor a világunkban élt, Jézus megalapította 

az egyházát. Emlékszel, milyen feladattal bízta 
meg? 

A tizenkét tanítvány volt az egyház első tagja. Azt 
a tanítványt, akit nem Jézus választott ki, Júdásnak 
hívták. 

Júdás azt hitte, hogy Jézus Jeruzsálem hatalmas 
kirá lya lesz. Befolyásos ember szeretett volna lenni, 
ezért csatlakozott a tanítványokhoz.

Jézus nem küldte el Júdást, amikor az a tanítvá
nyává szeretett volna lenni. Mit mondott azonban 
neki? Mt 8:20

Később ő volt az, aki segített Jézus ellenségeinek 
elfogni a Mestert. Utána pedig a mardosó bűntudat 
 miatt öngyilkos lett.
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Most, hogy Júdás már nem élt, csak tizenegy tanít
vány volt. Ezért Jézus mennybemenetele után Péter 
azt javasolta a többieknek, hogy válasszanak valakit 
a helyére. ApCsel 1:21-22

A tanítványok imádkoztak és Isten megmutatta 
 nekik, hogy egy Mátyás nevű embert választ Júdás 
 helyébe. Most már ismét tizenkét tanítvány volt, akik 
együtt vezették Jézus egyházát.

Az egyház rendkívül 
gyors növekedésnek in
dult. Pünkösd napján 
már legalább százhúsz 
ember hitt Jézusban. 
A béna férfi gyógyulásá
nak idejére már mintegy 
ötezer tagja volt az egy
háznak.

Hogyan tudott ilyen 
gyorsan növekedni? Mi 
volt a tanítványok titka?

KEDD
Tegnap megtudtuk, 

milyen gyorsan nö
vekedett az egyház. 

Honnan volt a tanítványok 
meggyőző ereje, mellyel az emberekre hatottak, hogy 
higgyenek Jézusban? Vajon mi volt a titkuk?

A tanítványok több mint három esztendőn át ide
jük nagy részét Jézussal töltötték. Együtt ettek vele, 
együtt jártak és dolgoztak vele, a templomba is min
dig elkísérték és minden prédikációját, példázatát 
meghallgatták.

Jézus minden velük töltött napon Isten szeretetéről 
tanította őket. Bemutatta, milyen türelmesen munkál
kodik értük Isten, hogyan segíti őket és hogyan bocsát 
meg nekik. Olvassuk el, mit tanított Isten szeretetéről. 
1Jn 4:7, 11

Miről beszéltek a tanítványok, amikor Jézusról 
kezdték tanítani a népet? 1Jn 1:3/a

„Egyedül” Jézus volt a tanítványok titka. Ismerték 
és mindennél jobban szerették. Ő volt a legjobb ba
rátjuk. Ezért tehát mindenkinek róla beszéltek. Mi
vel annyira szerették, a Szentlélek segített nekik, hogy 
erővel és hatalommal tudjanak beszélni róla. Könnyen 
észrevette mindenki, hogy a tanítványok valóban sze
retik Jézust, és ez sokakat arra ösztönzött, hogy szin
tén szeretni akarják Őt.

Az egyház napjainkban is gyorsabban gyarapodna, 
ha mi is valóban úgy ismernénk és szeretnénk Jézust, 
mint a tanítványok?

SZERDA
Mivel a tanítványok ismerték és szerették Jézust 

és engedelmeskedtek neki, az egyház gyorsan 
növekedett. Semmi sem tarthatta vissza őket 

attól, hogy Jézusról beszéljenek, akit annyira szerettek.
Egyre többen ismerték meg Jézust és tanulták meg 

szeretni Őt, hasonlítani rá. Minél jobban 
szerették, annál jobban szerették egymást is. 
Az új hívők Jézusra akartak hasonlítani, hogy 
másoknak is megmutathassák, milyen cso
dálatos is Ő.

A halála előtti éjszakán Jézus az egy há
záért imádkozott. Mit kért a mennyei Atyá
tól? Jn 17:20-21

Isten meghallgatta Jézus imádságát. 
Az új egyház erős és tiszta volt, mert tagjai 
mindenekelőtt Jézusnak akartak megfe
lelni. Amíg Őt követték és egymást sze
rették, Sátán nem tudta elpusztítani, vagy 
fejlődésében megállítani az egyházat.

Sátán gondok támasztásával próbálta 
visszatartani az embereket a hittől. Sokuk 
családja gyűlölte Krisztust. Ezért el kel
lett hagyniuk otthonukat, élelem és ru
házat nélkül maradtak. Hogyan segített 

a többi hívő az ilyen esetekben? ApCsel 2:44-45
A hívők csupán beszéltek a Jézus és egymás iránti 

szeretetről? Nem! Hogyan mutatták ki?
Te mivel mutathatod ki Jézus iránti szeretetedet?

CSÜTÖRTÖK
Gyakori volt, hogy a Jézust elfogadókra meghara

gudott a családjuk, és elzavarták őket orrhonról. 
Ha ilyesmi történt, a többi hívő befogadta őket, 

és megosztották velük az élelmüket és ruházatukat. 
Néhány gazdag ember is hívő lett. Mit tettek a va

gyonukkal? ApCsel 4:34-35
Az apostolok ezt a pénzt a hajlék, az élelem és a ru

házat nélkül maradtak megsegítésére használták. Az 
egyház tagjai nagyon önzetlenek voltak, ezért minden
kinek jutott, amire szüksége volt.

Mindenüket megosztották egymással? 32. v. Jézust 
és társaikat jobban szerették a holmijuknál. Milyen 
csodálatos volt az új egyház, mert tagjai olyanok vol
tak, mint Jézus!

Jeruzsálem vezetői nem örültek ennek.  Gyűlölték 
Jézust és nem akarták, hogy bárki is beszéljen róla. 
Ezért nagyon sok bajt okoztak a hívőknek. Már tanul
tunk róla, hogyan vetették börtönbe Pétert és Jánost, 
hogyan tiltották meg nekik, hogy prédikáljanak. 
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De a  tanítványok természetesen Istennek engedelmeskedtek, 
nem a főembereknek. Mielőtt azonban ismét prédikálni kezd
tek volna, imádkoztak.

Tudták, hogy Isten bármelyik embernél hatalmasabb. Tud
ták, hogy barátjuk, Jézus, a mennyben van az Atyával együtt.

Mit gondolsz, megválaszolta Isten az apostolok imádságát?

PÉNTEK
A papok büntetéssel fenyegették Pétert és Jánost, ha tovább 

hirdetik Jézus tanításait. Ők azonban nem engedelmes
kedtek ennek. Ám mielőtt újra prédikálni kezdtek volna, 

a gyülekezettel együtt letérdeltek és így imádkoztak: „Urunk, 
te vagy az Isten, ki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert 
és minden azokban levő dolgot. Ki Dávidnak, a te szolgádnak 
szája által ezt mondottad: Miért zúgolódtak a pogányok, és 
gondoltak a népek hiábavalókat? Felállottak a földnek királyai, 
és a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen. 
Mert bizony egybegyűltek a te szent Fiad, a Jézus ellen, akit fel
kentél, Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izráel né
pével, hogy véghezvigyék, amikről a te kezed és a te tanácsod 
eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek. Most azért, Urunk, 
tekints az ő fenyegetéseikre: és adjad a te szolgáidnak, hogy tel
jes bátorsággal szólják a te beszédedet, a te kezedet kinyújtván 
gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiad
nak, a Jézusnak neve által.”

Mi történt, amikor imájukat befejezték? ApCsel 4:31
A Szentlélek ismét betöltötte őket. Elindultak és még bát

rabban hirdették Jézust, mint valaha. Isten velük volt, mert 
folyton imádkoztak, engedelmeskedtek neki és szolgálták őt.

Jézus visszajövetele előtt egyháza ismét erős lesz. Akik egye
dül Jézusra gondolnak, mindent meg fognak tenni, amit csak 
kér tőlük. Úgy fogják szeretni egymást is, mint akkor a tanít
ványok.

Ha ez megtörténik, Isten elküldi Szentlelkét, és emberek száz
ezrei csatlakoznak majd Jézus egyházához. Akkor jön el Jézus.

Szeretnél te is olyan lenni, mint a tanítványok, és egyes 
egyedül Jézusnak engedelmeskedni?
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 ARANYSZÖVEG
„És minekutána könyörögtek,

…betelének mindnyájan Szentlélekkel,
és az Isten beszédét  
bátorsággal  szólják.” 

(Apostolok  cselekedetei 4:31)
Tanulmányoztam a mai leckét, és gyakoroltam az aranyszöveget.

V CsSzeKH SzoP

 AZ ÉN IMÁM
Drága Istenem! Köszönöm, hogy elküld-
ted Szentlelkedet, hogy segítsen a tanít-
vá nyok nak Jézusról beszélni! Kérlek, 
bocsásd meg a bűneimet és add nekem 
is a Szentlelket, hogy tudjak a barátaim-
nak Jézusról beszélni. Köszönöm, hogy 
meghallgatsz. Jézus nevében, ámen.

 ELMÉLKEDÉSRE
Ki tanította a tanítványokat Isten szere-
tetére?

Megtanulták a tanítványok szeretni és 
segíteni egymást?

Jézus volt a legfontosabb a tanítványok-
nak? Nekünk is Ő a legfontosabb?

Mivel mutatták ki a hívők egymás iránti 
szeretetüket? Mindenüket megosztották 
egymással, amijük csak volt?

Azt akarja Jézus, hogy mi is osszuk 
meg, amink van? Segíteni fog nekünk 
ebben?

Növekedni fog Jézus egyháza, ha min-
dennél jobban szeretjük , és másoknak 
is bemutatjuk őt?

Meghallgatja Isten az imádságainkat?

 TANULMÁNYOZÁSRA
Apostolok cselekedetei 1:23-26;  
Az apostolok története, 9–24, 70–71. old.
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Láttál már valaha olyan állati lakhelyet, mint a múlt heti leckénk végén, a képen? 
Egy termeszvár képe volt az. Világos színük miatt sokan fehér hangyának hívják 
őket, bár a termeszek valójában nem hangyák. 

Amiben a hangyákhoz és a méhekhez is hasonlí
tanak az, hogy kolóniának nevezett nagy csoportok
ban élnek.

A termeszek sokféle helyen építenek fészket. Szí
vesen fogyasztanak fát és lehullott leveleket, ezért 
gyakran költöznek fahasábokba vagy korhadó rön
kökbe. Egyes termeszek fákra telepszenek, míg má
sok a föld alá építik fészküket. A termeszvár olyan 
 fészek, amit a föld felszínén egy kis dombra építenek.

Ezek a fészkek na
gyon fontosak a ter
meszeknek. Apró kis 
szobák vannak benne 
a peték és a kis ter
meszek táplálása szá
mára. Egyes ter me
szek váraiban még 
különleges gombát is 
termesztenek, amit 
aztán elfogyasztanak. 
A várat keresz tül 
kasul folyosók szövik át, hogy könnyebben közleked
hessenek a fészek részei között. Szellőzőnyílásokkal 

is ellátják a várat, 
amivel a friss leve
gőt és a megfelelő 
hőmérsékletet is 
biztosítják.

Sokan nem sze
retik a termesze
ket. Tudod,  miért? 
Emlékszel, mit sze
retnek megenni 
a termeszek? A fát. 

Ez azért nagy gond, mert sok ház fából épült. Nem 
nagy öröm, ha egy egész termeszkolónia lakmározni 
kezd a házban. Az egyik legnagyobb gond, hogy 
a termeszek a fa belsejében élnek, és amíg eszik azt, 
nehéz őket észrevenni, mielőtt még nagyobb kárt 
okoztak volna.

Ez nagyon tanulságos számunkra is. Ez azt jelenti, 
hogy ha nem látjuk a rosszat, akkor minden rendben 
van? Nem! Egyesek úgy döntenek, engedetlenek lesz
nek, és látszólag semmi sem történik velük. A bűn 
azonban mindig rossz dolog, még ha nem is látjuk 
azonnal a következményeit. Döntsük el ma, hogy 
mindig csak azt tesszük, ami helyes!
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BIBLIAI
tanulmányaim

Mindig mondjunk igazat és tartsuk meg ígére
teinket!

VASÁRNAP
Miután Jézus visszatért a mennybe, egyháza 

nagyon gyorsan növekedett. Emlékszel még, 
 miért fejlődött olyan gyorsan? Tagjai szerették 

Jézust, és neki engedelmeskedtek. Olyanná szerettek 
volna válni, mint Ő. „Egyedül Jézus!” Ez volt a titkuk.

Mivel a hívők engedelmesek voltak, Jézus elküldte 
segítségükre a Szentlelket. A Szentlélek tette erőtel
jessé szavaikat, és naponta sokan keresztelkedtek meg. 
Nagyon boldog időszaka volt ez a fejlődő egyháznak.

Mivel a hívők igazán szerették Jézust, egymást is 
szerették. Emlékszel, mivel mutatták ki ezt? Minde
nüket megosztották egymással. A gazdagok eladták 
minden holmijukat és a tanítványoknak adták a pénzt, 
akik a szegények megsegítésére használták fel azt. 
Nem csoda, hogy az egyház növekedett! A hívők jósá
gosak, önzetlenek és szeretetteljesek voltak, mint Jézus.

Egy József nevű gazdag ember is segíteni akart a 
szűkölködő hívőkön. Amikor megtudta, hogy a tanít
ványoknak pénzre van szükségük, úgy döntött, eladja 
a földjét. Mit tett azután azzal a pénzzel? ApCsel 4:37

A tanítványoknak nagyon tetszett József önzetlen
sége. Milyen új nevet adtak neki? 36/a. v .

