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Nem volt hely a szállodában, így a kis 
Jézus egy istállóban született meg.

S
ok-sok évvel ezelőtt Jézus megígérte, hogy 
kisbabaként eljön erre a világra. Jézus meg 
akarta váltani az embereket a bűntől és 

minden rossztól, amit a bűn eredményezett.
Amikor elérkezett az ideje, Jézus valóban 

eljött. Az anyukáját Máriának hívták, és Isten 
volt az apukája. Mária férjét Józsefnek hívták, 
ő segített Máriának gondoskodni a drága kisba-
báról. Nem sokkal Jézus születése előtt Mária és 
József hosszú utazásra indult. Betlehem városába 
utaztak, hogy József kifizethesse az adót. József 
megpróbált megfelelő szállást találni, ahol Máriá-
val együtt megpihenhettek. 

– Egyetlen üres szobánk sincs! – mondta neki 
a fogadós. – De lakhattok az istállóban…

Az istálló olyan, mint egy kis raktár, ahol 
állatok laknak. Nem kellemes és nem is tiszta 
hely, egyszóval nem emberek elszállásolására való. 
Mégis itt született meg a kisded Jézus. (1. kép)

Voltál-e valaha annyira boldog, hogy énekelni 
támadt kedved? 

Sok-sok évvel ezelőtt Jézus megígérte, hogy kisbabaként eljön erre a világra. Amikor elérke-
zett a megfelelő idő, Jézus valóban eljött. Az anyukáját Máriának hívták. Máriának József 

volt a férje, ő segített neki gondot viselni drága kisbabájáról. A kis Jézus születése előtt Mária és 
József hosszú útra indult. Egy Betlehem nevű városba kellett utazniuk. Amikor odaértek, József 
megpróbált megfelelő szállást találni kettejüknek, de minden szoba foglalt volt. Végül az egyik 
fogadós megengedte, hogy megpihenjenek az állatok istállójában. Ezen a helyen született meg 
Jézus. (1. kép)

Isten nagyon boldog volt, amikor Jézus megszületett. Az angyalok is nagyon 
örültek, és el akarták ezt mondani valakinek. 
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Drága Jézusunk, köszönjük a mai különleges történetet!  
Köszönjük, hogy Te annyira szeretsz minket! Mi is szeretünk téged, Jézus! Ámen!
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Betlehem mellett a dombokon pásztorok őrizték nyájukat. Hirtelen erős fény kezdett 
ragyogni körülöttük. Egy angyal volt! (2. kép)

– Csodálatos híreim vannak! – mondta az angyal. – Megszületett Jézus!
Az angyal elmondta a pásztoroknak, hogy hol találják a kisbabát. Ezután az egész égbolt meg-

telt ragyogó angyalokkal, akik csodálatos dalt énekeltek. Amikor az ének véget ért, az angyalok 
eltűntek. A pásztorok siettek meglátogatni Jézust. 

A pásztorok elmondták Máriának és Józsefnek, mit láttak és tapasztaltak. Annyira örültek, 
hogy láthatták a kis Jézust! Letérdeltek és imádták Őt. (3. kép) Ezután elsiettek, hogy másoknak is 
elmondják a jó hírt. 

Ti is boldogok vagytok, hogy Jézus kisbabaként eljött erre a világra? (4. kép) Ő érted és értem 
tette ezt. Hát nem csodálatos? 

Így érezték magukat az angyalok Jézus szüle-
tésekor. Isten is boldog volt a mennyben.

– Küldjük le az angyalok kórusát! – mondta 
Isten. – Mondjuk el valakinek ezt a csodálatos 
hírt!

Betlehem mellett egy dombon pásztorok 
őrizték juhaikat akkor éjjel. Egyszer csak erős 
fény jelent meg az égen, és körülöttük minden 
ragyogni kezdett. Egy angyal volt! A pásztorok 
megijedtek. (2. kép)

– Ne féljetek! – mondta az angyal. – Jó hírem 
van! Megszületett Jézus!

Az angyal elmondta a pásztoroknak, hol talál-
ják meg Jézust. Ekkor hirtelen az egész ég meg-
telt ragyogó, fényes angyalokkal, akik csodálatos 
éneket énekeltek. Mi volt ez az ének? Olvasd el 
Lukács 2:14-ből. 

A pásztorok csodálkozva figyelték, mi törté-
nik. Majd amilyen gyorsan érkeztek, olyan gyor-

Az angyal megmondta a pásztoroknak, 
hol találják a kisdedet.

A pásztorok siettek meglátogatni  
a kis Jézust.2 3

san el is tűntek az angyalok, és az ég újra elsöté-
tült. A pásztorok egymásra néztek.

– Gyere, siess! Menjünk, keressük meg a kis-
babát! – mondták.

Kezükbe vették pásztorbotjukat, a mezőn 
hagyták nyájukat, és elsiettek Betlehembe, hogy 
megnézzék a kis Jézust. 

Mária és József nagyon meglepődött a pászto-
rok látogatásán. (3. kép)
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– „Láttunk egy angyalkórust” – mondták 
nekik a pásztorok. Az angyalok nagyon fényesek 
és ragyogóak voltak. Betöltötték az egész égboltot. 
A legszebb éneket énekelték és elmondták, hogy 
megszületett a kis Jézus.

Sok király fényűző palotában lakik, de a kis 
Jézus egy istállóban született. Ez nem zavarta 
a pásztorokat. A kis Jézus nem nézett ki királynak, 
de ők tudták, hogy mégis az. Az angyalok mond-
ták nekik, és a pásztorok elhitték. Nem érdekelte 
őket, hogy Jézus nagyon kicsike volt, vagy éppen 
aludt, amikor meglátogatták. Letérdeltek Előtte 

és imádták Őt. Ezután sietve távoztak. Másoknak 
is el akarták mondani, amit hallottak és láttak. 
Jézus betartotta ígéretét és eljött. Annyira boldo-
gok voltak!

Ti is boldogok vagytok, hogy Jézus kisbaba-
ként eljött erre a világra? (4. kép) Jézus otthagyta 
csodálatos mennyei otthonát, és egy istállóban 
született meg. Miért jött el erre a világra?  
Ő segíteni akar nekünk nemet 
mondani Sátánnak és a bűnnek. 
Nagyon szeret minket. Hát nem 
csodálatos?

Mivel Jézus annyira szeretett minket, 
kisbabaként eljött erre a világra.4

„Egy ideig a mennyei Felség, a dicsőség Királya csak csecsemő volt Betle-
hemben, és csupán anyja karjában levő csecsemőt képviselt. Gyermekko-
rában az engedelmes gyermek munkáját végezhette, amikor teljesítette 
szülei kívánságait, és olyan feladatokat végzett, amelyek megfeleltek 
gyermeki képességeinek. Ez minden, amit a gyermekek megtehetnek, 
ezért úgy kell őket nevelni és tanítani, hogy Krisztus példáját kövessék. 
Krisztus úgy cselekedett, hogy áldására szolgált annak az otthonnak, 
amelyben élt, mert alávetette magát szüleinek és ezáltal missziómunkát 
végzett családi életében.” – Ellen White: Boldog otthon, 290. old.

Az én imám
Drága Jézus, annyira köszönöm, hogy  eljöttél, 
hogy ezen a világon élj! Köszönöm, hogy kis
babaként megszülettél. Szeretünk, Jézus! 
Ámen!

Aranyszöveg
„…és nevezd annak nevét Jézusnak…”  
Máté 1:21

Szemléltető anyag
Biblia

Bibliai vonatkozások
Máté 1:28–25, Lukács 2:1–20

 Szülők sarka



4

Amikor a kis Jézus megszületett, biztosan álla-
tok is jelen voltak. Nem tudjuk, milyen állatok 
lehettek akkor éjjel az istállóban, de lehetett 

néhány tehén is közöttük. 
A tehenek érdekes állatok. Nagy gyomruk négy 

részből áll. Fő része, az úgynevezett bendő, mintegy 
189 kg élelmet képes tárolni. Ekkora mennyiségű  
élelem elegendő lenne egy fürdőkád megtölté- 
séhez. 

A tehenek szeretik újra megrágni az ételüket. 
Naponta nyolc órán keresztül rágnak. A füvet a ben-
dőjükben tárolják, majd visszaöklendezik, hogy még 
rágják egy keveset. Ezt kérődzésnek nevezzük. 

Tehénnek tulajdonképpen csak a nőstényeket 
nevezzük, az apuka a bika. Kettejük kicsinye a borjú. 
A fiatal nőstényt, melynek még nem született borja, 
üszőnek nevezzük. 

A tehenek nagyon sok vizet isznak, kb. 132,5 
litert naponta, és állva is képesek aludni. Felfelé köny-
nyebben tudnak menni, mint lefelé. A tehenek szeret-
nek más tehenek társaságában tartózkodni, és beszél-
getnek is egymással. Amikor azt mondják: „mú”, akkor 
tulajdonképpen beszélgetnek. Lehet, hogy sok tehén-
bőgés hallatszott a kis Jézus születésének éjszaká-
ján, mert még az állatok is örültek, amikor a Megváltó 
megszületett. 

A tehenek
„Mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken.” Zsolt 50:10

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

A tanulmányban szereplő bibliaszövegeket a Károlyi Gáspár fordítású Bibliából idéztük.
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Jézus szeret minket. Ő kisbabaként 
érkezett világunkba.

E
mlékszel még a legutóbbi történetünkre? 
A kis Jézus egy istállóban született meg, 
állatok között. (1. kép) Egy angyal 

beszélt a pásztoroknak Jézusról. Ezután egy 
angyalkar jelent meg, és csodálatos éneket éne-
kelt. Amikor befejezték az éneklést, az angyalok 
visszamentek a mennybe. Annyira ragyogóak vol-
tak és olyan sokan jöttek, hogy fényes csillagnak 
látszottak.

Messze, egy távoli országban, néhány bölcs 
tudós észrevette azt a csillagot.

– Van valami különleges abban a csillagban – 
mondták.

Várták és figyelték Jézus születésének jelét. 
Hitték, hogy ez a csillag lehet Isten jele, amellyel 
tudtukra adja Jézus érkezését.

Észrevették, hogy a csillag mozog.
– Gyertek, kövessük azt a csillagot! – mond-

ták. – Ez fog elvezetni minket a kis Jézushoz.

Az elmúlt héten arról tanultunk, hogyan született meg Jézus egy istállóban. (1. kép) Olvas-
tunk az angyalokról, akik csodálatos dalt énekeltek a mezőn tanyázó pásztoroknak. Amikor 

befejezték az éneket, visszamentek a mennybe. Annyira fényesek voltak, hogy ragyogó csillaghoz 
hasonlítottak. 

Messze, egy távoli, idegen országban bölcsek figyelték azt a csillagot. Várták Jézus érkezését. 
Hitték, hogy a csillaggal szeretné megmutatni nekik Isten, hogy ennek az ideje elérkezett. Majd 
megfigyelték, hogy a csillag mozgott.

– Gyertek, kövessük a csillagot! – mondták. 
A bölcsek éjjel utaztak, mivel akkor jobban látták a csillagot.
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A bölcsek meglátogatják Jézust
et

Drága Jézus, köszönjük, hogy lejöttél a mennyből, hogy segíts megmenekülni Sátántól.  
Nagyon szeretünk, Jézusunk! Ámen!

k
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Ahányszor elindultak, mindig a csillag irányába mentek. (2. kép)
Kilométerről kilométerre haladtak előre a csillag után. Majd egy éjjel a csillag megállt egy 

szép templom fölött. A bölcsek azt hitték, hogy az ott lakó embereknek tudomásuk van Jézus szü-
letéséről.

– Hol van a kisded Király? – kérdezték. (3. kép)
Úgy tűnt azonban, hogy senki nem tudta, hol van Jézus. A bölcsek elszomorodtak. 
Hirtelen azonban a csillag fényesen felragyogott és megmozdult. A bölcsek követték. A csil-

lag egészen Jézus születésének helyéig vezette őket, majd ott megállt. A bölcsek letérdeltek, és 
imádták a kisded Jézust. (4. kép) Odaadták Neki a magukkal hozott szép ajándékokat. (Bontsátok 
ki az ajándékokat.)

Mi is adhatunk Jézusnak ajándékokat. Amikor a boldogságot választjuk, és engedelmeske-
dünk anyának és apának, ajándékot adunk Jézusnak. Íme, hogy tehetjük boldoggá Jézust.

A bölcsek szép ajándékokat készítettek elő 
a kisded Királynak, majd követték a csillagot. 
Éjjel utaztak, mert akkor jobban látták a csillagot. 
Amikor a csillag megmozdult, ők is elindultak. 
Nem volt autójuk, vonattal és repülőgéppel sem 
utazhattak, mert az sem létezett, így gyalog men-
tek, vagy esetleg teveháton. (2. kép)

Kilométerről kilométerre követték a csilla-
got, ameddig az megállt egy szép templom fölött. 

A bölcsek követték a ragyogó,  
fényes angyal-csillagot.2 A bölcsek megkérdezték, hol találják 

a kisded Királyt.3

A templom volt az imaház abban az országban, 
ahol Jézus született. A bölcsek nagyon boldogok 
voltak. Biztosak voltak benne, hogy az emberek 
tudnak Jézusról. Mit kérdeztek a bölcsek azoktól 
az emberektől? Olvasd el Máté 2:2-ben. 

Úgy tűnt azonban, hogy senki nem tudta, hol 
van a gyermek Jézus. (3. kép) A bölcsek elszomo-
rodtak. Vajon úgy kell hazamenniük, hogy nem 
láthatják a kis Jézust?

Ekkor hirtelen a csillag újra felragyogott és 
megmozdult.

– Siessetek! Menjünk a csillag után! – mond-
ták a bölcsek.

Ó, mennyire vágytak látni Jézust!
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Örülsz annak, hogy Jézus aprócska gyermek-
ként eljött erre a világra? Adhatunk Neki mi is 
ajándékokat? Igen, adhatunk. Minden szom-
baton, amikor elhozzuk adományainkat, azzal 
ajándékot adunk Jézusnak. Az a pénz arra szol-
gál, hogy mások is megismerhessék Jézust. Ami-
kor a boldogságot választjuk és engedelmeske-
dünk anyának és apának, mi is megajándékozzuk 
Jézust. Mondjuk el Neki most, 
mennyire szeretjük Őt!

„A hűséges izraeliták ősidők óta nagy figyelmet szenteltek 
az ifjúság nevelésének. Az Úr utasítására a gyermekeket már 
csecsemőkoruktól az Ő jóságára és nagyságára tanították. 
Ezt különösen kinyilatkoztatja a törvény és Izrael története. 
A nyiladozó értelemhez alkalmazták az énekeket, imákat 
és az Írásokból vett tanulmányokat.” – Ellen White: Jézus 
élete, 69. old.

A bölcsek ajándékokat adtak a kisded 
Jézusnak.4

Ez alkalommal a csodálatos csillag Jézushoz 
vezette őket. Addig ment, ameddig elért az istál-
lóhoz, ahol Jézus született. Ott pedig megállt. 
A bölcsek elcsodálkoztak. Azt hitték, hogy Jézus 
egy szép helyen lesz, egy villában vagy egy palo-
tában. De íme a kis Jézus egy apró istállóban volt, 
az állatok mellett. József és Mária is elcsodálko-
zott a bölcsek szép ajándékán. (4. kép)

Amikor a bölcsek meglátták a gyermek Jézust, 
letérdeltek Előtte és imádták Őt, majd kibontot-
ták a kis Királynak hozott aján dé kokat. (Bontsá-
tok ki az ajándékokat. Mutassatok a gyerekek-
nek pénzt és parfümöket.)

Az én imám
Köszönöm, Jézus, a bölcsekről szóló történe
tet! Köszönöm, hogy mi is adhatunk Neked 
ajándékokat! Szeretünk, Jézus! Ámen!

Aranyszöveg
„…ajándékokat adának néki…” Máté 2:11

Szemléltető anyag
Biblia, pénz, ajándékok, parfüm

Bibliai vonatkozások
Máté 2:1–12

 Szülők sarka
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Felnéztél-e valaha éjjel az égre, és láttad a csil-
lagokat? A csillagok nagyon szépek, különö-
sen, amikor sziporkáznak. Annyira távol vannak 

tőlünk, hogy nagyon aprócskáknak tűnnek, de valójá-
ban nagyon nagyok!

Jézus azért teremtette a csillagokat, hogy mi örül-
jünk nekik, de a csillagok célja nem csak az, hogy szé-
pen ragyogjanak. A naponta felkelő Nap is egy csillag. 
Ez melegíti bolygónkat és áraszt fényt nappal a földre. 
Ugyanakkor a Nap segítségével tudjuk számon tar-
tani a napokat is. Ahányszor lemegy a Nap, eltelik egy 
nap. A csillagoknak is fontos betöltendő feladatuk van. 
A csillagok világítanak éjjel, hogy az emberek akkor is 
lássanak egy keveset. Ha nem lennének a csillagok, az 
éjszakák sokkal sötétebbek lennének. A csillagok segí-
tik az utazókat a tájékozódásban. A Sarkcsillag min-
dig nagyon fontos volt a hajósoknak. A tengerészek 
a Sark csillag segítségével azonosították, hogy merre 

van észak, így nem tévedtek el. A bölcsek, akik meg-
látogatták Jézust, ismerték az égen általában látható 
csillagokat, ezért észrevették, amikor az új, angyalok-
ból álló csillag felragyogott.

Jézus sokféleképpen szól hozzánk. Fontos üzene-
tet közvetített a bölcseknek a csillagok által. Ő nekünk 
is közvetít üzenetet a Napon és a csillagokon keresz-
tül. Ez arról szól, hogy Ő mennyire szeret minket. Te is 
szereted Jézust?

A csillagok
„Teremté tehát Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék 

nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat.” 1Mózes 1:16

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

A tanulmányban szereplő bibliaszövegeket a Károlyi Gáspár fordítású Bibliából idéztük.
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József és Mária elvitték a kis Jézust 
a templomba.

A
mikor Jézus kisbaba volt, az emberek 
nem úgy jártak a gyülekezetbe, mint 
mi. Ők a templomba vagy a zsinagógába 

mentek. A templomban Istenhez imádkoztak, 
és vidám énekeket énekeltek Istennek. A bibliai 
tekercsek olvasása által tanultak Istenről. Amikor 
egy anyuka és egy apuka először elvitte kisbabáját 
a templomba, be kellett őt mutatniuk a papnak. 
A pap karjába vette a drága kisbabát, és imád-
kozott, hogy Isten áldja meg őt és a szüleit. Ezt 
a különleges imát és áldást gyermekbemutatás-
nak nevezzük. József és Mária tudták, hogy Jézus 
különleges kisbaba. Tudták, hogy Jézus apja maga 
Isten. József és Mária azt akarták, hogy Isten 
segítsen nekik gondot viselni Jézusról. Szerették 
volna felajánlani, bemutatni Őt Istennek. 