Nagylelkű adományainkkal mi is segíthetünk és 
bátoríthatunk másokat?

HÉTFŐ
Barnabás szerette Jézust. Amikor megtudta, hogy 

más hívőknek élelemre, ruhára és pénzre van 
szükségük, eladta a földjét, és az érte kapott 

pénzt a tanítványoknak adta, hogy a szegényeken 
segít hes senek.

Barnabás önzetlen jósága Istennek is tetszett. De 
vajon minden hívő olyan volt, mint ő? E heti tanul
mányunkból megtudjuk a választ.

Anániás és felesége, Safira hittek Jézusban. Meghal
lották a tanítványok Jézusról szóló igehirdetését és ők 
is megteltek Szentlélekkel.

A Szentlélek indítására hozzá akartak járulni a tanít
ványok munkájához. Ezért megígérték, hogy eladják 
földjüket, és az összes pénzt a szegények megsegítésére 

ÓVODÁSOK  
C év, 3. negyedév,  

33. tanulmány 
augusztus 13.

MEGSZEGETT 
ÍGÉRETEK
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a tanítványoknak adják. A Szentlélek segített nekik 
önzésük elhagyásában és javaik megosztásában? 

Csupán a tanítványoknak tette ígéretét Anániás és 
Safira? Nem! Valójában Istennek tettek ígéretet. Na
gyon fontos megtartanunk az ígéreteinket, különösen 
azt, amit Istennek tettünk? 5Móz 23:21-23

Sátán később azzal a gondolattal kísértette Aná
niást és Safirát, hogy hibát követtek el. Rávette őket, 
hogy az odaígért pénz egy részét tartsák meg ma
guknak. Ez kapzsiság volt. Mit mond a Tízpa
rancsolat a kapzsiságtól? 
2Móz 20:17

KEDD
Anániásnak és Safirá

nak nem kellett 
volna ígéretet ten

niük Isten nek. De ha már 
odaígérték, vajon az övék 
volt az a pénz? Nem, az már 
Istené volt.  Sátán vi
szont arra 
kísértette 
őket, hogy 
a pénz egy 
részét meg
tartsák ma
guknak.

Sajnála
tos módon 
úgy gondolták, 
nem kellett 
volna odaígér
niük az egész 
összeget a gyü
lekezetnek. Azon tanakodtak, mit tegyenek.

Végül úgy döntöttek, nem tartják be ígéretüket. 
Azt azonban mégsem szerették volna, hogy kiderüljön, 
milyen önzők és hitszegők. Azt is tudták, mennyire 
örülnek a tanítványok azoknak, akik pénzt adnak a 
szegények megsegítésére. Azt akarták, hogy jó ember
nek tartsák őket. Kitalálod, mit terveztek el?

Ezért eldöntötték, hogy hazudni fognak. Eladják 
a földet, de az árának nagy részét megtartják maguk
nak ahelyett, hogy ígéretük szerint mindet odaadnák. 
A kisebb részt adják a tanítványoknak azt állítva, hogy 
az a teljes összeg.

Valóban elkövették ezt a rettenetes bűnt? ApCsel 
5:1-2

Anániás és Safira azt hitték, jól palástolják bűnüket. 
De tudta vajon Isten, mit műveltek? Zsid 4:13

SZERDA
Sátán megkísértette őket, hogy megkívánják 

a pénzt, amit Istennek ígértek. Megegyeztek, 
hogy a nagyobb részét megtartják és hazudni 

fognak a tanítványoknak.
Isten gyűlöli a hazugságot. Azt is gyűlöli, amikor 

az emberek jónak mutatják magukat, miközben go
noszak. Ezt nevezzük képmutatásnak.

Amikor Anániás elvitte 
a pénzt Péternek, a Szentlélek 
megmutatta az apostolnak, 
mit tett a férfi. Mit mondott 
Péter Anániásnak? ApCsel 
5:3-4

Mielőtt Anániás Istennek 
ígérte a szántóföldet, az övé 
volt. Azt tehetett vele, amit 
csak akart. Ám miután fel
ajánlotta Istennek, az érte 
kapott pénz már az Úré 
volt.

Anániás Isten pénzét 
kívánta meg, lopta el, és még 

hazudott is róla. Tisztában volt vele, hogy 
helytelenül cselekszik, mégis megtette.

Isten tudta, hogy a legbölcsebb azonnal 
megbüntetni Anániást. Mi történt a férfival 
Péter szavainak hallatán? 5. v.

Halála után néhány férfi kivitte a testét 
és azonnal eltemették.

A többi hívő nagyon megijedt, amikor 
meghallották, mi történt. Megtanulták, 
hogy a hazugság nagyon, nagyon nagy 
bűn.

Safira nem jött el férjével Péterhez, ezért nem is 
tudta, mi történt vele. Mit tett vajon? Holnap meg
tudjuk.

CSÜTÖRTÖK
Anániás hazudott a pénzösszegről, Isten azon

ban elmondta Péternek az igazságot. Amikor 
 Péter megkérdezte tőle, hogy miért tartotta meg 

a pénz egy részét és miért hazudott Istennek, a férfi 
összeesett és meghalt. Néhány fiatalember kivitte és 
eltemette.

Safira azonban mit sem tudott a történtekről. 
Mint egy három órával később ő is elment a tanítvá
nyokhoz.

Péter megkérdezte tőle: „Mondd meg nékem,  vajon 
ennyiért adtátoke el a földet?”

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/
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Bár Safira jól tudta, hogy megtartották a pénz egy részét ma
guknak, ő is ugyanazzal a hazugsággal felelt: „Igen, ennyiért.”

Péter így szólt az asszonyhoz: „Miért hogy megegyeztetek, 
hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek?”

Anániás és Safira együtt döntötték el, hogy hazudnak Isten
nek, ezért az asszony is büntetést érdemelt. Péter elmondta neki, 
hogy akik az imént a férjét eltemették, azok fogják őt is elte
metni.

Mi történt ezután Safirával? ApCsel 5:10
Milyen komoly és szomorú nap volt az!
Vajon miért halt meg Anániás és Safira? Az emberek gyakran 

hazudnak, mégsem halnak meg azonnal. Miért nem bünteti 
meg őket is Isten, ahogyan Anániást és Safirát? Holnap megis
merjük a választ erre a kérdésre is.

PÉNTEK
Miközben a hazugságot, kapzsiságot és a lopást válasz

tották, Anániás és Safira úgy tettek, mintha szeretnék 
 Jézust. Valójában azonban önmagukat szerették és nem 

bánták meg, amit tettek. Isten ezért megbüntette őket.
Miért büntette meg Isten olyan gyorsan őket? Milyen  leckét 

kellett megtanítania gyorsan növekvő egyházának? Milyen figyel
mez te tést akar adni nekünk?

Először is, Isten megmutatta, hogy nem tudja megmenteni 
azokat, akik úgy tesznek, mintha szeretnék Őt, pedig megsze
gik szent törvényét. Az ilyen embereket álszentnek, képmutató
nak hívjuk.

Másodszor, Isten meg
mutatta, hogy minden 
bűnt bizonyosan meg 
fog büntetni. Manapság 
általában nem úgy bün
teti meg az embereket, 
mint Anániást és Safirát. 
De azt jelenti ez vajon, 
hogy a bűn nem prob
léma? Ó, nem! Megbün
teti egy napon Isten az 
összes meg nem vallott és 
meg nem bocsátott bűnt? 
Elrejthetünke bármit is 
előle? Préd 12:13-14

Isten az egyházát is meg 
akarta védeni. Tudta, veszé

lyes lenne, ha kapzsi, tolvaj, hazudozó, pénzsóvár embereket 
engednének a gyülekezethez csatlakozni. 

Esetük azt bizonyítja, hogy nem lehet egyszerre a pénzt és 
Istent is szeretni. Történetük tanulságos a számunkra is, hogy 
mindig meg kell tartanunk Istennek tett ígéreteinket.

Megtanulta az új egyház, amit Isten tanítani akart nekik? 
Félték az Urat és engedelmeskedtek neki? ApCsel 5:11

 ARANYSZÖVEG
„A hamis dolgot gyűlöli az igaz.” 

( Példabeszédek 13:5)
Tanulmányoztam a mai leckét, és gyakoroltam az aranyszöveget.

V CsSzeKH SzoP

 AZ ÉN IMÁM
Drága Istenem! Olyan szomorú Aná-
niás és Safira története! Mégis köszö-
nöm, hogy elmondtad nekünk. Kérlek, 
segíts, hogy mindig igazat mondjak! 
Köszönöm szépen! Jézus nevében, 
ámen.

 ELMÉLKEDÉSRE
Miért növekedett olyan gyorsan Jézus 
egyháza?

Hogy hívták a két embert, akik meg-
egyez tek, hogy hazudni fognak a tanít-
ványoknak az ajándékukkal kapcsolat-
ban?

Ki vette rá őket, hogy megkívánják 
a pénzt, amit a gyülekezetnek ígér-
tek? Minket ki vesz rá, hogy rosszat 
 tegyünk? Engednünk kell Sátánnak?

Fontos mindig igazat mondani? Isten-
nek hazudunk, amikor valótlant állí-
tunk?

Csak úgy tesz a képmutató, mintha 
szeretné Istent, vagy tényleg szereti Őt?

Azért büntette meg Anániást és  Safirát 
Isten olyan gyorsan, hogy segítsen 
megértenünk, milyen szörnyű dolog 
a bűn?

 TANULMÁNYOZÁSRA
Apostolok cselekedetei 4:34-5:11; 
Az apostolok története, 71–76. old.
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Felismerted a múlt heti képen látott különleges lakást? Egy erszény volt az. Olyan, 
mint egy zseb a kengurumama hasán az újszülött kenguru számára. Az ilyen 
zsebbel rendelkező állatokat erszényeseknek hívják. A kengurun kívül az oposz-

szum és a koala is erszényes állat.
De miért van szüksége a kengurubébinek ilyen 

különleges lakhelyre? Anyukádnak sem volt erszé
nye, amikor megszülettél, és más állatoknak, a bárá
nyoknak vagy az oroszlánoknak sincsen. Ennek az az 
oka, hogy a kenguruk és más erszényesek kicsinyei 
 nagyon aprók, amikor megszületnek. Az újszülött 
kenguru csupán akkora, mint egy szőlőszem. Ez sok
kal, de sokkal kisebb, mint te voltál, amikor megszü
lettél. Ezért nagyon különleges, biztonságos helyre 
van szüksége a fejlődéshez.

A kenguruszülők olyan magasak, mint egy fel
nőtt férfi. Erős hátsó lábuk segítségével nagyokat 

 tudnak ugrani és gyorsabban haladnak, mint 
ahogy te futsz. A kis kenguruk 
azonban nagyon gyámoltalanok. 
 Vakok, nincsen szőrük és hátsó 

lábuk sem fejlődött még ki. Sokat 
kell még nőniük? Viszont van már 
mellső lábuk, amivel felkapaszkod
nak anyukájuk erszényébe, ahol 
megszoptatja őket és növekedés
nek indulhatnak.

A kenguru kölykök leg alább 
hat hónapig nem hagyják el 
anyjuk erszényét. Azután 
hozzászoknak, hogy egyre 
több időt töltsenek kint. Azt 
természetesen könnyű elkép

zelni, hogyan mászik, vagy 
ugrik ki a kis kenguru anyu
kája erszényéből, de mit gon

dolsz, vajon hogyan megy visz
sza? Nos, először fejjel előre 

mászik be, majd szaltózik egyet és máris kikukucskál 
a feje.

Különleges helyet alkotott Isten a kenguru köly
kök fejlődésre? Igen. 
Számodra is különleges 
helyet adott a növeke
désre? Igen. És ahogy 
a kis kengurunak, ne
ked is sok segítségre van 
szükséged, míg felnősz. 
Ugye nagyon hálás vagy 
apukádnak és anyukád
nak a sok törődésért, és 
hogy megtanítják ne
ked, mi a helyes?
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BIBLIAI
tanulmányaim

Isten segítségül küldi Szentlelkét azoknak, akik 
engedelmeskednek neki. Angyalokat is küld, akik 
segítenek minket a Jézusért végzett munkában.

VASÁRNAP
A tanítványok nap mint nap hűségesen dolgoztak 

Jeruzsálemben. Jézus azt mondta nekik, hogy 
először abban a városban hirdessék a jó hírt. 

Ott halt meg a kereszten, és Isten azt akarta, hogy el
sőként ők kérhessenek érte bocsánatot és fogadják el 
Megváltójuknak.

A Szentlélek bölcsességet és erőt adott a tanítvá
nyoknak az igehirdetéshez. Így bár szerény halászem
berek voltak és soha nem jártak iskolába, olyan meg
nyerően beszéltek, hogy a tömeg hallani akarta őket. 
Szavaik hatására minden nap sokan fogad
ták el Krisztust.

Jézus csodatévő erőt is adott a tanítvá
nyoknak. Betegeket gyógyítottak és sok más 
csodálatos dolgot tettek.

Amikor az emberek hallották hírét, hogy 
meg tudják gyógyítani a betegeket, elhozták 
beteg barátaikat, családjukat és az út men
tén lefektették őket. Vajon miért tették ezt? 
 ApCsel 5:15-16

Tömegek gyűltek a gyógyult betegek és 
a Sátán hatalmából szabadultak köré. Hango
san dicsérték Jézust. Rövidesen úgy tűnt, egész 
Jeruzsálem Őt dicsőíti.

A jeruzsálemi vezetők látták, hogy Krisztus 
még mindig több figyelmet kap, mint ők. Félté

kenységükben nagy haragra gerjedtek. Nem akarták, 
hogy a tanítványok továbbra is azt terjesszék, hogy fel
támadt. De vajon mit tehetnének ellene?

HÉTFŐ
A szadduceusok különösen haragra gerjedtek. 

Az ő hitük szerint, aki meghalt, soha többé nem 
 élhet már. Nem hittek a mennyben, az angya

lok létezésében és abban sem, hogy lesz ítélet.
A szadduceusok tehát nem akarták, hogy a tanít

ványok Jézusról prédikáljanak. Tudták, hogy ha to
vábbra is ezt teszik és csodákat tesznek az Ő nevében, 
akkor mindenki hinni fog a feltámadásban, rájuk pe
dig senki sem hallgat többé.

A papok és a farizeusok is haragudtak a tanítvá
nyokra, mert elmondták a népnek, hogy Jézus halála 
volt a bűnért való tökéletes áldozat. Ha ezt elhiszik, 
akkor nem hoznak többé áldozatokat a templomba.

Így hát a szadduceusok, farizeusok és a papok el
határozták, hogy együttes erővel akadályozzák meg 
a prédikálásukat.
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AZ ÉJSZAKAI 
LÁTOGATÓ

29



A főemberek egy napon ismét elfogták Pétert és 
 Jánost. Mit tettek velük? ApCsel 5:17-18

Ismét börtönben voltak, de egyáltalán nem féltek 
és nem is búslakodtak. A Szentlélek eszükbe juttatta 
Jézus szavait. Jn 15:20

A vezetők még mindig az Isten elleni harcot válasz
tották? Igen. Tömlöcbe vetették Jézus tanítványait és 
nem ismerték be, hogy még sok tanulnivalójuk lenne 
a Bibliából.

Nagyon veszélyes bűn a büszkeség és a makacsság? 
Miért?

KEDD
Péter és János börtönben 

ült, mert Jézusról prédikál
tak. A főemberek harago

sak és féltékenyek voltak, mert 
a nép inkább a tanítványokra 
hallgatott, mint rájuk. Ezért elha
tározták, hogy megölik a két ta
nítványt.

Isten azonban vigyázott rájuk. 
Látogatót küldött éjjel a börtön
cellába, ahol megláncolva tartot
ták őket. Kitalálod, ki volt az? Egy nagyon erős angyal. 
Mit csinált? ApCsel 5:19-20

Péter és János engedelmeskedett. Mivel még éjszaka 
volt, a többi hívőhöz mentek és elmesélték, hogyan 
szabadította ki őket az angyal a börtönből. Korán reg
gel pedig visszasiettek a templomba. Mennyire örül
tek, hogy ismét prédikálhatnak Jézusról! Nagy sokaság 
jött el meghallgatni őket.

A főemberek viszont nem tudták, mi 
történt. Azt hitték még 
mindig a börtöncellá
ban ülnek.

Reggel a vezetők 
nagy tanácskozásra 
gyűltek össze. Meg
egyez tek, azt fogják állí
tani, hogy Péter és  János 
megölte Anániást és Safi
rát, és át akarják venni 
Jeru zsá lem ben a hatalmat.

A papok azt tervezték, 
feltüzelik a csőcselék ha
ragját ellenük, ahogy Jézus 
ellen is tették. Akkor aztán 
reményeik szerint megte
hetik mindazt a gonoszsá
got, amit elterveztek.

SZERDA
Miután alaposan kidolgozták ezt a tervet, a fő

emberek katonákat küldtek a börtönbe Péte
rért és Jánosért, hogy állítsák elő őket. Nagyon 

meglepődtek, amikor nélkülük tértek vissza. Mitől 
számoltak be? ApCsel 5:23

A vezetők nem tudták mitévők legyenek. Hogyan 
juthatott ki Péter és János a tömlöcből? És vajon hová 

mentek?
Egy hírnök érkezett vá

ratlanul a terembe. Miről 
számolt be? 25. v.

A kapitány a katonák
kal együtt a templomba 
sietett, hogy újra letartóz
tassa őket. Most azonban 
nem bántották őket, mert 
féltek a néptől, hogy 
megkövezik őket.

Péter és János végül 
ismét a főpap előtt álltak. 
Bár Isten angyala kinyi

totta a börtön kapuit és szabadon engedte 
a tanítványokat, azt nem akadályozta meg, hogy a ve
zetők ismét elfogják őket. Újra esélyt kaptak, hogy 
megmutassák, valóban szeretike Jézust és hajlandóke 
szenvedni is érte.

A két tanítvány nem félt, amikor a főpap harago
san így szólt: „Nem megparancsoltuke néktek paran
cso lat tal, hogy ne tanítsatok ebben a névben? És ímé 
betöltöttétek Jeruzsálemet tudományotokkal, és mi 
reánk akarjátok hárítani annak az embernek vérét.” 

Mit felelt neki Péter?

CSÜTÖRTÖK
A főpap már korábban megpa

rancsolta a tanítványoknak, 
hogy ne prédikáljanak többet 

Jézusról. Ők azonban nem engedel
meskedtek neki. Most ismét a főpap 
előtt álltak, aki mérgesen azt kér
dezte tőlük, miért nem tartották 
meg a parancsát?

Péter nem félt. Mit válaszolt? 
 ApCsel 5:29-32

Emlékeztette a büszke vezetőket, 
hogy bár a keresztfára függesztve 
kivégezték Jézust, Isten feltámasz
totta a halálból és most a menny
ben van, közvetlenül Isten mellett.

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/

30



Örömmel hallották ezt a vezetők? Ó, nem! Péter mégis bát
ran tovább beszélt. Elmondta: Jézus az, aki megbocsáthatja 
a bűnöket, és segít az embereknek bűnbánatra jutni. Ő a világ 
Megváltója.

Azzal fejezte be, hogy elmondta a papoknak, ők, a tanítvá
nyok Jézus tanúbizonyságai és azért kapták a Szentlelket, mert 
Istennek engedelmeskedtek.

Beszédének végére a papok és a főemberek nagy haragjuk
ban azonnal meg akarták ölni a két tanítványt. Rövid tanácsko
zás után eldöntötték, hogy meg is teszik. Egy percet sem akar
tak elvesztegetni.

Vajon miért voltak annyira dühösek? Talán bűntudatuk volt 
Jézus megölése miatt? Tudták, hogy Péternek van igaza, és nem 
nekik? Igen, de nem akarták beismerni, hogy tévedtek.

PÉNTEK
Péter bátran elmondta a vezetőknek, hogy Jézus Isten Fia. 

Sem ő, sem János nem félt, mert a Szentlélek bátorságot 
öntött beléjük.

Isten újabb esélyt adott a vezetőknek bűneik megvallására és 
Jézus elfogadására. Azok viszont bűnbánat helyett eldöntötték, 
hogy azonnal kivégzik őket.

Ekkor felállt egy Gamáliel nevű bölcs farizeus. Tisztelt tör
vénytanító volt, akiben a papok is bíztak. Nyugodt hangon ki
küldte a két tanítványt a teremből, majd higgadtan szólt a fel
dühödött főemberekhez. Mit mondott? ApCsel 5:35

Gamáliel arra figyelmeztette a vezetőket, hogy ne öljék meg 
Pétert és Jánost. Várjanak inkább és figyeljék, mi történik az új 
gyülekezettel. Ha tanítványok a saját, emberi eszméiket hirde
tik, és csupán maguknak akarnak dicsőséget szerezni, hamar 
szét fognak széledni. Ha azonban valóban isteni megbízatásból 
prédikálnak, akkor senki sem tudja megállítani őket. Aki pedig 
megpróbálja, az Isten ellen harcol.

A főemberek tudták, hogy Gamálielnek igaza van, de any
nyira gyűlölték Jézust, hogy nem tudták haragjukat lecsilla

pítani. Ezért megverették Pétert és Jánost, 
majd ha

lálbün
tetéssel 
fenye
gették 
meg, vé
gül elen
gedték 
őket. Mit 
tett ezek 
után Péter 
és János? 
41-42. v.
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 ARANYSZÖVEG
„Istennek kell inkább engedni, 

 hogynem az embereknek.”  
(Apostolok cselekedetei 5:29)

Tanulmányoztam a mai leckét, és gyakoroltam az aranyszöveget.

V CsSzeKH SzoP

 AZ ÉN IMÁM
Drága Istenem! Köszönöm, hogy se-
gítettél Péternek és Jánosnak bátran 
viselkedni. Kérlek, küldd el angyalai-
dat és Szentlelkedet, hogy nekem is 
bátorságot adjanak, amikor a baráta-
imnak Jézusról beszélek! Jézus nevé-
ben, ámen.

 ELMÉLKEDÉSRE
Miért vetették tömlöcbe Pétert és 
 Jánost a nép vezetői?
Miért gyűlölték Jézust és miért próbál-
ták a tanítványokat megakadályozni 
abban, hogy róla beszéljenek?
Ki látogatta meg éjszaka Pétert és 
 Jánost a börtönben, és mit csinált?
Szerette Jézus a vezetőket, és segí-
teni akart nekik megváltozni?
Félt Péter és János?
Isten tartotta vissza a főembereket 
 attól, hogy bántsák őket? Kimutatta 
a két tanítvány, hogy valóban szere-
tik Jézust, mert hajlandók voltak szen-
vedni érte?
Nevezzük meg a férfiút, aki bölcs 
taná csot adott a főembereknek Péter 
és János ügyében!

 TANULMÁNYOZÁSRA
Apostolok cselekedetei 5:12-42; 
Az apostolok története, 77–86. old.
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Mi jutott eszedbe a múlt heti leckénk végén látott állati lakás-
ról? Láttál már valaha ilyesmit? Rájötték, hogy az egy ma-
dár fészke? Nos, igen, egy szövőmadár fészke volt a képen.

Emlékszel a „kolónia” kifejezésre? Amikor sok 
azonos fajhoz tartozó állat lakik egy helyen, azt ne
vezzük kolóniának. A méhek, a denevérek és a term
eszek is mind kolóniákban élnek. 

A szövőmadár is kolóniában él, legalábbis míg 
utódait felnevelik. Ez azt jelenti, hogy nagyon közel 
építik egymáshoz a fészkeiket, ugyanarra a fára. Sőt, 
gyakran ugyanarra az ágra is sokan fészkelnek egy
szerre.

A madárfészekre általában úgy gondolunk, mint 
egy tál alakú kis kosárra a földön vagy egy faágon. 
Az anyamadár ebbe rakja tojásait, majd addig ül raj
tuk, míg ki nem kelnek.

A szövőmadár fészke viszont nem ilyen. Egyik faj
tája olyan, mint egy faágra akasztott hosszúkás kosár. 
Az anyamadár bebújik, és ott rakja le tojásait. Észre
vetted, hol a fészek bejárata? Alul! 

A szövőmadarak másik fajtája, a mahali szövő
veréb másfajta fészket épít. A hatalmas, fűből  készült 
fészekben sok különálló hely van a tojásrakásra. 
Olyas  mi, mint egy társasház madaraknak. A bejárata 

ezeknek a fészkeknek is alul 
van.

Hát nem örülsz, hogy  Isten 
nem egyformára teremtett 
mindent? Nagyon sokféle ma
dár létezik, különféle színű tollakkal és énekhanggal, 
sőt még a fészkeik is mind másfélék. Annak is örül
hetünk, hogy az emberek sem egyformák. Egyesek 

alacsonyak, mások magasak. Az embereknek külön
böző színű a bőrük, a hajuk és a szemük. Isten az, 
aki mindenkit teremtett, és mindenki nagyon fontos 
neki. Mindig hálásak lehetünk neki azért, amilyenre 
alkotott minket.

KITALÁLOD,  

MELYIK ÁLLATRÓL 

FOGUNK TANULNI  

A JÖVŐ HÉTEN?

KINEK A HÁZA?
– A szövőmadár. Írta James Dietrich

32



BIBLIAI
tanulmányaim

Isten azt akarja, hogy egyháza szervezett legyen, 
és tagjai panaszkodás nélkül dolgozzanak együtt.

VASÁRNAP
Minden nap egyre többen csatlakoztak az új 

gyülekezethez. A tanítványok először Jeru
zsálemben dolgoztak, ahogy Jézus meghagyta 

 nekik.
Panaszkodhattak volna, hogy az nem megfelelő 

hely Jézusról prédikálni. Hisz ott végezték ki, és sokan 
közülük még most is annyira gyűlölik, hogy minden
kit bajba próbálnak keverni, aki csak beszélt róla. De 
a tanítványok nem panaszkodtak, egyszerűen csak en
gedelmeskedtek.

Ígérete szerint Jézus elküldte tanítványainak a Szent
lelket, aki segített nekik erőteljesen, hatalommal pré
dikálni. A Szentlélek mindig velük volt és emlékez
tette őket Jézus szavaira, amiket korábban mondott.

A tanítványok minden nap imádkoztak, tanulmá
nyozták a Bibliát és prédikáltak. Az egyház növeke
désével egyre több más dolguk lett. Ki volt a felelős 
a gazdagok által beadott pénz szétosztásáért? ApCsel 
4:35

Sok szegény özvegy hitt Jézusban. Mivel nem volt 
családjuk, aki gondoskodott volna róluk, a tanítvá
nyok biztosítottak számukra az élelmet és a ruházatot. 