Egy boldog napon József és Mária elvitték 
a kis Jézust a templomba. (1. kép)

A pap a karjára vette a kisbabát. Miközben 
a pap kezében tartotta a kicsit, egy nagyon idős 
ember, Simeon lépett a templomba. 

Amikor Jézus kisbaba volt, az emberek a templomba mentek Istent imádni. A templomban 
imádkoztak, énekeltek és olvasták a bibliai tekercseket. 

Amikor egy apuka és egy anyuka először elvitte kisbabáját a templomba, elsőként a paphoz 
mentek. A pap karjába vette a kicsit, és kérte Isten áldását a gyermekre és szüleire. Ezt a külön-
leges imát gyermekbemutatásnak nevezzük. Amikor a kis Jézus még nagyon picike volt, József 
és Mária elvitte Őt a templomba. (1. kép) A pap gondosan a karjába vette a kis Jézust. Miköz-
ben kezében tartotta, egy Simon nevű, nagyon idős ember lépett a templomba. Isten megmondta 
Simeonnak, hogy a kis Jézus különleges kisbaba, Aki azért jött, hogy megmentsen 
minket Sátántól. 

1

B i B l i a i

enétröt

2022. július 16.
Apró léptek • 3. negyedév • 29. tanulmány

Jézus bemutatása
et

Köszönjük, Jézus, hogy gyermekként eljöttél erre a világra!  
Kérünk, segíts Hozzád hasonlónak lenni! Ámen!

k

Tanulság a legkisebbeknek 
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Amikor a gyermekbemutatás véget ért, Simeon is kézbe vette a kisbabát. (2. kép)
„Köszönöm, hogy láthattam ezt a különleges gyermeket” – imádkozott Simeon hangosan. 

Miközben a kezében tartotta a kis Jézust, egy nagyon idős hölgy, Anna érkezett a templomhoz. 
Anna szerette Istent, és azonnal tudta, ki Jézus. 

„Isten betartotta ígéretét” – mondta Anna mindenkinek.
Anna és Simeon nagyon boldogok voltak aznap.
Mária és József megtanították Jézusnak, hogy mindig tartsa észben, hogy Ő Istennek lett 

ajánlva. Isten segített nekik gondoskodni Jézusról, pontosan úgy, ahogy a te anyukádnak és apu-
kádnak is segít gondot viselni rólad. (3. kép)

Te Istené vagy, ahogy Jézus is Istené volt. Te is különleges vagy Isten szemében. (4. kép)

Simeon látta, hogy a pap a kis Jézust tartja 
karjaiban, és hallgatta, ahogy imádkozott érte, 
majd visszaadta szüleinek. A pap nem tudta, 
hogy a kis Jézus volt a valaha született legkü-
lönlegesebb kisbaba, vagy hogy Ő volt Isten Fia. 
Simeon azonban tudta. Isten felfedte Simeon nak 
a kis Jézus kilétét. Simeon azt is tudta, hogy Jézus 
ment meg minket Sátántól. 

Simeon is karjába akarta venni a kis Jézust. 
Amikor a gyermekbemutatás véget ért, Simeon 
gyengéden kézbe vette a kicsit, majd imádko-
zott és megköszönte Istennek, hogy láthatta a kis 
Jézust. (2. kép)

Amikor Simeon a kezében tartotta a gyerme-
ket, egy nagyon idős hölgy érkezett a templom-
hoz. Annának hívták, és nagyon szerette Istent. 

Miután Jézust bemutatták Istennek, 
Simeon karjába vette és imádkozott.2 Mária hazavitte Jézust. Ő sok mindent 

tanított Neki Istenről.3
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nak gondot viselni rólad, pontosan úgy, ahogy 
régen segített Máriának és Józsefnek is gondos-
kodni a kis Jézusról. 

Ahogy növekedsz, mindig emlékezz arra, 
hogy Istené vagy, és Neki ajánlottak.  Amikor 
Sátán megkísért, hogy tegyél valami  rosszat, 
te bátran mondj nemet: „Nem teszem meg, 
én Istené vagyok!” Jézus is ezt tette. 
Mondjuk ezt el most, együtt! 
(Ismételjétek el közösen.)

Ez az anyuka és apuka bemutatja,  
felajánlja kisbabáját Istennek.4

Simeonhoz hasonlóan Anna is tudta már, hogy 
Isten a mi megsegítésünkre küldte a kis Jézust. 
Abban a pillanatban, amikor meglátta, Anna már 
tudta, ki volt Jézus. Mit tett Anna, miután meg-
látta a kis Jézust? Olvasd el Lukács 2:38-ból.

„Isten betartotta ígéretét” – mondta Anna 
mindenkinek. – „A kis Jézus segít megszabadulni 
Sátántól.” – Anna nagyon boldog volt aznap.

József és Mária hazavitték Jézust. (3. kép) 
Ahogy Jézus növekedett, József és Mária gon-
dosan tanították Őt Istenről, mennyei  Atyjáról. 
Megtanították, hogy soha ne felejtse el, hogy 
Isten nek ajánlották, és Isten segít nemet mondani 
Sátánnak.

Az anyukák és az apukák napjainkban már 
nem viszik el kisbabáikat a templomba, de ma is 
bemutatják őket Isten előtt. (4. kép, gyermekbe-
mutatási kép) Isten segít anyukádnak és apukád-

• Kicsik lapozgató Bibliája

• Király szamárháton

•  101 kép és szó bibliai 
 történetekhez

Az én imám
Drága Jézus, köszönjük, hogy Téged választ
hattunk! Szeretnénk mindig a Tied lenni! 
Köszönjük, hogy anyukánk és apukánk segít 
tanulni Rólad. Nagyon szeretünk. Ámen!

Aranyszöveg
„Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh 
gyümölcse: jutalom.” Zsoltár 127:3

Szemléltető anyag
Biblia, képek gyermekbemutatásról

Bibliai vonatkozások
Lukács 2:2239

Forrásanyag neked és gyermekednek:
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Amikor Jézus megszületett, aprócska kisbaba 
volt. Pontosan olyan, mint ti, amikor megszü-
lettetek. Az újszülöttek mindenben a szüleikre 

vannak utalva, majdnem semmit nem tudnak meg-
tenni egyedül. Az anyukák és az apukák táplálják, 
 felöltöztetik, szeretgetik, melengetik, tisztába teszik 
a kisbabájukat. Bár sok mindenben segítségre szorul-
nak, mégis egy egészséges újszülött, már rögtön szüle-
tése után meg tud tenni bizonyos dolgokat. 

A kisbabák már az első perctől kezdve nagyon jól 
hallanak. Tíz perccel születésük után azt is meg tud-
ják állapítani, milyen irányból jön a hang. Egy kétnapos 
újszülött már akkor is tudja, ki az anyukája, ha ő csak 
egy szót szól. A kisbabák már a születésük pillanatá-
ban tudnak sírni, de csak három hetes koruktól köny-
nyeznek, amikor sírnak. A könnyek segítenek a kis-
babáknak megnyugodni. A kis állatok is tudnak síró 
hangot hallatni, de csak az emberek képesek könnyek-
kel sírni, amikor szomorúak.

A kisbaba agya nagyon gyorsan fejlődik. Egyéves 
korában egy kisgyerek agya már kétszer akkora, mint 
volt születésekor. Jézus teremtette a kisbabákat, hogy 
sok-sok dolgot megtanulhassanak. Ahogy növekszel, 
Jézus szeretné, ha mind többet és többet tanulnál 
meg Róla. Te tanulsz Jézusról?

Kisbabák
„A kis gyermek pedig növekedék, (…) és az Istennek kegyelme vala ő rajta.” Lukács 2:40

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

A tanulmányban szereplő bibliaszövegeket a Károlyi Gáspár fordítású Bibliából idéztük.
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Amikor az édesanyja hívta, a kis Jézus 
 készségesen válaszolt: „Jövök!”

Hozzád hasonlóan, Jézus is egyre növekedett.
Megtanult egyedül járni, majd beszélni és 

enni is. Szerette hallgatni a tekercsekből felolva-
sott bibliai történeteket. József és Mária 
ugyanazokat a történeteket mesélte el 
Neki, amelyeket te is tanulsz a Bibliá-
ból. Jézus megtanulta az aranyszövegeit, 
pontosan úgy, mint te. Ugyanakkor 
Jézus megtanulta a boldogság tíz szabá-
lyát is, melyek rávezették, hogy mindig 
örömmel és azonnal engedelmesked-
jen. „Jövök!” – válaszolta gyorsan, ami-
kor Mária vagy József valamiért hívta. 
(1. kép)

Jézus megtanult vidám segítsége 
lenni a szüleinek, pontosan úgy, ahogy 
te is tanulgatod ezt. Olyan sokfélekép-
pen segíthetett anyukájának! Bár még 
kicsi volt, vizet hozott a kútról, vagy fát 
aprított a tűzre. (2. kép)

Jézus aprócska kisbabaként jött el világunkba. Majd hozzád hasonlóan Jézus is nőtt, növeke-
dett. Megtanult egyedül járni, beszélni és enni. Szerette hallgatni a tekercsből felolvasott bib-

liai történeteket. Megtanulta a parancsolatokat, és megtanult vidáman, örömmel engedelmes-
kedni. Ha az édesanyja éppen játszás közben szólította, azonnal ment. (1. kép)

Jézus sokféleképpen tudott segíteni anyukájának. Bár még kicsi volt, tudott fát hozni a tűzre. 
(2. kép)

Szerintetek mit tett Jézus, ha az anyukája megkérte, hogy szedje össze a  játékait? 
(Szórjatok szét néhány játékot, majd közösen szedjétek össze.) Jézus szépen össze-
szedte volna őket.

1

A
mikor Jézus eljött erre a világra, aprócska 
kisgyermekként született meg. Mit tett 
Ő ezután? Olvasd el Lukács 2:40-ben.

B i B l i a i

enétröt

2022. július 23.
Apró léptek • 3. negyedév • 30. tanulmány

A gyermek Jézus
et

Drága Jézus, köszönjük a bibliai történeteket!  
Szeretnénk olyanok lenni, mint amilyen Te voltál gyermekként! Ámen!

k

Tanulság a legkisebbeknek 
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Ahogy Jézus növekedett, örömmel segített Józsefnek az ácsműhelyben. (3. kép) Jézus megta-
nulta fűrészelni a fát, beütni a szegeket. (Játékkalapács) Kop-kop-kop. Jézus megtanult jó segít-
ség lenni.

Jézus szerette az embereket. Ha éhes embert látott, megosztotta vele élelmét. Jézus szerette 
testvéreit, és megpróbálta boldoggá tenni őket. Mindig kedves, szeretetteljes volt velük szem-
ben. (4. kép) Jézus az állatokat is szerette. Amikor beteg, sérült állatot látott, mindig megpróbált 
segíteni rajta. Jézus Isten minden teremtményét szerette. Hozzád hasonlóan Jézus is egyre nőtt, 
növekedett. Ahogy nőtt, mind többet tanult meg Isten csodálatos világáról. 

Jézus azért jött kicsi gyermekként erre a világra, hogy pontosan tudja, mit érzel. Szeretnél 
köszönetet mondani Neki ezért?

Szerintetek mit tett Jézus, amikor az anyukája 
megkérte, hogy szedje össze a játékait? (Szórja-
tok szét néhány játékot.) Gyertek, tegyük, amit 
Jézus tett! (Szedjétek össze együtt a játékokat.) 
Köszönöm! Szépen helyre raktad a játékokat.

Jézus segít, hogy megtanulj mindig azon-
nal és örömmel engedelmeskedni. Jézus tudta, 
hogyan kell vidáman, örömmel szót fogadni, 
mert Ő is ezt tette gyermekkorában. 

Ahogy Jézus növekedett, boldogan segített 
Józsefnek az ácsműhelyben. Amikor még kicsi 
volt, segített kitakarítani a műhelyben, de ahogy 
nőtt, József megmutatta Neki, hogyan kell szé-
ket, asztalt és ágyat készíteni. (3. kép) Jézus 
megtanulta megfelelő méretre vágni a deszkát 

Jézus segített az édesanyjának 
 bizonyos dolgokat cipelni.

Jézus megtanult vidám segítő lenni.2 3

és a faanyagot. Megtanulta beverni a szegeket. 
(Játék-kalapács.) Kop-kop-kop. Jézus megtanult 
hasznos segítség lenni.

A városban, ahol Jézus lakott, nagyon szegény 
emberek is éltek. Annyira szegények voltak, hogy 
az élelmük sem volt mindig elegendő. Jézus saj-
nálta a szegény, éhes embereket. Sokszor átadta 
nekik a saját ételét. (Mutass „ételt” a gyerekek-
nek.) Jézus boldogan segített másokon, mint 
ahogy te is örülsz, ha segíthetsz valakinek.
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Jézus szerette testvéreit, és megpróbálta bol-
doggá tenni őket. Jó testvér volt, mindig kedve-
sen, szeretetteljesen beszélt velük. (4. kép)

Jézus az állatokat is szerette. Szerette a puha 
bundájú kiscicákat és a játékos kutyusokat. Sze-
rette a madárcsicsergést, és szívesen nézte, ahogy 
repkednek a levegőben, majd a fák ágain dalol-
nak. Ahányszor sérült állatot látott, mindig meg-
próbált segíteni rajta.

Jézus szerette Isten minden teremtményét. 
Szerette az embereket, és szeretett kint, a friss leve-
gőn lenni. Hozzád hasonlóan Jézus is egyre növe-
kedett. Ahogy nőtt, mind többet és többet tanult 
Isten csodálatos világáról. Jézus is volt kisgyerek, 
tehát pontosan tudja, mit érzel. Megérti, amikor 
szomorú, vagy amikor boldog vagy, és szeret téged. 
Tudja, hogyan segítsen neked.  
Szeret néd megköszönni Neki ezt?

Jézus szerette testvéreit.4

„Jézus gyermekkorában, ifjúkorában és férfikorában – egész életében 
– tanulmányozta a szent Írásokat. Anyjának ölében mint kisgyermek 
naponta tanulta a próféták könyvtekercseit. Ifjúságában a kora hajnali 
vagy az esti szürkület gyakran találta Őt a hegyoldalon vagy az erdő fái 
között, mialatt csendes órát töltött imával és Isten Igéjének tanulmá-
nyozásával. Szolgálatában az Írások alapos ismerete tanúsítja a tanul-
mányozásban való szorgalmát. Mivel ismeretét úgy szerezte, ahogyan 
mi is megszerezhetjük, csodálatos szellemi és lelki ereje bizonysága 
a Biblia nevelő értékének.” – Ellen White: Előtted az élet, 185. old.

Az én imám
Köszönöm, Jézus, hogy Te is voltál kisgyerek! 
Kérlek, segíts Hozzád hasonlóvá válni! Szere
tünk, Jézus! Ámen!

Aranyszöveg
„Az ő cselekedeteiből ismerteti meg magát 
még a gyermek is.” Példabeszédek 20:11

Szemléltető anyag
Biblia, egy doboz játék, játékkalapács, 
 játékétel

Bibliai vonatkozások
Lukács 2:39–40

 Szülők sarka
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Van kiskutyád, vagy esetleg valamelyik barátod-
nak van-e kiskutyája? A kutyusok az ember leg-
csodálatosabb barátai. A kiskutyák szőrösek, és 

kellemes érzés simogatni őket. Ugyanakkor játszani is 
nagyon szeretnek. Az újszülött kutyusok nagyon ara-
nyosak, de akkor még nem állnak készen a játékra. 

A kiskutyák zárt szemmel születnek, így eleinte 
semmit nem látnak, ugyanakkor hallani sem hallanak, 
szagokat sem éreznek, sőt, fogaik sincsenek. Körülbe-
lül tíz napos korukban kezd kinyílni a szemük és kez-
denek el látni. A fülük három hetes korukra nyílik ki, 
akkor kezdenek el hallani. Amikor a fogacskáik kinő-
nek, játékból gyakran harapnak. A kutyusok gyorsan 
nőnek, sokkal gyorsabban, mint az ember-gyermekek. 
Egyéves korában a kutyus már kifejlett kutyának szá-
mít. Ennek érdekében sokat kell aludniuk. Kicsi koruk-
ban nagyon sokat alszanak, sokszor úgy tűnik, hogy 
egész nap nem is tesznek egyebet. 

Mivel a kiskutyák nem látnak, nem hallanak, ami-
kor megszületnek, az anyukájuk közvetlen közelében 

kell maradniuk. A kutyamama gondosan vigyáz kicsi-
nyeire. Szereti őket, és gyengéden figyeli minden moz-
dulatukat.

Amikor látjuk, hogyan gondoskodik a kutya 
a kölykeiről, gondoljunk Jézusra, saját anyukánkra 
és apukánkra. Ők szeretnek téged és gondoskodnak 
rólad. Szeretnétek köszönetet mondani nekik ezért? 

Kiskutyák
„Egyébiránt kérdezd meg csak a barmokat, majd megtanítanak,  

és az égnek madarait, azok megmondják néked.” Jób 12:7

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.
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Jézus boldogan olvasta a bibliai tekercset, 
és megtanulta az aranyszövegeket.

A
mikor Jézus kisfiú volt, előszeretettel hall-
gatta a tekercsből felolvasott bibliai törté-
neteket. Örömmel tanulta meg kívülről az 

aranyszövegeket. Amikor már elég nagy volt hozzá, 
naponta olvasta saját bibliai tekercsét. (1. kép)

Sátán azt akarta, hogy Jézus rosszalkodjon. 
Mivel Jézus még kicsi volt, Sátán azt gondolta, 
könnyen ráveheti Őt a rosszra. De minden alka-
lommal, amikor megkísértette Őt, Jézus a Bibliá-
ból válaszolt. Jézus soha nem ellenkezett mennyei 
Atyjával, Aki segített nemet mondania Sátánnak. 
Jézus megmutatta, hogy minden kisgyerek szeret-
heti Istent és engedelmeskedhet Neki.

Jézus sokáig együtt lakott Máriával és József-
fel. Testvéreivel karöltve keményen  dolgoztak 
 József ácsműhelyében. Jézus pedig fejlődött és 
növe ke dett, ameddig erős, egészséges felnőtt 
férfivé vált. 

Egy nap eljött az ideje, hogy Jézus elmondja 
az embereknek, miért jött a Földre. Az embe-
reknek tudniuk kellett, hogy Jézus azért jött le 
a menny ből, hogy megőrizze őket Sátántól. 

Amikor Jézus még kisgyerek volt, előszeretettel hallgatta a bibliai történeteket, és megtanulta 
az aranyszövegeket. (1. kép)

Sátán minduntalan megpróbálta rávenni Őt a rosszalkodásra, de Jézus ilyenkor mindig a Bib-
lia szavaival válaszolt. Jézus megmutatta, hogy minden kisgyerek szeretheti Istent és engedelmes-
kedhet Neki. 

Egy nap, amikor Jézus már felnőtt volt, elérkezett az ideje, hogy elmondja az embereknek, 
miért jött erre a Földre. Az embereknek tudniuk kellett, hogy Jézus lejött a mennyből, 
hogy megóvja őket Sátántól. 