Sátánt nagyon feldühítette az új egyház gyors nö
vekedése és az, hogy a hívők annyira szerették és tá
mogatták egymást. Szét akarta bomlasztani, ezért kí
sértette őket panaszkodásra.

Beválik vajon a terve?

HÉTFŐ
Sátán mérges volt, amiért az új egyház olyan gyor

san növekedett, és a hívők annyira szerették egy
mást. Mindenáron akadályozni akarta a mun

kájukat. Ezért a nem zsidó özvegyeket arra vette rá, 
panaszkodjanak a tanítványoknak, hogy a zsidó özve
gyek nagyobb támogatást kapnak, mint ők.

Sátán tudta, hogy ha a hívők vitatkozni, harcolni 
és panaszkodni kezdenek, akkor könnyebben ráve
szi őket más rossz dolgokra is. Akkor pedig az egyház 
meggyengül ahelyett, hogy erősödne.

A tizenkét tanítvány tudta, azonnal tenniük kell 
valamit, mielőtt a zúgolódás ártana az egyháznak. De 
mit tegyenek? Olyan nagyra nőtt a gyülekezet, hogy 
már nem győzték egyedül az összes feladat ellátását. 
Ezért összehívták a hívőket.

ÓVODÁSOK  
C év, 3. negyedév,  

35. tanulmány 
augusztus 27.

HÉT KÜLÖNLEGES 
SEGÍTŐ
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Az összejövetelen a tanítványok elmondták, nem 
jó, hogy minden idejüket szegények és özvegyek ellá
tására fordítják, mert így nem marad idejük Jézusról 
prédikálni. Valaki másnak kellene végeznie azt a fon
tos munkát.

A Szentlélek segített a tanítványoknak egy bölcs 
terv felállításában. Mi volt az? ApCsel 6:3-4

Vajon egyetértenek a hívők, hogy több jó vezetőre 
van szükség, akik segítik munkájukat? Kit fognak vá
lasztani?

KEDD
A tanítványok éppen azt javasolták, hogy a  hívők 

válasszanak ki hét megfelelő embert, akik a 
gyülekezet és a szegények gondját viselik majd. 

Akkor a tanítványok teljes idejüket az imádkozásnak, 
prédikálásnak és a Biblia tanulmányozásának szentel
hetik. Tetszett a hívőknek az ötlet? 
ApCsel 6:5/a

A hívők tehát gon
dosan kiválasztottak 
hét férfit. Egyikük Ist
ván volt, „ki hittel és 
Szent Lélekkel teljes 
férfiú vala.” Egy mási
kat Fülöp nek hívtak.

A hívők azután a 
tanítványok elé állítot
ták a hét embert, akik 
imádkoztak értük, ami
vel azt jelezték ki, hogy 
Isten választotta ki őket 
erre a különleges fela
datra.

Ezeket a férfiakat nevezték 
dia kó nu sok nak. A hét diakónus 
nagy segítségére volt a gyüleke
zetnek. Személyesen elbeszélget
tek a szükségben lévő emberek
kel és gondoskodtak róla, hogy 
ne pazarolják el az egyház pén
zét. Jó példát mutattak és se
gítettek mindenkinek. Milyen 
pozitív eredménye volt a mun
kájuknak? 7. v.

Csodálatos időszak volt ez az új 
egyház életében. Isten segített nekik az egyház szerve
tett formájának létrehozásában és hogy minden dol
guk rendben folyjék.

Tőlünk is azt várja Isten, hogy szervezettek és ren
dezettek legyünk? 1Kor 14:33, 40

SZERDA
Hány diakónus buzgólkodott a szegények és özve

gyek ügyében a gyülekezetben? Hét. Azt is tud
ták ezek a férfiak, hogyan tanítsák az embere

ket Jézusról? Igen. A Szentlélek mindenben támogatta 
őket és munkájuk hatására az egyház még jobban nö
vekedett.

A tanítványok nagyon jó munkát végeztek Jeruzsá
lemben az egyház megszervezésében. Isten azt akarta, 
hogy ez jó példa legyen minden később megalakuló 
gyülekezetnek.

Még ma is annak az első gyülekezetnek a  példáját 
követjük. A te gyülekezetedben vannak diakónusok? 
Hogyan segítenek? Összegyűjtik a felajánlásokat, segí
te nek a tagoknak és vendégeknek ülőhelyet találni. 
Támogatják a szegényeket és az özvegyeket, rendben 

tartják a gyülekezet helyiségeit.
Milyen embereket kell a 

gyülekezetnek diakónusnak 
választania? 1Tim 3:8-12

A diakónusok munkája 
nagyon fontos, mégsem 
végez he tik az összes mun
kát ők, egyedül. A Szentlé
lek különböző képességeket, 
ajándékokat ad a többi hí
vőnek is.

Milyen más  ajándékokat 
adott a Szentlélek a hívők
nek az egyház növekedé
sének segítésére? 1Kor 

12:28
Jézus tizenkét 

tanítványából let
tek az apostolok. 
Ők voltak az egy
ház vezetői. A pró
féták segítettek az 
embereknek meg
érteni a Bibliát, és 
elmondták, mi fog 
történni a jövendő
ben. Mások csodákat 
tettek, vagy külön
böző nyelveken be
széltek.

A Szentlélek ne
künk is ad különböző ajándékokat. Azt akarja, tehet
ségünket arra használjuk, hogy másokkal is megismer
tessük Jézust. Ha folyamatosan együtt munkálkodunk, 
az egyház egyre inkább növekedni fog.
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CSÜTÖRTÖK
A Szentlélektől kapott ajándékait használva mindenki 

együtt dolgozott az egyházban. Ezért a jeruzsálemi új 
gyülekezet egyre növekedett. Emlékszel, milyen képessé

geket adott a Szentlélek?
A jeruzsálemi gyülekezet szervezésében a tanítványok ugyan

azt a mintát követték, amit Mózes is alkalmazott. Emlékszel 
még Mózes történetére? Ő volt az izraeliták vezetője. Ő vezette 
ki őket az egyiptomi fogságból megígért új otthonukba, Kánaán 
földjére.

Az izraeliták sok ezren voltak, és Mózestől várták minden 
gondjuk megoldását. Így egész nap az emberek ügyesbajos 
dolgait hallgatta. Aztán Isten törvényére tanította őket és meg
mondta nekik, mit kell tenniük.

Egy nap meglátogatta apósa, Jetro. Látta, milyen keményen 
dolgozik, és azonnal felismerte, hogy segítségre van szüksége. 
Mit javasolt Mózesnek? 2Móz 18:21-22

Mózes tudta, hogy Jetro terve nagyon bölcs, ezért kiválasz
tott embereket, akik segítettek neki. Ők hallgatták meg a nép 
minden aprócseprő gondját, így Mózesnek már csak a na
gyobb problémákkal kellett foglalkoznia.

Ugye milyen csodálatosan segített 
 Isten Mózesnek, hogy ne kelljen túl so
kat dolgoznia? Minket is azért szeretne 
Isten jól szervezettnek látni, hogy ne 
dolgozzunk feleslegesen?

PÉNTEK
Választott maga mellé segítőket 

Mózes, amikor az izraelitákat vezette? Milyen embereket 
válasz tott ki? Olyanokat, akik szerették Istent és neki en

gedelmeskedtek. Gyűlölték a kapzsiságot, és jó vezetők voltak.
Az ószövetségből Dávid király életét is megismertük. Ő is 

tudta, hogy Isten népének vezetői csak olyan emberek lehetnek, 
akik szeretik Istent és neki engedelmeskednek. Amikor megö
regedett, tanácsokat adott fiának, Salamonnak, aki követte őt 
a trónon. Mit mondott neki, mi a jó vezető dolga? 1Krón 28:9

Isten segített Mózesnek az izraeliták népének bölcs megszer
vezésében. Segített Dávidnak megtanítani Salamont, hogyan 
legyen jó vezető. Ugyanaz az Isten segített a tanítványoknak 
megszervezni és bölcsen vezetni a jeruzsálemi gyülekezetet.

Amikor az egyház vezetőket választ, választhatnak önző em
bereket? Választhatnak haragos vérmérsékletű, alkoholt fogyasztó 
vagy pénzsóvár férfiakat? Vagy olyanokat kell választaniuk, akik 
másoknak is segítenek, igazságosak, akik ismerik a Bibliát, sze
retik Istent, neki engedelmeskednek és jó tanítók? Titusz 1:7-9

Az Isten egyházát vezető embereknek nagyon különleges, 
komoly, fontos és nagy a felelőssége. Kik a vezetők a te gyüle
kezetedben? Segítheted ezeket az embereket azzal, ha imádko
zol értük?
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 ARANYSZÖVEG
„Mindenek ékesen  

és jó renddel  legyenek.”  
(1Korinthus 14:40)

Tanulmányoztam a mai leckét, és gyakoroltam az aranyszöveget.

V CsSzeKH SzoP

 AZ ÉN IMÁM
Drága Istenem! Köszönöm, hogy meg-
ismertetted velünk a jeruzsálemi gyü-
lekezetet és a tanítványok intézkedé-
seit, amivel olyan jól szervezetté tették 
azt. Szeretném megtanulni, hogyan 
tartsam rendben minden holmimat. 
Kérlek, segíts ebben! Jézus nevében, 
ámen.

 ELMÉLKEDÉSRE
Észreveszi Isten, ha a házunk vagy 
a szobánk rendetlen? Nektek rendben 
tartjátok az otthonotokat?

Örül Isten, ha szépen a helyükre rakod 
a ruháidat és a játékaidat?

Segít a panaszkodás? Vagy inkább 
kárt okoz nekünk és másoknak is?

Melyik volt az a könyv, ami segített 
a tanítványoknak a jeruzsálemi gyüle-
kezet hatékonyabb megszervezésé-
ben?

Milyen embereket kell a gyülekezet 
vezetésére választani?

Segíthetjük lelkészünket, vénjeinket és 
diakónusainkat azzal, ha imádkozunk 
értük?

 TANULMÁNYOZÁSRA
Apostolok cselekedetei 6:1-7; 
Az apostolok története, 87–96. old.
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Tudtad, hogy a földbe vájt lyuk vagy üreg is lehet egy állat lakása? Arról talán 
már hallottál, hogy többek között a prérikutyák is a föld alatt laknak. De tudtad 
vajon, hogy egy madár is van, ami a föld alatt lakik? Üregi bagolynak hívják.

Az üregi bagoly képes gödröt ásni magának, de 
szívesen költözik már kész üregekbe is. Gyakran 
használja prérikutya vermét, de előfordulhat az is, 
hogy ember által földbe fektetett csövekbe költözik. 

Mit csinálnak az üregi baglyok a föld alatti lyuk
ban? Gyakran ott alszanak, de a tojásaikat is ott rak
ják le. A kikelés után a fiókák egészen addig ott ma
radnak, míg fel nem nőnek. Mikor már elég nagyok, 
gyakran ücsörögnek az üreg bejáratánál. Amint va
laki közeledik, gyorsan visszabújnak a föld alá. 

Az üregi bagoly szeret a föld közelében lenni. Ter
mészetesen tud repülni, de azt is nagyon alacsonyan, 
a föld közelében teszi. Leülni is általában a földre 
szokott, esetleg egy sziklára, kerítésre vagy egy ala
csony bokorra.

Most talán azt hiszed az üregi baglyok nagy ma
darak, mert egyes bagolyfajok tényleg nagyok. Az 
üregi baglyok azonban kicsik. Igazából csak akko

rák, mint egy vörösbegy, bár hosszú lábuk miatt na
gyobbnak látszanak.

Az üregi bagoly sok mindent megeszik. Legin
kább apró dolgokat, hiszen ő maga is kicsi. Különö
sen kedveli a rovarokat, gyíkokat és békákat.

Mi nem eszünk rovarokat, gyíkot, de Isten na
gyon sokféle táplálékot adott, ami pont nekünk való. 
Felsorolnád néhány kedvenc gyümölcsödet, gaboná
dat, olajos magvadat vagy zöldségedet? Soha ne fe
ledjünk el hálát adni Istennek a sok csodálatos enni
valóért, amit nekünk adott!
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KITALÁLOD,  

MELYIK ÁLLATRÓL 

FOGUNK TANULNI  

A JÖVŐ HÉTEN?

KINEK A HÁZA?
– Az üregi bagoly. Írta James Dietrich
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BIBLIAI
tanulmányaim

Előfordul, hogy rossz emberek bántják azokat, 
akik Jézust szeretik. Isten azonban mindig segít 
a népének, hogy bátor, erős és megbocsátó 
legyen.

VASÁRNAP
Jézus egyháza nagyon gyorsan növekedett. Nap 

mint nap egyre többen ismerték meg az igaz
ságot és keresztelkedtek meg. A papok közül 

is  sokan megvallották bűneiket és Jézus követése 
mellett döntöttek. A tanítványok nagyon boldogok 
 voltak.

Mivel a gyülekezetnek már nagyon sok 
tagja volt, a tanítványok már 
nem bírták egyedül a  munkát. 
A Szentlélek segített nekik meg
érteni, mit tegyenek. Hét dia
kó nust választottak ki. Ezek 
a férfiak engedelmesek és Szent
lélekkel teljesek voltak.

A diakónusok nagy segítségére 
voltak a tanítványoknak. Az özve
gyek támogatásán kívül otthonaik
ban is meglátogatták az embereket 
és Jézusról tanították őket. Néme
lyik diakónus igét is hir detett.

Az egyik diakónus, akit István
nak hívtak, különösen teljes volt 
Szentlélekkel. Mit mond a Biblia 
róla? ApCsel 6:8

István nagyon szerette Jézust, a Szentlélek pedig 
különleges hatalmat adott neki a prédikáláshoz, az 
emberek megsegítésére tett csodák véghezviteléhez.

Bár István zsidó volt, görögül is beszélt. Ezért a zsi
dóknak és a görögöknek is prédikált Jézusról. Nagyon 
szorgalmasan dolgozott.

A legtöbb zsidó vezető azonban még mindig na
gyon gyűlölte Jézust, és nem tetszett nekik István 
munkája. Elhatározták, hogy leállítják. Mit is tegye
nek vele?

HÉTFŐ
István a hét diakónus egyike volt. A Szentlélek ké

pessé tette lenyűgöző csodák véghezvitelére. Nagy 
erővel prédikált Jézusról.
A zsidó vezetőknek nem tetszettek István Jézusról 

szóló beszédei. Le akarták állítani a munkáját. Ezért 
egy napon vitába szálltak vele. Azt hitték, könnyen rá
bizonyítják, hogy téved. De legyőzték vajon a vitában? 
ApCsel 6:10

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/

ÓVODÁSOK  
C év, 3. negyedév,  

36. tanulmány 
szeptember 3.

A HŰSÉGES 
DIAKÓNUS
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István alaposan, gondosan tanulmányozta a Bib
liát, ismerte a Tízparancsolatot és a Jézusról szóló 
bibliai próféciákat is. Szerette Istent és mindig neki 
engedelmeskedett. Ezért a Szentlélek hatalommal ru
házta fel. Olyan nyugodtan, tisztán és bölcsen beszélt, 
hogy a zsidó főemberek semmit sem tudtak mondani 
 ellene. István győzött a vitában és egyértelműen ki
mutatta, hogy Jézus a Messiás.

István Jézusért munkálkodott. Jézus adta neki 
a Szentlelket, szavait is Ő ihlette. Lk 21:14-15

Mit kellett volna a vezetőknek ten
niük? Be kellett volna látniuk, hogy 
tévedtek, és hinniük kellett volna 
 Jézusban. De ezt tették vajon? Nem! 
Inkább még nagyobb haragra gerjed
tek és elhatározták, megölik István, 
hogy ne kelljen tovább a prédikálá
sát hallgatniuk. Micsoda szörnyűsé
ges terv!

Az István elleni makacs küz
delemmel a főemberek valójában 
 Jézus ellen harcoltak, ugye?

KEDD
Mit határoztak el a zsidó 

nép vezetői, miután nem tudták Ist
vánra bizonyítani, hogy téved? Úgy 

döntöttek, megölik. Mivel nem szerették 
 Jézust, azt akarták, hogy más se szeresse. Azt 
remélték, hogy ha Istvánt kivégzik, mások 
majd félnek  Jézust szeretni és neki engedelmes
kedni. Milyen rettenetes!

A főemberek más országokból is összehívtak 
magasan képzett, művelt zsidó férfiakat. Ezek 
az emberek hosszú ideig képezték magukat és 
sok mindent tudtak. Mindenáron be akarták bi
zonyítani, hogy Istvánnak nincsen igaza. Bizto
sak voltak benne, hogy sikerülni is fog nekik.

Mit tettek a főemberek, amikor mind együtt 
voltak? ApCsel 6:12

Mind együtt voltak: a nagytanács (a  Szanhedrin) 
és a külföldről érkezett tudós férfiak. Egyiküket Saul
nak hívták. Hiába tett meg minden tőle telhetőt, 
ő sem tudta bebizonyítani, hogy téved. Rövidesen rá 
kellett döbbennie, hogy István még nála is jobban 
 ismeri a Bibliát, és többet megértett Istennek a mi 
bűntől való megmentésünkre felállított tervéből.

István rendkívül bátran beszélt. Szerette Jézust és 
nem félt azoktól, akik gyűlölték. Isten segített neki 
helyesen szólni, és senki a vezetők vagy bölcsek közül 
nem volt képe megcáfolni.

A főemberek rájöttek, hogy soha nem lesznek képe
sek bizonyítani, hogy Istvánnak nincs igaza. Mit tesz
nek vajon ezek után?

SZERDA
A vezetők már tisztában voltak vele, hogy  István 

igazat mond, amikor az állítja, hogy Jézus 
a Messiás. Mégis meg akarták ölni. Lefizettek 

 néhány férfit, hogy hazugságokat állítsanak róla.
István nyugodtan hallgatta őket. Egyáltalán nem 

félt. Milyennek látták az arcát? 
ApCsel 6:15

A főemberek közül sokan meg
ijedtek az arcáról sugárzó meny
nyei fényességtől. Büszkeségük és 
makacsságuk miatt mégsem gon
dolták meg magukat a kivégzésével 
kapcsolatban.

Akkor a főpap megkérdezte Ist
vánt: „Vajon így vannake hát ezek?”

István ekkor ismét megszólalt. 
Beszédéből kiderült, milyen alapo

san és gondosan tanulmá
nyozta a Bibliát. Nagyon jól 
ismerte a zsidók történetét.

Először Ábrahámról be
szélt és arról, hogyan hívta 
ki Isten a hazájából. Majd 
Józsefről prédikált és arról, 
hogy Isten annak ellenére 
vele volt, hogy a fivérei 
gyűlölték és eladták rab
szolgának.

Ezután Mózes történ
tét elevenítette fel. Isten 
arra választotta ki, hogy 
kivezesse az izraelitákat 
Egyiptomból új ottho

nukba, Kánaán földjére. De kívántáke az izraeli
ták Mózest vezérüknek?  ApCsel 7:35-39

A vezetők nagyon figyel tek István szavaira, mert 
szerették hallani nemzetük történetét. De figyelteke, 
amikor István Jézusról kezdett beszélni?

CSÜTÖRTÖK
István a Szabhedrin előtt állt és erőteljes beszédet 

tartott a főembereknek. Az izraelitákról beszélt, és 
most éppen Mózes történeténél tartott. Arra emlé

keztette a főembereket, amit Mózes mondott a nép
nek egykor. ApCsel 7:37
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Ki volt az a próféta, akinek elküldését Isten megígérte? Jézus 
volt az. Isten azt akarta, hogy a nép hallgasson Jézusra, de ők 
ugyanúgy elutasították, mint annak idején Mózest.

A vezetők méregbe gurultak és nem figyeltek tovább rá. A fő
pap elborzadva szaggatta meg köntösét.

István ekkor már tudta, hogy ez élete legutolsó beszéde. Bár 
még nem mondott el mindent, amit szeretett volna, gyorsan be 
is fejezte. Mit mondott a főembereknek? 51-53. v.

Isten az izraelitáknak adta törvényét, de ők nem tartották 
meg. Prófétákat küldött hozzájuk, akik figyelmeztették a népet, 
de ők bántották és kivégezték őket. Isten végül elküldte Jézust, 
de Őt is gyűlölték és megölték.

István végignézett a körülötte álló kegyetlen, gonosz embe
reken. Tudta, hogy hamarosan meg kell halnia. Mégsem félt. 
Vajon miért?

Jézus azt mondta: „És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik 
meg, a lelket pedig meg nem ölhetik.” (Mt 10:28)

Bízott István Jézusban? Mi is bízhatunk Benne, hogy segí
teni fog mindig helyesen cselekedni?

PÉNTEK
A főpap megszaggatta köntösét, a főemberek pedig kiáltozni 

kezdtek, amikor István Jézusról beszélt. Senki sem figyelt 
már rá, ezért gyorsan be is fejezte. Elmondta a vezetők

nek, hogy folytonosan Isten ellen harcolnak, megölik követeit 
és nem engedelmeskednek törvényének.

István tudta, hogy a feldühödött, kegyetlen főemberek meg 
fogják ölni, mégsem 
félt. Tudta, hogy Jézus 
megerősíti és segít neki 
bátran viselkedni. 

Hirtelen felnézett. 
Mit látott? ApCsel 
7:55-56

A főemberek még 
a fülüket is bedugták, 
hogy ne hallják szavait. 
Hangosan kiáltozva, fel
bőszült vadállatként ron
tottak rá. Megragadták és 
a városon kívülre űzték, ahol elkezdték kövekkel dobálni.

Mit csinált eközben István? 59-60. v.
A hívőket nagyon elszomorította a halála. Jóságos  emberek 

temették el a testét. Csak sírtak és zokogtak, mert nagyon 
hiány zott nekik, oly csodás segítője volt a gyülekezetnek.

Sokfelé ma is bántják azokat, akik Jézust szeretik. De Ezt 
üzeni nekik: „Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell… 
Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját.” 
(Jel 2:10)

Jézus segített Istvánnak bátran és erősen viselkedni. Nekünk 
is fog segíteni?

© sweetpublishing.com; 
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 ARANYSZÖVEG
„Légy hív mind halálig, 

és néked adom az életnek koronáját.”  
(Jelenések 2:10)

Tanulmányoztam a mai leckét, és gyakoroltam az aranyszöveget.

V CsSzeKH SzoP

 AZ ÉN IMÁM
Drága Istenem! Köszönöm, hogy segí-
tettél Istvánnak és megmutattad neki 
Jézust. Kérlek, segíts, hogy alaposan 
megtanuljam a Biblia üzenetét, hogy 
jó munkásod lehessek. Köszönöm 
szépen! Jézus nevében, ámen.

 ELMÉLKEDÉSRE
Miért haragudtak a főemberek Ist-
vánra: mert rossz volt, vagy mert jó 
volt, mint Jézus?

Könnyen megharagszunk azokra, akik 
rámutatnak, miben kellene változnunk?

Gyakran megharagszanak a rossz em-
berek a jókra? Előfordul, hogy bántják, 
sőt meg is ölik őket?

Kit látott István, amikor felnézett a 
mennybe? Segített neki Jézus bátran 
viselkedni?

Haragudott István azokra, akik bántot-
ták őt, vagy arra kérte Istent, bocsás-
son meg nekik?

Lehet, hogy most nagy gondjaink van-
nak, de boldogok leszünk, amikor 
 Jézus a mennybe visz minket?

 TANULMÁNYOZÁSRA
Apostolok cselekedetei 6:8-8:2; 
Az apostolok története, 97–102. old.
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A múlt heti képen látott otthont nem volt nehéz felismerni, ugye? Egy pókhálót 
ábrázolt. Biztosan láttál már ilyent a szabadban, játék közben. Még a lakásban 
is előfordulhat, ha esetleg anyukád még nem takarította el.

Egyes pókok olyan hatalmas, szép szabályos hálót 
szőnek, mint amit itt a képen is láthatunk. Szabá
lyos köralakja van. Látod a középpontból szétfutó 
selyem szá la kat? Más szálak pedig körbekörbe fut
nak. Az összes együtt hálót alkot, ami a pók remé
nyei szerint élelmet fog majd neki.

Nem minden pók 
sző kör alakú hálót. 
Egyes pókok ösz
szegubancolódott 
szálakból készítik 
csapdájukat, ilyes
mit láthatsz eset
leg néha a lakás
ban is. Más pókok 
paplan, tölcsér vagy 
kupolaszerű hálót 
 szőnek.

A különböző 
háló kat különféle
képpen használják. 
Egyes pókok a háló 
közepén várakoz
nak, hogy egy ro
var odaszálljon és 
beleragadjon. Más 
pókok, az úgyne
vezett fészek szövők, 
a mellső  lábaik közé 
készítik hálójukat. 
Amint észrevesznek 
egy rovart, gyorsan 
odamásznak hozzá 
és  rávetik.

Elgondolkodtál már azon, hogy vajon a pókok 
miért nem gabalyodnak bele a saját hálójukba? Ha 
egy rovar belerepül, a háló finom selyemszála meg
fogja. Hogy lehet akkor, hogy a pók nem ragad bele? 
Úgy, hogy a pók kétféle selymet is elő tud állítani. 
Olyant is tud készíteni, ami nem ragad. Hálószövés 
közben mindkét fajtát használják. Pontosan tudják, 
hová tették a ragadósat, így nyugodtan mozoghat
nak, nem ragadnak bele.

A pókok és hálójuk tanulmányozása nagyon fon
tos gondolatot ébreszt bennünk. A Biblia szerint: 

„A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a 
saját bűnének köteleivel kötöztetik meg.” Péld 5:22 
Amikor úgy döntünk, hogy rosszat teszünk, akkor 
a saját bűneink 
tartanak fogva, 
ahogyan egy kis 
rovar a pók há
lójába gabalyo
dik. De nem kell 
fogságba esnünk! 
Jézus meg akar 
szabadítani min
ket a bűneinktől. 
Ha megkérjük rá, 
segí teni fog, hogy 
helyesen döntsünk.

KITALÁLOD,  

MELYIK ÁLLATRÓL 

FOGUNK TANULNI  

A JÖVŐ HÉTEN?

KINEK A HÁZA?
– A pók. Írta James Dietrich
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BIBLIAI
tanulmányaim

Habár történhet rossz azokkal, akik Istent szere
tik, Ő ennek ellenére jót tud kihozni belőle.

VASÁRNAP
Az emberek, akik szerették Jézust, nagyon szomo

rúak voltak István diakónus temetésén. A nép 
vezetői kivégezték, 

mert olyan kiváló munkása 
volt Jézusnak.

István halála után nagy 
üldözés támadt. Az üldö
zés azt jelenti, hogy azok, 
akik gyűlölik Jézust, meg
próbálják bántani, meg
ölni és bajba keverni 
a hívőket.