1

B i B l i a i

enétröt

2022. július 30.
Apró léptek • 3. negyedév • 31. tanulmány

Jézus nemet mond Sátánnak
et

Drága Jézus, köszönjük, hogy lejöttél a mennyből a földre!  
Köszönjük, hogy úgy nőttél fel, mint bármelyik gyermek! Szeretünk, Jézus! Ámen!

k

Tanulság a legkisebbeknek 
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Jézus elköszönt családjától, elment a Jordán folyóhoz, és János megkeresztelte. (2. kép)
Ezután Jézus elment egy magányos, csendes helyre, ahol nyugodtan imádkozhatott és gon-

dolkodhatott. (3. kép) Ameddig ott volt, egyáltalán nem evett semmit. Elfáradt és legyengült, 
de nem aggódott. Tudta, hogy mennyei Atyja gondoskodik Róla a megfelelő időben. 

Ekkor Sátán ment oda Hozzá. Mindenféleképpen próbálta rávenni Őt a rosszra, de Jézus min-
den alkalommal azokkal a szavakkal válaszolt, amelyeket a bibliai tekercsekből tanult. Mindig 
nemet mondott Sátánnak. (4. kép)

A mennyei angyalok segítettek Jézusnak. Vittek Neki kenyeret és beszélgettek Vele. Nemso-
kára már sokkal jobban érezte magát. Kész volt elkezdeni csodálatos szolgálatát. 

Isten Igéjének tanulása nekünk is segít nemet mondani Sátánnak. Amikor megtanuljuk az 
aranyszövegeket, elménkben megőrizzük Isten Szavát. (Mutassunk a fejünkre.)

Jézus elköszönt a családjától, és elment a Jor-
dán folyóhoz, ahol Keresztelő János megkeresz-
telte Őt. (2. kép)

Ezután egy csendes, puszta helyre ment. Tel-
jesen egyedül volt ott. (3. kép) Jézus emlékezett 
a bibliai tekercsek szavaira. Azon gondolkodott, 
hogyan segíthetne másoknak nemet mondani 
Sátánnak. Ugyanakkor nagyon sokat imádkozott. 

Jézus semmit nem evett, ameddig azon 
a puszta helyen tartózkodott. Elfáradt és legyen-
gült, de nem aggódott. Tudta, hogy mennyei 
Atyja ad Neki ételt a megfelelő időben.

Egy nap Sátán látogatta meg Őt azon a csen-
des, magányos helyen. Sátán tudta, hogy Jézus 
éhes, fáradt és gyenge. Úgy tett, mintha nem 
tudta volna, hogy Ő Isten Fia. 

Jézus elment a folyóhoz, ahol János 
megkeresztelte.

Jézus elment egy csendes helyre 
imádkozni.2 3

„Ha valóban Isten az Atyád, változtasd 
kenyérré ezeket a köveket” – mondta Sátán.

Jézusnak azonnal eszébe jutottak a bibliai 
tekercsek szavai.

„Istennek engedelmeskedni fontosabb, mint 
enni!” – válaszolta Sátánnak. 

Ezután Sátán azt mondta Jézusnak, hogy 
ugorjon le egy nagyon magas helyről. Jézus újra 
azokra a szavakra gondolt, amelyeket a bibliai 
tekercsekben olvasott. „Nem!” – válaszolta.
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Sátán még egyszer megpróbálta rávenni 
Jézust a rosszra. (4. kép) Mindenféle csodálatos 
helyeket és gyönyörű dolgokat mutatott Neki. 

„Ezeket mind Neked adom, ha meghajolsz és 
imádsz engem!” – mondta Sátán.

Jézusnak eszébe jutott egy szöveg a bibliai 
tekercsből. Mit mondott Sátánnak ez alkalom-
mal? Olvasd el Máté 4:10-et.

Sátán mérges volt, de távoznia kellett. 
A mennyei angyalok segítettek Jézusnak. Ételt 

vittek Neki és beszélgettek Vele. Jézus nemsokára 
sokkal jobban érezte magát. Kész volt elkezdeni 
csodálatos munkáját. 

Amikor megtanuljuk az aranyszövegeket, 
ugyanazt tesszük, mint Jézus. Jézus örül, ami-
kor kívülről elmondjuk az aranyszövegeket. Sátán 
megpróbál rávenni, hogy rosszalkodjunk, ahogy 
Jézust is megkísértette. Jézus segít 
észben tartani az aranyszövegeket, 
és nemet mondani Sátánnak. 

Sátán megpróbálta rávenni Jézust 
a rosszra, de Jézus nemet mondott neki.4

„Tanítsátok gyermekeiteket az önmegtagadás és önuralom gyakorlá-
sára! (…) Véssétek zsenge lelkükbe és értelmükbe ezt az igazságot: 
Isten nem akarja, hogy csupán a jelen örömeiért éljünk, hanem tart-
suk szem előtt a végső célt. Tanítsátok meg őket arra, hogy gyáva 
és gonosz dolog a kísértésnek engedni; ellenállni viszont nemes és 
bátor tett. Ezek a leckék jó talajba vetett magként olyan termést 
fognak hozni, amelyek boldoggá teszik szíveteket.” – Ellen White: 
A nagy Orvos lábnyomán, 386. old.

Az én imám
Köszönöm, Jézus, hogy nemet mondtál Sátán
nak! Segíts nekünk is nemet mondani, amikor 
Sátán rossz dolgokra akar rávenni! Szeretünk, 
Jézus! Ámen!

Aranyszöveg
„Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki 
szolgálj.” Máté 4:10

Szemléltető anyag
Biblia

Bibliai vonatkozások
Máté 4:1–11, Márk 1:9–13, Lukács 4:1–13

 Szülők sarka
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Voltál valaha hegycsúcson? Földünk 
legmagasabb helyei a hegyek. Jó 
érzés magas helyeken állni, de csak 

akkor, ha az minden szempontból bizton-
ságos. A magasból sokszor nagyon mesz-
szire el lehet látni. 

A Földön nagyon sok magas hegy 
található. Az Everest a Föld legmagasabb 
hegysége, több mint 8.800 méter magas! 
(felső kép) Egy másik hegy, a Mauna Kea 
tulajdonképpen magasabb, mint az Eve-
rest, ha a legaljától a legtetejéig mérjük. 
(középső kép) A Mauna Kea Hawaiin talál-
ható. Több, mint 10.000 méter magas, de 
nem látszik olyan nagynak, mint az Eve-
rest, mert az alja az óceán fenekén van. 

Tudtad, hogy az óceánokban is van-
nak hegyek? Egyeseknek a csúcsa kilátszik 
a vízből. Ezeket szigetnek nevezzük. 

A világ legmagasabb fája a Redwood 
Forestben található, Hyperionnak nevezik, 
és több mint 115 méter magas. Szeretnéd 
megmászni ezt a fát? Hogy lenne ez lehet-
séges?

A bibliai történetekben 
azt olvassuk, hogy ha követ-
jük Jézust, „a föld magaslatain” 
vezet bennünket. Ez azt jelenti, 
hogy Jézus jó dolgokat tesz 
meg nekünk és megáld min-
ket. A Bibliában ugyanakkor 
arról is olvasunk, hogy „akik az 
Úrban bíznak, erejük megújul, 
 szárny ra kelnek, mint a saske-
selyűk” (Ézsaiás 40:31). 

Ez azt jelenti, hogy Jézus 
segíthet nekünk a bűn és a 
világ nyomorúsága fölé emel-
kedni. Ha megengedjük Neki, 
Jézus a mi erős segítőnk lesz!
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Magas helyek
„…és én hordozlak a föld magaslatain…” Ézsaiás 58:14

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

A tanulmányban szereplő bibliaszövegeket a Károlyi Gáspár fordítású Bibliából idéztük.
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Az esküvőn finom ételt és sok szőlő-
levet szolgáltak fel.

Az egyik bibliai történetünk arról szól, hogy 
Jézus és segítői, a tanítványok, hivatalosak vol-
tak egy esküvőre, és ők örömmel el is mentek. 
Jézus városról városra járva beszélt az embereknek 
Istenről. A tanítványok segítettek Jézusnak, és 
most az esküvőre is elmentek Vele. 

Mivel Jézus már nem lakott otthon,  régóta 
nem találkozott anyjával, Máriával. Mária az 
esküvőn segédkezett. Jézus néhány barátja is ott 
volt. Jézus boldog volt, örült, hogy találkozhatott 
velük. 

Az esküvőn nagyon sok finom ételt és szőlő-
levet szolgáltak fel. (1. kép) 

Mindenki nagyon jól érezte magát, de egyszer 
csak kellemetlen dolog történt.

„Nincs több szőlőlé!” – mondta az egyik 
szolga Máriának. – „Most mit tegyünk?”

Mária elhatározta, hogy megosztja ezt a gon-
dot Jézussal. Biztos volt benne, hogy Ő tudni 
fogja, mit kell tenniük. Mit mondott a jelenlevő 
szolgáknak? Olvasd el János 2:5 versét. 

Az egyik bibliai történetben azt olvassuk, hogy Jézus egy alkalommal elment egy esküvőre. 
Ő városról városra járva beszélt az embereknek Istenről. 

Mivel már nem lakott otthon, rég nem találkozott anyjával, Máriával. Biztosan nagyon hiány-
zott Neki. Mária azonban az esküvői előkészületeknél segédkezett. Jézus nagyon örült ennek.

Az esküvőn nagyon sok ízletes ételt és finom szőlőlevet szolgáltak fel. (1. kép) Minden rend-
ben zajlott, de egyszer csak elfogyott a szőlőlé.