Saul, aki minden ere
jével azon volt, hogy 
Istvánt megcáfolja, ki
emelkedett a hívőket 
üldözők sorából. Erős 
volt és energikus, min
dent megtett, hogy bántsa azokat, 
aki hittek Jézus ban. Hogyan csinálta ezt? ApCsel 8:3

Szörnyű időszak volt ez a hívők számára. Mind
nyájan rettegtek Saultól, mert nagyon elszántan ül
dözte és próbálta irtani őket.

Rövidesen sok hívő úgy döntött, inkább elköltözik 
Jeruzsálemből, hogy minél távolabb legyen Saultól és 

az üldözéstől. Ezért biztonságuk érdekében más váro
sokban költöztek. Mit csináltak ott? 4. v.

Saul mindenáron meg akarta semmisíteni az egy
házat. De beváltak vajon tervei? Nem! Isten megen
gedte az üldözést, hogy a hívők máshová is elvigyék az 
igét és még többet beszéljenek az embereknek Jézusról.

De ki segít a Jeruzsálemben maradt hívőkön? Hol
nap meglátjuk.

HÉTFŐ
Saul elvakult üldözése miatt sok hívő elhagyta 

Jeru zsá le met és más városokba költözött, ahol 
Jézusról prédikáltak.

Nem minden hívő hagyta el azonban Jeruzsále
met. Nikodémusnak hívták az egyik férfit, aki ma

radt. Emlékszel még rá? Ő volt az, aki régeb ben 
a Szanhedrin egyik 
vezetője volt. Fel
tett néhány kérdést 
Jézusnak, de nem 
akarta, hogy bárki is 
meglássa, ezért éjszaka 
ment hozzá, amikor 
sötét volt.

Jézus halálakor 
Niko dé mus nak eszébe 
jutott, amit akkor  éjjel 
hallott: azért, hogy 
megmentse az embere
ket a bűntől, meg fog 
halni a kereszten. Niko
dé mus egészen biztos 
volt benne, hogy Jézus 

a Messiás. Megvallotta bűneit és elfogadta Megváltó
jának.

Jézus halála után Nikodémus már nem próbálta 
titok ban tartani, mennyire szereti. Segített testét egy 
új sírboltba helyezni. Később is segítette a tanítványo
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ÓVODÁSOK  
C év, 3. negyedév,  

37. tanulmány 
szeptember 10.

FILEP, 
A MISSZIONÁRIUS
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kat és a többi hívőt, miközben Jeruzsálemben prédi
káltak.

Nikodémus nagyon gazdag volt, mégis ahelyett, 
hogy magának vásárolgatott 
volna vagy megtartotta 
volna, az egyház megsegíté
sére használta pénzét. Ezért 
régebbi jó barátai, a nép ve
zetői meggyűlölték és gú
nyolni kezdték. Hamar el
szegényedett, de továbbra is 
nagyon szerette Jézust és neki 
engedelmeskedett.

Bölcsen döntött vajon Ni
kodémus? Mt 6:19-21; 19:21

KEDD
Saul és más vezetők üldözték a je

ruzsálemi hívőket. Ezért sokan 
elköltöztek onnan. Bármerre 

mentek, Jézusról tanították a népet, és 
sokan csatlakoztak hozzájuk. Isten még 
a szörnyű üldözést is egyháza növeke
désére használta fel.

Filepnek hívták az egyik hívő férfit, 
aki elhagyta Jeruzsálemet. Egyike volt 
a tanítványok segítségére kiválasztott hét diakónusnak. 
Hová ment és mit csinált ott? ApCsel 8:5

A samáriai emberek nagy örömmel hallgatták File
pet. Tudod, miért? Nos, emlékszel a történetre, ami
kor Jézus egy asszonnyal beszélgetett a kútnál? Ő is sa
máriai volt. Miatta sokan hittek Jézusban Samáriában.

Filep most még többet elmondott a samáriaiaknak 
Jézusról. A Szentlélek képessé tette őt a betegek meg
gyó gyí tá sára és más csodák véghezvitelére is. Örültek 
a samáriaiak? 8. v.

Sok samáriai ember megvallotta bűneit és csatla
kozott az egyházhoz. Filep hamarosan annyira elfog
lalt lett, hogy már segítségre volt szüksége. Ki érkezett 
hozzá Jeruzsálemből? 14. v.

Miközben a samáriaiaknak Jézusról prédikált, Filep 
egy egészen másféle emberrel is találkozott. Simonnak 
hívták, és Sátánnak dolgozott. Hallgat vajon Simon 
Filepre?

SZERDA
Filep Samáriában találkozott egy Simon nevű férfi

vel, aki hosszú ideje nagyhatalmú és befolyásos 
embernek tartotta magát. Bármilyen csodát ké

pes volt megtenni, és a nép ámulattal adózott neki. 

Ezt mondták róla: „Ez az Istennek ama nagy ereje!” 
Nem tudták, hogy valójában Sátán teszi képessé 

 Simont a csodatételre.
Ám miután Filep prédikálni 

kezdett Samáriában, az embe
rek már nem hallgattak többé 
 Simonra, inkább Jézusban hittek. 
Sokan meg is keresztelkedtek. És 
Simon vajon mit tett? ApCsel 
8:13

Péter és János is megérke
zett Jeruzsálemből, és a Szentlé
lekről kezdték a népet tanítani. 
Majd imádkoztak, hogy Isten 

küldje el Szentlel
két a samá riai hí
vők segít sé gére, és 
Ő meg is tette.

Simon elámult, 
amikor látta, hogy 
Isten megválaszolta 
az apostolok imád
ságát. Ő is szerette 
volna azt tenni, amit 
ők. Mit kért ezért tő
lük? 18-19. v.

Péter tudta, hogy 
Simon szörnyű  hibát 

követett el. Mondta neki, hogy bánja meg bűnét, 
amiért azt hitte, pénzen megvásárolhatja a Szentlélek 
ajándékát.

Isten senkitől sem kér pénzt a Szentlélek segítsé
géért. De nem is adja akárkinek. Kinek adja  Isten 
a Szentlelket?  ApCsel 5:32

CSÜTÖRTÖK
Miután Samáriában prédikáltak, Péter és  János 

elbúcsúztak Fileptől és visszatértek Jeruzsá
lembe. Útközben sok kis faluban  megálltak, 

és mindenütt Jézusról beszéltek. Filep is Jézusért 
munkálkodott, ahol csak megfordult.

Egy angyal szólt Filephez egy napon. Mit mondott 
neki, mit tegyen? ApCsel 8:26

Filep bizonyára csodálkozott, miért kell munkáját 
odahagyva egy elhagyatott útra mennie. De megta
nulta, hogy azonnal engedelmeskedjen, ezért nem állt 
le vitatkozni az angyallal. Azonnal elhagyta Samáriát 
és a Gázába vezető kietlen útra tért. 

Filep egy kis idő múlva valami állatok vontatta sze
keret látott közeledni az úton. A hintóban egy etióp 
férfi ült. A magas rangú szerecsen Etiópia uralkodójá
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nak, Kandaké királynőnek főkincstárnoka volt. Ő volt a felelős 
a királynő összes pénzéért és minden vagyonáért.

Az etióp férfi Istent dicsőíteni jött Jeruzsálembe és most ép
pen hazafelé tartott. Útközben egy könyvet olvasott. Ki írta azt 
a könyvet? 28. v.

A főtisztviselő kíváncsi volt olvasmánya értelmére. De ho
gyan is érthetné meg? Senkit sem ismert, aki elmagyarázta 
volna neki.

PÉNTEK
Isten a pusztaságba, egy bizonyos útra küldte Filepet. Egy ma

gas rangú etióp tisztviselő haladt arra hazafelé. Éppen Ézsaiás 
könyvét olvasta, de nem értette.
Isten tudta, hogy ha ez a férfi megismerné Jézust, másoknak 

is beszélne róla Etiópiában, és az egyház még jobban növeked
hetne. Éppen ezért küldte Filepet arra az útra.

Amikor Filep észrevette a hintót, Isten így szólt hozzá: 
„Menj oda hozzá és magyarázd el neki a próféciát, amit olvas!”

Filep gyorsan a szekérhez futott. Hallotta, hogy a főkomor
nyik éppen a következőket olvassa: „Mint juh viteték mészár
székre, és mint a bárány az ő nyírója előtt néma, azonképpen 
nem nyitotta fel az ő száját.”

Filep megkérdezte tőle: „Vajon értedé, amit olvasol?”
Mit felelt az etióp férfi? ApCsel 8:31
Mit csinált ezután Filep? 35. v.
Az etióp férfi nagyon figyelmesen hallgatott. Milyen nagy 

izga lom mal ismerte meg Jézus történetét!
Menet közben egy kis tóhoz értek. Azt kérdezte Fileptől: 

„Ímhol a víz: mi gátol, hogy megkeresztelkedjem?”
Mi történt ezután? 37-38. v.
Az etióp főember ezután folytatta útját hazafelé. Otthon 

 pedig sok más embert segített hinni  Jézusban.
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 ARANYSZÖVEG
„Hanem vesztek erőt,  

minekutána a Szentlélek eljő reátok:  
és lesztek nékem tanúim…  

a földnek mind végső határáig.”  
(Apostolok cselekedetei 1:8)

Tanulmányoztam a mai leckét, és gyakoroltam az aranyszöveget.

V CsSzeKH SzoP

 AZ ÉN IMÁM
Drága Istenem! Köszönöm, hogy  Filep 
engedelmeskedett Neked, még mi-
előtt tudta volna, miért küldöd arra 
a kihalt útra. Kérlek, segíts, hogy én 
is engedelmeskedjem, még ha nem 
is tudom, miért. Kérlek, segíts, hogy 
napról napra jobban szeressem 
 Jézust! Jézus nevében, ámen.

 ELMÉLKEDÉSRE
Megvásárolhatja-e bárki is a Szentlé-
lek ajándékát Istentől?
Ki üldözte a hívőket Jeruzsálemben? 
Sok hívő költözött más városokba? 
Mivel foglalkoztak ott?
Tudta Filep, miért küldi őt Isten arra 
a kihalt, sivatagi útra? Mégis azonnal 
engedelmeskedett? Meg kell várnunk, 
hogy mindent megértsünk, mielőtt en-
gedelmeskednénk?
Isten mindent tudott az etióp férfiról? 
Rólunk is tud mindent?
Örült az etióp főkomornyik, hogy meg-
ismerhette Jézust? Te is örömmel ta-
nulsz Róla?

 TANULMÁNYOZÁSRA
Apostolok cselekedetei 8. fejezet; 
Az apostolok története, 103–111. old.
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Emlékszel még a madárra, amelyik földalatti üregekbe fész-
kel? Igen, az üregi  bagolyra gondoltam. 

A lakás, amiről ezen a héten beszélünk, szintén 
egy üreg, de nem a földben, hanem egy fa törzsé
ben található, és odúnak hívják. Milyen madár képes 
odút vájni egy fa kérgébe? A harkály!

A harkály a fák üregébe rakja fészkét és gyakran 
ott is alszik éjjel. 
Hosszú, éles cső
rével először egy 
rövid alagutat 
váj a fa törzsébe, 
majd akkorára 
mélyíti, amek
korára szüksége 
van. A harkályok 
nem bélelik ki 
puha növények
kel az odúikat. 
Tojásaikat álta
lában csak egy 
réteg faforgácsra 
rakják.

Így első hallásra köny
nyűnek tűnik az odú ké
szítése, ugye? De gondol
junk csak bele! Te tudnál 
ilyen üreget vájni a fába? 
Nem! És ez rendben is 
van. A harkályt azonban 
úgy teremtette  Isten, hogy 
egyszerűen muszáj üre
geket vájnia a fába. Erős 
csőrét használja a fa vágá
sához, azzal mélyíti az üre
get, amíg csak szükséges.

Ez eltart egy ideig. 
A legtöbb harkálynak két 
hétig is. Másoknak még 
tovább. A vörösfejű kül
lőnek majdnem egy esz
tendőbe telik odúja elkészítése. Ez elég hosszú idő, 
ugye?

Mit gondolsz, tanulhatunk valami fontosat  ettől 
a madártól? Bizonyára. Előfordul, hogy olyan idő
igényes munkába kezdünk, aminek elvégzése sokáig 
is eltarthat. Feladjuk és abbahagyjuk, ha nem készül 
olyan gyorsan, mint remél tük? Ne! Nagyon fontos 
türelemmel folytatni és minden tőlünk telhetőt meg
tenni, még akkor is, ha sokáig tart.

KITALÁLOD,  

MELYIK ÁLLATRÓL 

FOGUNK TANULNI  

A JÖVŐ HÉTEN?

KINEK A HÁZA?
– A harkály. Írta James Dietrich
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BIBLIAI
tanulmányaim

Senki sem annyira rossz, hogy Jézus ne tudna 
segíteni rajta. Ha megengedjük Neki, hogy segít
sen, Ő megváltoztat és jó munkásaivá tesz 
 minket.

VASÁRNAP
Emlékszel, hogy hívták a fiatalembert, aki üldözte 

a hívőket? Saul volt a neve.
Szülei Tárzus városában élő zsidók voltak. 

Amikor elég idős lett hozzá, Jeruzsálembe utazott, 
ahol a legjobb iskolába járt. Jó tanuló volt, könnyen 
és gyorsan tanult.

Fiatalemberként tele volt erővel és energiával. Meg
bízott tanáraiban, ezért elhitte nekik, hogy nem Jézus 
volt a Messiás. Örömmel segített nekik István elítélé
sében. Ő vigyázott azok ruháira is, akik Istvánt halálra 
kövezték.