„Most mit tegyünk?” – kérdezték a szolgák Máriától.
Mária Jézus segítségét kérte. Ő tudta, mi a teendő. Arra kérte a szolgákat, hogy 

töltsenek meg vízzel hat nagy korsót. A szolgák engedelmeskedtek. (2. kép) 

1

V
oltatok valaha esküvőn? (Mutassatok egy 
esküvői meghívót a gyermekeknek.) 
Az esküvők örömteli alkalmak. Nemde? 

B i B l i a i

enétröt

2022. augusztus 6.
Apró léptek • 3. negyedév • 32. tanulmány

Jézus az esküvőn
et

Drága Jézus, köszönjük, hogy lejöttél a mennyből a földre!  
Köszönjük, hogy úgy nőttél fel, mint bármelyik gyermek! Szeretünk, Jézus! Ámen!

k

Tanulság a legkisebbeknek 
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„Most töltsetek ki belőle!” – mondta Jézus. A szolgák ismét engedelmeskedtek, és legnagyobb 
meglepetésükre, szőlőlé folyt a pohárba! (3. kép) „Vigyetek ebből az esküvő szervezőjének és 
rendezőjének!” – mondta Jézus.

Amikor az ember megkóstolta a finom szőlőlét, nagyon fellelkesedett. Ez volt a leges-legfino-
mabb szőlőlé, amit valaha kóstolt. (4. kép) Annyira ízletes volt, hogy mindenki tudni akarta, hon-
nan vették. 

„Jézus mondta, hogy töltsük meg a korsókat vízzel” – mondták a szolgák. – „Majd arra kért, 
hogy öntsünk belőle a pohárba. Meglepetésünkre szőlőlé volt a pohárban!” Az emberek szerettek 
volna minél többet megtudni Jézusról.

„Jézus különleges Személy, Akit Isten megígért ennek a világnak” – mondák az Ő segítői. – 
„Ő fog megváltani minket Sátántól.”

Hát nem csodálatos Jézus? Mondjuk el Neki, mennyire szeretjük Őt!

Mária bízott Jézusban. Tudta, hogy sze-
ret segíteni az embereknek, és biztos volt 
benne, hogy segíteni is fog nekik.

Jézus körülnézett. Meglátott hat nagy 
vizes edényt.

„Töltsétek meg ezeket a korsókat vízzel!” 
– utasította Jézus a szolgákat. A szolgák 
engedelmeskedtek, és megtöltötték a kor-
sókat vízzel. (2. kép)

„Most töltsetek belőle a pohárba!” 
– mondta Jézus. A szolgák újból engedel-
meskedtek. Amikor megnézték, mi van 
a pohárban, nagyon elcsodálkoztak. A víz 
szőlőlévé változott! (3. kép)

„Vigyetek ebből a szőlőléből az esküvő 
rendezőjének!” – mondta Jézus. 

Az az ember semmit nem tudott a tör-
téntekről. Nem tudta, hogy időközben 
elfogyott a szőlőlé. Amikor megkóstolta, 
amivel a szolgák megkínálták, nagyon fel-
lelkesült. Ez volt a leges-legfinomabb sző-
lőlé, amit valaha kóstolt. 

„Ez egy nagyon ízletes szőlőlé!” – 
mondta az ember. – „Miért vártatok az 
esküvő végéig a felszolgálásával?” (4. kép)

Nemsokára már mindenki a finom 
szőlőlevet itta. „Hmmm!” – csodálkoz-
tak mindnyájan. Tudni akarták, honnan 
származott. – „Mi tudjuk, honnan van!” 

– mondták a szolgák. – „Jézus mondta 
nekünk, hogy töltsük meg a korsókat  vízzel, 

Jézus arra kérte a szolgákat, hogy  töltsék 
meg vízzel a korsókat.

Amikor a szolgák kitöltötték a poharakba a korsók 
 tartalmát, az már nem víz volt, hanem ízletes szőlőlé.

2

3
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és amikor kitöltöttünk belőle, már nem víz volt, 
hanem ez a csodálatos szőlőlé!” Az emberek tud-
ták, hogy Jézusnak nagy hatalma van. 

„Hol van Jézus?” – kérdezték. Amikor azon-
ban elindultak megkeresni Őt, nem találták meg. 
Jézus már elment. A tanítványai azonban még ott 
voltak. Az emberek akkor Jézus tanítványaival 
kezdtek beszélgetni. Azt akarták, hogy mindent 
elmondjanak nekik Jézusról. 

„Biztosak vagyunk benne, hogy Jézus az 
a különleges Személy, Akit Isten megígért ennek 
a világnak” – mondták a tanítványok az embe-
reknek. – „Jézus azért jött, hogy tanítson minket 
Istenről, a mi szerető, mennyei Atyánkról.”

Hát nem csodálatos Jézus? Mondjuk el Neki, 
hogy szeretjük Őt! 

A Jézus által készített szőlőlé nagyon, 
nagyon finom volt.4

„Isten azt szeretné, ha minden gyermek már kicsiny korában az Ő gyer-
meke lenne, s mint királyi családjának tagját fogadhatná be. Akármilyen 
fiatalok legyenek is, a gyermekek a hívő család tagjaivá válhatnak és gyö-
nyörű tapasztalatokat szerezhetnek. Gyermeki szívük kész lehet az olyan 
hatások befogadására, amelyek végül tartósnak bizonyulnak. Kitárhat-
ják szívüket Jézus felé, s életüket a Megváltónak ajánlhatják. Krisztus kis 
misszionáriusokat formálhat belőlük. Egész gondolkodásmódjuk gyö-
keresen megváltozhat, úgy, hogy a bűn nem lesz kívánatos többé szá-
mukra, hanem utált és kerülendő dologgá válik.” – Ellen White: Gyer-
meknevelés, 486. old.

Az én imám
Drága Jézus, Te annyira kedves és hatalmas 
vagy! Köszönjük, hogy lejöttél közénk, és segí
tesz nekünk! Szeretünk, Jézus! Ámen!

Aranyszöveg
„Valamit mond néktek, megtegyétek.” János 2:5

Szemléltető anyag
Biblia, boríték és esküvői meghívó, esküvői 
képek

Bibliai vonatkozások
János 2:1–11

 Szülők sarka
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Hallottál már a lajhárról? A laj-
hárok a dzsungelben élnek. 
Magasan, a fákon laknak, és 

idejük nagy részét ott töltik. A laj-
hárok csak hetente egyszer jönnek 
le a fáról. Nagyon lassan mozog-
nak. A lajhárok bundájában időn-
ként apró növények nőnek. Ezeket 
algáknak nevezzük, ezért van gyak-
ran zöld színük a lajhároknak. Léte-
zik egy molyfajta, amely a lajhárok 
hátán növekvő algákkal táplálko-
zik. Kitaláljátok, hogy nevezzük ezt 
a molyfajtát? Lajhármolynak, termé-
szetesen!

A lajhároknak erős karjaik van-
nak, ezek segítségével másznak 
a fákra és kapaszkodnak az ágakon. 
Órákig képesek kapaszkodni. A laj-
hárok továbbá kiváló úszók is.

Kedvenc eledelük a levelek és 
az apró gyümölcsök.

A lajhárok napokig bírják éle-
lem és víz nélkül, ami azért jó, mert 
nagyon lassan tudják változtatni 
a helyüket. A lajhárok annyira las-
san járnak, hogy még egy kifejezés is 
született erről, amelyet napjainkban 
már csak ritkán használnak. Azon-
ban, ha anya vagy apa azt mondja 
neked, hogy „lajhár-lassú” vagy, 
az azt jelenti, hogy gyorsabban kell 
mozognod, vagy igyekezned kell egy 
bizonyos feladat elvégzésével. 

Jézus gyerekkorában is szorgal-
mas munkás volt. Ő azt szeretné, ha 
Hozzá hasonlóan mi is szorgalmas 
segítők lennénk, és nem csak lustál-
kodnánk, „mint a lajhárok”. 
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A lajhár
„A restség miatt elhanyatlik a házfedél.” Prédikátor 10:15

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

A tanulmányban szereplő bibliaszövegeket a Károlyi Gáspár fordítású Bibliából idéztük.
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Az apuka kérte Jézust, hogy gyógyítsa 
meg a kisfiát.

A
z egyik bibliai történet egy beteg kisfiúról 
szól. A gyermek édesapja nagyon fontos 
ember volt. Magas rangú, befolyásos sze-

mély volt, drága ruhákat viselt és sok pénze volt, 
de mindez most nem segített rajta, pénzzel nem 
tudta meggyógyítani a kisfiút. Az anyuka és az 
apuka nagyon aggódtak. 

„A ti kisfiatok nem fog sokáig élni” – mond-
ták az orvosok az anyukának és az apukának. 
Ők nagyon-nagyon elszomorodtak, de valaki mon-
dott nekik egy jó hírt.

„Jézus a közelben van, és Ő meggyógyítja 
a betegeket. Siessetek, mondjátok el Neki, mi tör-
tént a fiacskátokkal!”

„Elmegyek, és megkeresem Jézust” – mondta 
a kisfiú apukája. Sietve elkészült, és el is indult. 
Ó, mennyire remélte, hogy a gyermek nem hal meg, 
mielőtt ő megtalálná Jézust! Mennyire remélte, 
hogy Jézus valóban meg tudja őt gyó gyítani.

Amikor az apuka odaért, ahol Jézus prédikált, 
nagyon meglepődött. Azt hitte, hogy nagyon elő-
kelően fog kinézni, és drága ruhái lesznek. 

Az egyik bibliai történet egy nagyon beteg kisfiúról szól. Annyira súlyos állapotban volt, hogy 
az orvosok azt mondták, meghal. A kisfiú szülei nagyon szomorúak voltak.