Mit tett ezután? ApCsel 26:9-11
Tanítói büszkék voltak rá. Biztosra vették, hogy 

hosszúhosszú ideig nagy segítségükre lesz majd. Any
nyira megbíztak benne, hogy még a Szanhedrin tagjá
nak is megtették!

Saul nagyon elszántan üldözte a Jézusban hívőket, 
mégis állandóan István járt az eszében. Sok kérdés 
foglalkoztatta, amire nem tudta a választ.

Ha István rossz ember volt, akkor miért ragyogott 
úgy az arca, mint egy angyalé? Hogyan tudott olyan 
nyugodtan és bátran viselkedni, sőt örülni? Hogyan 
kérhette Isten bocsánatát azokra, akik kövekkel do
bálták? Vajon neki volt igaza? Vajon helytelen dolog 
 Jézus követőinek üldözése?

HÉTFŐ
Saul össze volt zavarodva. Nem tudta, mit higy

gyen. Istvánnak volt igaza, vagy a vallási veze
tőknek?

Amikor Saul feltárta kételyeit, néhány vezető arról 
győzködte nagy buzgón, hogy István tévedett, nem 
 Jézus volt a Messiás. Saul mindaddig megbízott ezek
ben a főemberekben, de most nehezére esett hinni 
 nekik. Nem tudta elfeledni, mennyire tiszta, nemes 
és bátor volt István.

Végül úgy döntött, a vezetőknek hisz. Így tehát 
tovább üldözte a keresztényeket, de nem volt benne 
öröme.

ÓVODÁSOK  
C év, 3. negyedév,  

38. tanulmány 
szeptember 17.

SAUL ELFOGADJA 
JÉZUS HÍVÁSÁT
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Az üldözés olyan szörnyű méreteket öltött Jeruzsá
lemben, hogy sokan más városokba költöztek. Néhá
nyan Damaszkuszba mentek, ahol rövidesen szintén 
növekedni kezdett a hívők száma.

A jeruzsálemi vezetőket nagyon felbőszítették a Da
maszkuszból érkező hírek. Azt tervezték, hogy vissza
toloncolják onnan a hívőket Jeruzsálembe és meg
büntetik őket. Ki ajánlotta fel, hogy maga megy oda 
a hívők felkutatására? ApCsel 9:1-2

A főpap örömmel látta el Sault 
a szükséges iratokkal. Amint elké
szültek, Saul és társai útra keltek 
Damaszkusz felé.

Saul erősnek és hatalmasnak 
érezte magát. Büszke volt, ami
ért segíthet a vezetőknek egy ilyen 
fontos munka elvégzésével. Sej
telme sem volt róla, hogy ez az út 
gyökeresen megváltoztatja majd 
az egész életét.

KEDD
Saul Damaszkuszba igye

kezett. Fel akart kutatni 
mindenkit, aki Jézusban hisz, 

és visszatoloncolni őket Jeruzsálembe. 
Erős volt, tele energiával. Megtisztel
tetésnek érezte, hogy segítheti a val
lási vezetők szörnyűséges munkáját.

Damaszkusz messze volt Jeruzsá
lemtől. Saul és kísérete több napon át 
utazott. Útjuk száraz sivatagon át ve
zetett. Napokig semmi egyebet nem 
láttak csak homokot, köveket és még 
több ho mokot.

Végül elérkezett utazás utolsó napja. 
A nap magasan járt az égen, amikor Saul és kísérői 
egy hívogatóan szép zöld mezőt vettek észre a távol
ban. Tudták, hogy az már Damaszkuszhoz tartozik. 
Hűs vizű patakok folytak le a hegyekből, és azok vize 
 éltette a növényzetet.

Rövidesen elérték a zöld mezőt, és gyönyörű kertek 
között vezetett az útjuk. A hosszadalmas sivatagi gya
loglás után felüdülés volt a szemüknek a sok szépség 
látványa.

Örömük azonban nem tartott sokáig. Mi történt, 
amikor a város közelébe értek? ApCsel 9:3

A fénysugár még a napfénynél is ragyogóbb volt. 
Saul a földre rogyott.

Honnan érkezett az éles fény? Mi történik vajon 
Saullal ezután?

SZERDA
Mi történt Saullal, amikor Damaszkusz köze

lébe ért? Egy ragyogó fénysugár vetült rá az 
égből és ő a földre rogyott.

Az éles fény csak nem szűnt meg, és Saul hallotta, 
hogy valaki szól hozzá. Mit mondott a hang? ApCsel 
9:4

Mit felelt Saul? 5. v.
Nagyon megijedt, amikor Jézus hangját meghal

lotta. Felnézett, és Őt látta ragyogó 
dicsőségben állni maga előtt.

Saul hirtelen rádöbbent, hogy 
 Jézus életen van. A vallási vezetők 
hazudtak neki, és a hívőknek volt 
igazuk! Eszébe jutott István erőteljes 
prédikációja. A Biblia próféciáival iga
zolta, hogy Jézus a Messiás, aki most 
a mennyben él. Saul most már tudta, 
hogy minden igaz, amiről István be
szélt.

Felismerte, hogy bűnös István meg
ölésében. Sok más hívőt is bántott és 
megölt. Abban a meggyőződésben 
üldözte Jézus barátait, hogy Istenért 
dolgozik. Most már tudta, valójában 
Sátánnak dolgozott, mert Jézus bará
tainak üldözése ugyanaz, mintha Őt 
magát üldözte volna.

Szörnyen érezte magát. Nagyon 
sajnálta, hogy annyira gonosz volt, 
de fogalma sem volt, hogyan  tehetné 
jóvá.

CSÜTÖRTÖK
Jézus szólt Saulhoz, aki nagyon sajnálta már, 

hogy üldözte Jézus barátait. Nem tudta 
azonban, mit is tehetne.

Mit kérdezett Saul Jézustól, és Ő mit felelt, mit te
gyen? ApCsel 9:6

Saul felkelt, amikor megszűnt az erős ragyogás. Ki
nyitotta a szemét, de nem látott semmit. A Jézusból 
áradó ragyogó fénytől megvakult. Az emberek kézen 
fogták és bevezették a városba, egy Júdás nevű hívő 
házába. Ott magára hagyták egy szobában.

Saul azt hitte, hogy a vakság a gonoszsága bünte
tése. Isten tudta, hogy időre van szüksége, hogy gon
dolkodjon és imádkozzon. És Saul azt is tette.

Eszébe jutott a sok bibliai ige, amiket megtanult. 
Isten megértette vele, hogy a Messiásról szóló összes 
prófécia Jézusra vonatkozott. Újra meg újra szomo
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rúan gondolt Istvánra és a többi hívőre, akiket üldözött. Ret
tenetesen érezte magát, amiért hagyta, hogy a vallási vezetők 
mondják meg, mit higgyen.

Saul tudta, hogy egyedül Isten segíthet rajta. Megvallotta 
bűneit és imádkozott. Isten meghallgatta imáját és megbocsá
tott neki. A harmadik napon Isten küldött valakit a damaszku
szi gyülekezetből, hogy segítsen Saulnak.

PÉNTEK
A harmadik napon, miközben Saul imádkozott és megval

lotta bűneit, Isten szólt egy Ananiás nevű hívőhöz.
„Ananiás!’ – szólította Jézus.

„Ímhol vagyok Uram!’ – felelt Ananiás. Mit mondott Jézus 
Ananiásnak, mit tegyen? ApCsel 9:11-12

Ananiás tudta, miért érkezett Saul Damaszkuszba és el
mondta Jézusnak, hogy fél vele találkozni.

Jézus azonban így szólt: „Eredj el!” Majd elmagyarázta, hogy 
különleges misszionáriusául választotta Sault.

Ananiás engedelmeskedett. Mit tett, amikor Saulhoz érke
zett? 17. v.

Saul vaksága azonnal megszűnt és ismét látott. Saul megke
resztelkedett az Úr Jézus nevében. Mit tett ezután? 

20. v.
A damaszku

szi hívők nagyon 
örültek, hogy 
az üldözésükre 
érkezett ember 
ilyen sokat tesz az 
egyház növekedé
séért. A damasz
kuszi zsidó veze
tők azonban egyál
talán nem örültek 
neki. Saul nak ha
marosan el kellett 

hagynia a várost.
Amikor mintegy három 

esztendő múlva visszatért, 
ismét Jézusról kezdett pré
dikálni. A vezetők elha
tározták, hogy megölik. 
Őröket állítottak a város
kapuhoz, nehogy Saul 
kijuthasson.

Isten segített Saul ba
rátainak kitervelni a szökést. 

Hogyan oldották meg? 25. v.
Tudta István, amikor meghalt, hogy halála segít majd Saul

nak  Jézus kiváló munkásává lenni? Örülni fog István, amikor 
Saullal találkozik a mennyben?
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 ARANYSZÖVEG
„Uram, mit akarsz,  
hogy cselekedjem?”  

(Apostolok cselekedetei 9:6)
Tanulmányoztam a mai leckét, és gyakoroltam az aranyszöveget.

V CsSzeKH SzoP

 AZ ÉN IMÁM
Drága Istenem! Köszönöm, hogy meg-
változtattad Saul szívét és segítettél 
neki Jézus hű munkásává válni. Kér-
lek, engem is változtass meg és segíts, 
hogy jó munkásod lehessek!  Olyan 
szeretnék lenni, mint Jézus. Jézus ne-
vében, ámen.

 ELMÉLKEDÉSRE
Miért ment Saul Damaszkuszba? Azt 
hitte, hogy helyesen cselekszik?

Ki állította meg Sault és ki szólt hozzá?

Hány napig volt vak Saul? Sok ideje 
volt gondolkodni és imádkozni?

Miért nem akart Ananiás elmenni Saul-
hoz? Kell-e félnünk Istennek engedel-
meskedni?

Mit csinált Saul, amint ismét látott? 
Jézus nevében keresztelkedett meg? 
Azonnal Jézusról kezdett prédikálni?

Ki változtatta meg Saul gondolkodás-
módját? Minket is meg tud Jézus vál-
toztatni?

 TANULMÁNYOZÁSRA
Apostolok cselekedetei 9:1-22; 
Az apostolok története, 112–130. old.
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Valószínűleg mindenki látott már olyan állati 
 lakást, amilyent múlt heti leckénk végén, a képen 
mutattunk. Igen, egy hangyaboly volt az.

Vajon csak egy hangya építi fel a bolyt? Nem! Ha 
odaülsz és egy ideig figyeled, láthatod, hogy soksok 
hangya dolgozik összehangoltan. Azért ne menj túl 
közel, mert a hangyák megcsíphetnek, annak elle
nére, hogy olyan aprók.

A hangyák is kolóniában élnek, mint a több állat, 
amikről a közelmúltban tanultunk. Fel tudsz sorolni 
néhányat? A méhek, a denevérek, a termeszek, a szö
vőmadarak és az üregi baglyok is mind kolóniákban 
élnek.

A kis domb, amit a 
föld felett látunk, csak 
egy része a hangyák fész
kének. Lakásuk nagyob
bik fele általában a föld 
alatt található. Sok alagút 
szövi át, és sok külön
böző kisebb helyiség van 
benne, amiket a hangyák 
különböző célokra hasz
nálnak. Egyes üregekben 
az összegyűjtött élelmet 
tárolják. A levélvágó han
gyának nevezett faj pél
dául maga termeszti élelmét a föld alatt. Leveleket 
gyűjtenek bizonyos növényekről, lecipelik egy helyi
ségbe, apró darabokra rágcsálják és gombákat ter
mesztenek rajta, amit aztán megesznek. Más helyi
ségekben a kikelt hangyabébiket táplálják, míg fel 
nem nőnek. Sok tennivalójuk van a hangyáknak!

Tudtad, hogy a Biblia is beszél a hangyákról? 
„Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útait, és 
légy bölcs!” (Péld 6:6) A hangyák annyira aprók. Mit 
gondolsz, mit tanulhatunk mégis tőlük? Hogyan 

 leszünk böl
csebbek, ha 
figyel jük őket? 
Nos, a követ
kező igever
sek erre is felelnek: „Akinek nincs vezére, igazgatója, 
vagy ura, nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor 
gyűjti eledelét.” (78. v.)

A hangyáknak tehát senki sem mondja meg, mit 
tegyenek. Nincsen vezé
rük, felügyelőjük vagy 
uralkodójuk, mégis min
dig szorgalmasan teszik 
a dolgukat.

Te is igyekszel ilyenné 
válni? Ha igen, akkor 
a bölccsé válást tanulod. 
Bár még kicsi vagy, te 
is sokat segíthetsz apu
kádnak és anyukádnak, 
még akkor is, ha nincse
nek ott melletted és nem 
mondják meg, mit tegyél. 
Jusson eszedbe, hogy az 

apró hangyák mindig keményen dolgoznak, amikor 
munka van, és határozd el, hogy te is így teszel!

KITALÁLOD,  

MELYIK ÁLLATRÓL 

FOGUNK TANULNI  

A JÖVŐ HÉTEN?

KINEK A HÁZA?
– A hangya. Írta James Dietrich
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Isten mindenkit szeret. Nincsenek kedvencei. 
Téged is úgy szeret, mintha te lennék az egyetlen 
ember az egész világon.

VASÁRNAP
Péter nagyon sok helyre ellátogatott, és ahol csak 

járt, mindenütt Jézusról prédikált. Egy napon 
a Lidda nevű városba ment, ahol egy Éneás 

nevű emberrel találkozott, aki nagyon régóta beteg 
volt. Már negyven éve ágyban feküdt. Meg sem tudott 
mozdulni, mert teljesen béna volt.