Ekkor valaki elmondta nekik, hogy Jézus a közelben van. Jézus meg tudja gyógyítani a beteg 
embereket. „Elmegyek, és megkeresem Jézust!” – mondta a kisfiú apukája. Sietett, ahogy csak 
tudott, hogy Jézussal találkozzon. 

„A kisfiam nagyon beteg” – mondta az apuka Jézusnak. – „Kérlek, gyógyítsd meg őt!” (1. kép)
Jézus tudta, hogy ez az apuka nem igazán hitte, hogy Ő meg tudja ezt tenni. 

Az apuka Jézus arcára nézett. Annyira kedves volt. Beszélgettek. Ezután az apuka 
már tudta, hogy bízhat Jézusban. 

1
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2022. augusztus 13.
Apró léptek • 3. negyedév • 33. tanulmány

Jézus meggyógyít egy kisfiút
et

Köszönjük, Jézus, a Bibliát! Szeretjük a bibliai történeteket. Ámen!

k

Tanulság a legkisebbeknek 
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„Jézus, kérlek, gyere, még mielőtt a kisfiam meghal!” – sírt az apuka.
„Nyugodtan hazamehetsz, a fiad jól van!” – válaszolta neki Jézus. Az apuka nagyon boldog lett. 

Annyira biztos volt benne, hogy Jézus meggyógyította a fiát, hogy már nem is sietett haza. Nyu-
godtan indult el, és amikor már közeledett, elébe szaladtak a szolgák a jó hírrel.

„A kisfiad jól van!” – mondták. (2. kép)
„Mikor lett jobban?” – kérdezte az apuka.
Amikor a szolgák elmondták a gyógyulás pontos óráját, az apuka elmosolyodott. A gyermek 

akkor lett jobban egyik percről a másikra, amikor ő Jézussal beszélgetett. Annyira boldog volt. 
Amikor hazaérve mindenkinek elmondta, mit tett értük Jézus, mindenki követte Őt. (3, 4. kép)

Jézus azt szeretné, ha biztosak lennénk abban, hogy Ő segíteni tud rajtunk. Mondjuk el Jézus-
nak, hogy bízunk Benne.

„Jézus ugyanúgy néz ki, mint a többi ember” 
– gondolta magában. Eltűnődött, hogy vajon 
Jézus tényleg Az, Akit Isten megígért a világnak, 
és valóban képes meggyógyítani a fiát?

Mindezek ellenére megkérte Jézust, hogy 
menjen el hozzá és gyógyítsa meg a fiát. (1. kép) 

Jézus ránézett az apukára. Tudta, mit gondolt. 
Tudta, hogy ez a férfi nem hitte, hogy Ő meg tudja 
gyógyítani a fiát. De Jézus nagyon kedves volt.

„Jézus tudja, mit gondolok” – kapott észbe az 
apa. – „Bízhatok Benne.”

„Jézus, kérlek, gyere, mielőtt a kisfiam meghal” 
– sírt az apuka.

Jézus örült, hogy ennek az apának  sikerült 
bíznia Benne. Boldog volt, hogy Őt választotta. 
Mit mondott Jézus az apukának? Olvasd el 
János 4:50 versét. 

Az apuka most már kimondhatatlanul bol-
dog volt. Annyira biztos volt benne, hogy Jézus 
meggyógyítja a fiát, hogy már nem is sietett 
haza. Miközben az apuka Jézussal  beszélgetett, 
az anyuka otthon figyelte, ápolta a kisfiút. 

A szolgák elújságolták az apukának, 
hogy a kisfia jobban van.

Mennyire boldog volt az apa, amikor 
egészségesnek látta a fiát!2 3
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Úgy érezte, hogy bármelyik pillanatban meghal-
hat. És ekkor hirtelen a kisfiú kinyitotta a szemét. 
Az anyuka érezte, hogy már nem forró, elmúlt 
a láza. Azonnal felismerte, hogy a gyermek meg-
gyó gyult. Az anyuka annyira boldog volt. A szol-
gák is nagyon örültek. 

Amikor az apuka már hazafelé tartott, néhány 
szolga elébe szaladt. „A kisfiad jól van!” – kiáltot-
ták örömmel. (2. kép)

„Mikor lett jobban?” – kérdezte az apuka. 
A szolgák elmondták, mikor következett be 

a  változás. Az apuka elmosolyodott. Pontosan 
akkor történt, amikor Jézus megmondta neki, 
hogy a kisfiú jobban van. Annyira boldog volt. 
Hazaérve ölbe vette, megölelte a fiát. (3. kép) 
Ezután mindenkinek elmondta, mennyire sze-
reti Jézust, és mások is hozzá hasonlóan éreztek. 
(4. kép) 

Szeretné Jézus, hogy szeressük Őt és bízzunk 
Benne? Igen, szeretné. Mondjuk 
el mindannyian Jézusnak, hogy 
szeretjük Őt, és bízunk Benne. 

Az egész család és a szolgák is hittek 
Jézusban.4

„A szülők ne engedjék, hogy bármi is közbeavatkozzon gyermekeik 
jellemének építésébe. Akik nem megfelelő módon nevelték gyer-
mekeiket, ne essenek kétségbe. Térjenek meg Istenhez, és keres-
sék az engedelmesség igaz lelkületét, így képessé válnak a kitűzött 
reformok bevezetésére. Ha saját szokásainkat Isten szent törvé-
nyének megváltó elveihez igazítjuk, valós befolyást gyakorolhatunk 
gyermekeinkre.” – Ellen White: The Signs of the Times (Idők jelei), 
1894. szeptember 17.

Az én imám
Drága Jézus, mi szeretünk Téged és bízunk 
Benned. Köszönjük, hogy mindig segítesz 
 rajtunk! Ámen!

Aranyszöveg
„…Ő gyógyít meg minket…” Hóseás 6:1

Szemléltető anyag
Biblia

Bibliai vonatkozások
János 4:46–54

 Szülők sarka
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Voltál már valaha beteg? Amikor megbetegszünk, 
sokat alszunk és egyszerű ételeket eszünk. Így 
hamarabb meggyógyulunk. Jézus látja el ener-

giával a testünket, hogy mindenfélét megtehessünk. 
Amikor betegek vagyunk, az energiánkat a gyógyu-
lásra kell fordítanunk. Ezért kell olyankor sokat pihen-
nünk. Így tud a szervezetünk, a testünk harcolni a 
betegséggel.

Amikor betegek vagyunk, édesanyánk és édes-
apánk elvisz minket az orvosoz. 

Ha a kiskutyánk vagy a kiscicánk betegszik meg, 
elvisszük az állatorvoshoz. A vadállatoknak azonban 
nincs kihez fordulniuk. Ők azt sem tudják, mit jelent 
ez. Jézus őrködik a vadállatok fölött, ahogy fölöttünk 
is. Még ha az állatoknak nincs is orvosuk, Jézus segít 
nekik, és ők tudják, mit kell tenniük a betegség ide-

jén. Tudjátok, mit tesznek az állatok, ha nem érzik jól 
magukat? Sokat pihennek. Ugyanakkor keveset esz-
nek. Pihentetik a szervezetüket, hogy le tudja küzdeni 
a betegséget. 

Az állatoktól sokat tanulhatunk a gyógyulásról. 
Édesanyánktól és édesapánktól is sokat tanulhatunk 
erről. 

Jézus a lehető legjobb Orvos. Ő alkotta testünket, 
Ő tudja, hogyan kell meggyógyítani a szervezetünket, 
amikor valami nem működik megfelelően benne. Ő azt 
szeretné, ha szót fogadnánk anyának és apának. Jézus 
adott nekünk anyát és apát, hogy segítsenek megerő-
södni. 

A mennyben senki nem betegszik majd meg (lásd: 
Ézsaiás 33:24). Mennyire csodálatos lesz!
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Gyógyulás
„Gyógyíts meg engem, Uram, hogy meggyógyuljak!” Jeremiás 17:14

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

A tanulmányban szereplő bibliaszövegeket a Károlyi Gáspár fordítású Bibliából idéztük.
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Jézus nem félt megérinteni azokat, 
 akiket csúnya sebek borítottak.

A
z egyik bibliai történetben tíz beteg 
emberről olvasunk. Mind a tíznek csú-
nya sebei voltak. Egyeseknek a kezén, az 

ujjain, másoknak a lábán, megint másoknak az 
arcán. Borzasztóan néztek ki. Senki nem tudta 
meggyógyítani őket. Egyre rosszabbul és rosszab-
bul lettek. Ezt a betegséget leprának nevezzük. 
(A gyerekek ismételjék el a betegség nevét.) 
Akik ebben a betegségben szenvedtek, azokat 
leprásoknak nevezzük. (Bibliai nyelvezetben bél-
poklosság a betegség neve – a ford. megjegyz.)

Az egészségesek féltek a leprásoktól. Attól tar-
tottak, hogy ők is elkapják a betegséget. 

„Maradjatok távol tőlünk!” – mondták az 
emberek a leprásoknak. Annyira féltek tőlük, 
hogy ha egy leprás megjelent, mindenki elszaladt 
onnan. 

A tíz leprás ember hallott Jézusról. Azt akarták, 
hogy Jézus gyógyítsa meg őket. Hallották, hogy 
Jézus nem félt megérinteni a leprásokat. (1. kép) 

Azonban nehezen tudtak a közelébe kerülni, 
mert nem mehettek az emberek közé. Kitalálták 

A mai bibliai történetben tíz beteg emberről olvastunk. Mindannyiuk testét csúnya sebek és 
hegek borították, és állapotuk egyre rosszabb lett. Nagyon rosszul néztek ki, és az embe-

rek féltek tőlük. Ezeknek a beteg embereknek egyedül kellett élniük. Egy nap azonban hallottak 
Jézusról. 