Péter ránézett a beteg férfira. Mit mondott neki? 
ApCsel 9:34

Mennyire örült Éneás! Lidda minden lakója lát
hatta, hogy Jézus meggyógyította, és hittek Benne.

Joppé egy kisváros volt Lidda közelében. Élt ott 
egy csodálatos asszony, akit Tábi thá nak (vagy 

Dor kás nak) 

hívtak. Joppé lakói nagyon szerették. Tudod,  miért? 
Mert mindig az emberek megsegítésével foglalkozott. 
36. v.

Dorkás nem tudott utazni és prédikálni, mint Pé
ter, de segített a szegényeken. Mindig tudta, ki szorul 
segítségre, és kedves szavakkal bátorította őket. Foly
ton ruhákat varrt szorgalmasan másoknak. 

Egy nap nagyon megbetegedett. Annyira, hogy 
meg is halt. A joppéi hívők egyre csak siratták, any
nyira szerették.

A hívők tudták, hogy Péter éppen Liddában tartóz
kodik, ezért Dorkás halálakor embereket küldtek érte, 
hogy gyorsan jöjjön Joppéba.

Az üzenetet megkapva Péter azonnal odasietett. De 
mit tehetett még?

HÉTFŐ
Péter Joppéba érkezett, mert a hívők sürgősen 

odahívták. Mindenki nagyon szomorú volt, 
mert Dorkás meghalt.

Amint Péter megérkezett, azonnal a szobába vezet
ték, ahol Dorkás feküdt. Sok szegény özvegyasszony 
vette körül Pétert. Mit mutogattak neki? ApCsel 9:39

Péter nagyon sajnálta a szegény özvegyeket, akik
nek annyira hiányzott Dorkás. Halkan megkérte őket, 
hogy hagyják el a szobát, majd letérdelt a padlóra és 
arra kérte Istent, adja vissza Dorkás életét és egész

ségét.
Péter ezután Dorkásra 

nézett és így szólt: „Tábitha, 
kelj fel!” Dorkás abban a 
pillanatban lélegezni kez
dett. Majd kinyitotta sze
mét és felkelt.

Az özvegyek nagyon 
örültek, amikor Péter visz
szahívta őket a szobába 
és mutatta nekik, hogy 
Dorkás ismét életben van. © sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/

ÓVODÁSOK  
C év, 3. negyedév,  

39. tanulmány 
szeptember 24.

JÉZUS 
SZERETETÉNEK 
TOVÁBBADÁSA

49



Segített ez a csoda az embereknek, hogy higgyenek 
Jézus ban? 42. v.

Péter még egy darabig Joppéban maradt egy Simon 
nevű ember házában. Isten különleges munkával bízta 
meg. Egy Kornélius nevű férfinak kellett Jézusról be
szélnie.

Kornélius nem volt zsidó, ezért a zsidók pogány
nak nevezték. Péter még soha nem beszélt egyetlen 
pogánynak sem Jézusról. Még mindig azt hitte, hogy 
csak a zsidóknak kell megismerniük Jézust.

Vajon hogyan érteti meg Isten Péterrel, hogy a po
gányoknak is hirdetnie kell a Jézusról szóló jó hírt?

KEDD
Kornélius római katona volt. Sok katonának 

paran csolt, ezért 
centuriónak (szá

zadosnak) nevezték. 
Pogány iskolákba járt, 
de felnőttkorában hal
lotta a zsidóktól, hogy 
a mennyek Istene a Te
remtő.

Attól kezdve minden 
nap dicsőítette Istent és 
imádkozott hozzá. Kérte, 
hogy segítse munkáját jól 
végezni. Isten iránti sze
retetét azzal is kimutatta, 
hogy támogatta a szegé
nyeket. Mindenki szerette a római tisztet, mert jósá
gos és kedves volt.

A zsidók azonban továbbra is csak pogánynak ne
vezték és tisztátalannak tartották. Nem tudták, hogy 
Isten mindenkit egyformán szeret.

Kornélius tudta, hogy a Messiásnak el kell jönnie, 
de Jézusról még nem hallott. Isten ezért különleges 
üzenetet küldött neki.

Egy nap imádkozás közben egy 
angyal szólította nevén.

„Kornélius!” – mondta az an
gyal.

„Mi az, uram?” – kérdezte. Mit 
mondott neki az angyal? ApCsel 
10:4-6

Kornélius azonnal engedel
meskedett, és három embere rö
videsen már Joppéba tartott Pé
tert felkutatni. 

Másnap ebédidőben Péter 
megéhezett. Mivel az étel még 

nem készült el, felment a lapos tetőre imádkozni. Mi
közben imádkozott, ugyanaz az angyal, aki Kornélius
hoz is szólt, egy látomást adott neki. Mit látott? 11. v.

Mi volt a lepedőben? Holnap megtudjuk.

SZERDA
Péter Joppéban tartózkodott egy Simon nevű 

ember házában. Az ebéd elkészültére várakozva 
felment a tetőre imádkozni. Imádkozás közben 

meglátott egy nagy lepedőt az égből leereszkedni. Mi
vel volt tele a lepedő? ApCsel 10:12

Csupa olyan állat volt a lepedőben, melyeket Isten 
tisztátalannak tartott. Arra utasította népét, hogy soha 
ne egyenek olyanokat. Péter ezért nagyon meglepő

dött, amikor ezt hallotta: 
„Kelj fel Péter, öljed és 
egyél!”

Meg akarta enni Pé
ter azokat az állatokat? 
Természetesen nem! Mit 
mondott ezért? 14. v.

Mit mondott a hang 
Péternek? 15. v.

Mindez háromszor 
is megismétlődött.

„Mit jelenthet ez 
a furcsa látomás?” – 
tűnődött magában. 

Tudta, hogy Isten nem vál
toztatta meg az étkezési szabályokat. De akkor vajon 
mit akart ezzel mondani neki? 

Péter nagyon hamar megtudta, hogy Isten valójá
ban nem állatokról, hanem emberekről beszélt. A zsi
dók tisztátalannak tartották a pogányokat. Isten azon
ban őket is ugyanúgy szerette, mint a zsidókat. Azt 
akarta, hogy mindenki megismerje a Jézusról szóló jó 
hírt.

Miközben Péter a látomás jelentésén tűnődött, 
Kornélius emberei kopogtattak Simon 
ajtaján. Ekkor Isten ismét szólt Péterhez. 
Mit mondott vajon neki?

CSÜTÖRTÖK
Miközben Péter a tisztátalan állatok

ról szóló látomás értelmén töp
rengett, kopogtattak a bejárati 

ajtón. A férfiak voltak, akiket Kornélius 
küldött.

Mit mondott éppen ekkor a Szentlélek 
Péternek? ApCsel 10:19-20

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/
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Nagyon nehéz volt Péternek engedelmeskedni. A tanítványok 
addig még soha nem beszéltek a pogányoknak Jézusról, mert 
úgy gondolták, hogy csak a zsidók üdvözülhetnek. Péter tudta, 
hogy zsidó barátai szerint helytelen egy pogány embert meglá
togatnia. De hogyan tagadhatná meg, ha Isten utasította rá?

Lement és köszöntötte a három embert, akik elmondták, 
hogy Kornélius küldte őket. Péter behívta őket, és éjszakára is 
ott maradtak.

Másnap reggel Péter hat másik hívővel együtt elment a szá
zadoshoz. Mit csinált Kornélius, amikor Péter megérkezett? 
25. v.

Nagyon örült, hogy találkozhatott Péterrel. Tudta, Isten kü
lönleges üzenetet küldött neki általa. Péter azonban nem akarta, 
hogy bárki is őt dicsérje. Ő csak üzenetközvetítő. Ezért gyorsan 
így szólt: „Kelj fel; én magam is ember vagyok.”

Bementek a házba és Péter látta, hogy Kornélius sok rokonát 
és barátját is meghívta őt meghallgatni.

Mit mondott nekik először is? 
28. v.

Segített a látomás Péternek 
megérteni, amire Isten tanítani 
akarta?

PÉNTEK
Péter Kornélius ottho

nában volt. Életében 
először látogatott meg 

pogányokat. Isten azonban 
megtanította, hogy egyetlen 
ember sem közönséges vagy 
tisztátalan. Isten mindenkit ugyanúgy szeret, és azt akarja, 
hogy mindenki megismerje Jézust.

Miután Péter elmondta Kornéliusnak a látomását, ő is elme
sélte az angyal látogatását. Mit mondott még ezután?  ApCsel 
10:33

Péter tehát Jézusról kezdett prédikálni. Tökéletes életéről és 
csodáiról beszélt. Elmondta, hogyan árulta el Júdás, és hogyan 
feszítették keresztre a vallási vezetők. Majd feltámadásáról és 
mennybemeneteléről beszélt, ahol befejezi az emberek bűn
től való megmentésének munkáját. Kijelentette, hogy Jézus az 
egyetlen, aki megmentheti a bűnösöket.

Péter beszédét a kellős közepén félbeszakította valami. Mi 
történt? 44. v.

A Pétert kísérő zsidók csodálkoztak, hogy a Szentlélek ezek
nek a pogányoknak is a segítségére sietett. Ámulattal hallgatták, 
ahogy Kornélius és családja Istent dicsőíti és nyelveken szólnak, 
mint annak idején a tanítványok.

Kornélius és családja végül megkeresztelkedett. Ők voltak 
a legelső pogányok, akik Jézus egyházához csatlakoztak. Nem
sokára még több pogány csatlakozott.

Megtanulta Péter, hogy Isten nem személyválogató? 34-35. v.

 ARANYSZÖVEG
„Nem személyválogató az Isten;  

hanem minden nemzetben  
kedves ő előtte, aki őt féli  
és igazságot cselekszik.”  

(Apostolok cselekedetei 10:34-35)
Tanulmányoztam a mai leckét, és gyakoroltam az aranyszöveget.

V CsSzeKH SzoP

 AZ ÉN IMÁM
Drága Istenem! Köszönöm a tisztáta-
lan állatokról szóló látomást! Köszö-
nöm, hogy megmutattad, Te egyformán 
szeretsz mindenkit és azt akarod, hogy 
mindenki megismerje Jézust. Kérlek, 
segíts, hogy tudjak Jézusról beszélni 
a barátaimnak. Jézus nevében, ámen.

 ELMÉLKEDÉSRE
Úgy gondolta Péter, hogy csak a zsidók-
nak kell Jézusról beszélnie? Igaza volt?

Tudja Isten mindenkiről, hogy hol él és 
mit csinál?

Hogyan tanította meg Isten  Péternek, 
hogy mindenkit egyformán szeret? 
Étke zés ről vagy emberekről tanította 
 Pétert a látomás?

Azt akarta Isten, hogy Péter a pogá-
nyoknak és a zsidóknak is egyaránt be-
széljen Jézusról?

Azt akarja Isten, hogy a világon min-
denki halljon Jézusról? Azt akarja, hogy 
mindenkinek beszéljünk róla? Hogyan 
tehetjük ezt meg?

 TANULMÁNYOZÁSRA
Apostolok cselekedetei 9:32-10:48; 
Az apostolok története, 131–142. old.
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Legutóbbi fényképünkön egy üreges fatörzset láthattunk. Biztosan több állatot 
is ismersz, akik üreges rönkökben laknak. Most azonban a bűzös borzot fogjuk 
megismerni. Lakását odúnak nevezzük.

A borznak nagyon jó az alkalmazkodó képessége. 
Üreges fatörzsekben lakik, de ellakik a pajta vagy 
a veranda alatt, de akár egy földalatti üregben is. 
 Képes üreget ásni magának, de más állatok, róka 
vagy mormota által vájt gödröt is elfoglalhat.

A borzok nem töltik minden idejüket az odúban, 
de a borz mama ott szereti nevelni a kicsinyeit. Egy
szerre öthét kicsinye is születik. A kölykök vakon és 
süketen jönnek világra, de szőrük már van. Körül
belül háromhetes korukban nyílik ki apró szemük. 
A borzkölykök legalább egy évig anyjukkal marad
nak, csak utána képesek önállóan ellátni magukat.

A kis borzok nagyon aranyosak. Jó elnézegetni 
őket, de soha ne menj a közelükbe! A borz mamának 
igen furcsa, de nagyon hatásos védekező módszere 
van. Kitalálod, mi az?

A borzok nagyon rossz szagú folyadékot spriccel
nek az állatokra vagy emberekre, ha túl közel men
nek hozzájuk. Talán te is érezted már a borz bűzét. 
Annyira büdös, hogy a legtöbb állat sarkon fordul és 
békén hagyja őket.

De vajon mindent és mindenkit lespriccelnek 
a borzok? Nem. Előtte figyelmeztető jeleket adnak. 
Dobbantanak a mellső lábukkal, csikorgatják a fogu
kat és felemelik a farkukat. A bölcs ember vagy állat 
azonnal otthagyja őket, ha ezeket a figyelmeztető je
leket észreveszi.

Ugye tudod, hogy vannak más fontos figyelmez
tető jelek is, amiket figyelembe kell venni? A Bib
liában Isten figyelmeztet bennünket a bűn szörnyű 
következményeire, ha nem engedelmeskedünk tör
vényének. Azért teszi ezt, mert szeret bennünket és 
megígéri, hogy segít engedelmeskedni. Úgy döntesz, 
hogy bölcsen hallgatsz Isten és a szüleid figyelmezte
téseire? Boldog leszel, ha így teszel!
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KINEK A HÁZA?
– A bűzös borz. Írta James Dietrich
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