„Lehet, hogy Jézus meg tud gyógyítani minket” – mondták. El akartak menni Jézushoz, de nem 
tudták, hogyan, mert nem tartózkodhattak emberek közelében. Ekkor támadt egy ötletük. Meg-
álltak az út közelében, ahol Jézusnak kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, olyan 
hangosan kiáltottak, ahogy csak bírtak. 

Jézus látta, mennyire rosszul néztek ki. (1. kép)

1
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2022. augusztus 20.
Apró léptek • 3. negyedév • 34. tanulmány

Tíz beteg ember
et

Köszönjük, Jézus, a bibliai történeteket!  
Kérünk, segíts naponta mind többet tanulni Rólad! Szeretünk, Jézus! Ámen!

k

Tanulság a legkisebbeknek 



30

„Menjetek el a paphoz!” – mondta nekik. Még nem voltak teljesen meggyógyulva, de enge-
delmeskedtek Jézusnak. És mivel szót fogadtak, Jézus mindannyiukat meggyógyította. Annyira 
boldogok voltak. Most már újra a családjukkal lehettek (2. kép), és az emberek sem szaladtak el 
 előlük.

A tíz embernek mondania kellett volna valamit Jézusnak. Tudjátok mit? „Köszönöm szépen!” 
De csak egynek jutott eszébe köszönetet mondani Jézusnak. (3. kép) A többiek mind elfelejtették. 

Jézus örült, amikor az ember visszament és megköszönte Neki a gyógyulást, de szomorú volt, 
amiért a többiek ezt elmulasztották.

Te már megtanultál köszönetet mondani Jézusnak? Jézus mindig boldog, amikor nem felej-
tünk el köszönetet mondani Neki. (4. kép)

tehát, hogy kiállnak az út közelébe, ame-
lyen Jézusnak el kellett haladnia. Nem 
tudtak közel kerülni Hozzá, de így leg-
alább odakiálthattak Neki. 

Amikor Jézus közelebb ért, a tíz lep-
rás hangosan kiáltozni kezdett. „Jézus, 
kérünk, segíts rajtunk!” Jézus meghal-
lotta a kiáltásukat és megállt. Látta, 
mennyire rosszul néznek ki, de nem félt 
a közelükbe menni. Mások elszaladtak, 
de Jézus nem. Sajnálta a leprásokat. 

„Menjetek, mutassátok meg magato-
kat a papnak!” – mondta nekik, ugyanis 
csak a pap jelenthette ki, hogy elmúlt 
a lepra, és meggyógyultak. Bár még nem 
voltak egészen jól, engedelmeskedtek 

Az emberek boldogok voltak,  
hogy újra a családjukkal lehettek.

A tíz leprás közül csak egynek jutott eszébe 
köszönetet mondani.

2

3

Jézusnak. Siettek a paphoz. Ahogy 
mentek, a lepra jelei egyre kevésbé 
látszódtak a testükön. 

Lenéztek a lábukra és  látták, 
hogy a sebek eltűntek. Egyetlen 
fekély sem volt már rajtuk. Meg-
nézték a karjukat, kezüket és 
arcukat is. Minden sebük elmúlt. 
Egyetlen egy sem maradt az egész 
testükön. Ez a tíz ember nagyon 
boldog volt. Most már nyugodtan 
hazamehettek a családjukhoz, és 
az emberektől sem kellett ódzkod-
niuk. Az emberek most már nem 
szaladtak el tőlük. (2. kép) 

©
 sw

ee
tp

ub
lis

hi
ng

.c
om

; L
ic

en
se

—
ht

tp
://

cr
ea

tiv
ec

om
m

on
s.o

rg
/li

ce
ns

es
/b

y-
sa

/3
.0

/

©
 sw

ee
tp

ub
lis

hi
ng

.c
om

; L
ic

en
se

—
ht

tp
://

cr
ea

tiv
ec

om
m

on
s.o

rg
/li

ce
ns

es
/b

y-
sa

/3
.0

/



31

Ennek a történetnek azonban van egy szo-
morú része is. A tíz beteg ember közül csak egyet-
len egynek jutott eszébe a legfontosabb dolog, 
a többiek mind elfelejtették. Tudjátok, mit felej-
tettek el megtenni? Elfelejtették megköszönni 
Jézusnak, hogy meggyógyította őket. Csak egy 
ember fordult vissza, hogy megkeresse Jézust. 
Mit tett ő? Olvasd el Lukács 17: 15–16. verseit. 
(3. kép)

Jézus örömmel hallgatta ennek az embernek 
a köszönetét.

„Köszönöm szépen, Jézus, hogy meggyógyí-
tottál!” – mondta.

Ugyanakkor Jézus elszomorodott, mert 
a többi kilenc elfelejtette ezt megtenni. Ők soha 
nem mondtak köszönetet Jézusnak.

Megtanultad már azt a két csodálatos szót, 
hogy „kérlek” és „köszönöm”? Jézus olyan sok cso-
dálatos dolgot tesz értünk minden nap, és min-
dig nagyon boldog, amikor nem felejtjük el ezeket 
megköszönni. (4. kép) Mit szeret-
nél ma megköszönni Jézusnak?

Jézus örül, amikor nem felejtünk el 
köszönetet mondani.4

„Jézus, a világ legnagyobb Tanítója az igazság legértékesebb példáit 
természeti képekből merítette. Szülők, kövessétek az Ő példáját, és 
használjátok a természet szemet gyönyörködtető látványát, hogy érté-
kes igazságokat tanítsatok gyermekeiteknek. Menjetek ki reggel korán 
a természetbe, és hallgassátok a madarak dicsőítő énekét. Tanítsátok 
meg a gyermekeknek, hogy nekünk is köszönetet kell mondanunk 
bőkezű Adakozónknak azért a sok áldásért, amellyel naponta elhal-
moz.” – Ellen White: The Review and Herald, 1885. október 27.

Az én imám
Köszönöm, Jézus, mindazt a sok jót, amit 
értünk tettél! Kérünk, segíts szépen kérni 
és megköszönni! Szeretünk, Jézus! Ámen!

Aranyszöveg
„Jó dolog dicsérni az Urat.” Zsoltár 92:2

Szemléltető anyag
Biblia

Bibliai vonatkozások
Lukács 17:11–19

 Szülők sarka
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A mai bibliai történetben tíz olyan emberről 
tanultunk, akiknek testét mindenhol csúnya 
foltok borították. Ezek a foltok sebek és sebhe-

lyek voltak. 
Isten természetismereti könyvében van egy állat, 

amelynek a testét mindenhol foltok borítják, de ez 
nem betegség. Ezeket a foltokat Isten teremtette, és 
ott egyszerűen más színű a szőrük. Tudjátok, melyik 
állatról van szó? A leopárdról, vagy más néven párduc-
ról. Ennek az állatnak nagyrészt kerek foltjai  vannak, 
melyeket rozettáknak nevezünk, mert egy kinyílt 
rózsá hoz hasonlítanak. 

A leopárd nagymacska, mely sokkal, de  sokkal 
nagyobb bármely macskánál vagy cicánál, amely valaha 
a házunk környékén lakhatott. A leopárdok nagyon 
erősek és hajlékonyak. Szeretnek fára mászni, és ami-
kor alszanak vagy vadásznak, gyakran a fák ágai közt 
bújnak meg. A leopárdok annyira szeretnek a fákon 
lenni, hogy sokszor a vacsorájukat is felhúzzák egy ágra 
maguk mellé, hogy így védjék meg azt a többi állattól.

A leopárdok éjjeli állatok. Ez azt jelenti, hogy éjjel 
szeretnek vadászni. Bizonyos macskák nem szeretik 
a vizet, de a leopárdok jó úszók. 

A leopárdok kicsinyeit kölyköknek nevezzük. Ők 
két évig maradnak az anyjuk mellett, azután már fel-
nőttnek számítanak. 

A leopárdok nagyon félelmetes ragadozók a va-
donban, de állatkertekben is láthatunk leopárdokat. 
Jézus a mi örömünkre teremtette őket. A mennyben 
majd megsimogathatunk egy-egy leopárdot, és bará-
tok is lehetünk! Hát nem csodálatos?
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A leopárd
„Elváltoztathatja-é (…) a párduc az ő foltosságát?” Jeremiás 13:23

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

A tanulmányban szereplő bibliaszövegeket a Károlyi Gáspár fordítású Bibliából idéztük.
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Jézus nézte az embereket, akik a temp-
lomnál pénzt dobtak a perselybe.

pénze. Ennek ellenére, amikor templomba ment, 
adományt tett az adomány-perselybe. 

Egy nap, templomba indulás előtt belenézett 
a pénztárcájába, de majdnem semmi pénze nem 
volt. Mit gondoltok, mennyi pénze volt? (Mutas-
satok a gyerekeknek két pénzérmét.) Ennyi volt 
minden pénze. Tudta, hogy élelem vásárlásához 
is szüksége lesz pénzre, sőt, lámpaolajat is vennie 
kellett. Mit tegyen? (Nézzetek a pénzre.) Tartsa 
meg a két pénzecskét? Vagy tegye be az adomány- 
perselybe a templomban? Döntenie kellett. 

„Tartsd meg a pénzt!” – kísértette Sátán. – 
„Annyira szegény vagy, szükséged lesz rá!”

Az özvegy azonban önzetlen volt és nagyon 
szerette Istent.

„Ez nem sok” – gondolta. – „De én Istennek 
adom. Ő majd segít beszerezni az élelmet és más 
szükséges dolgokat.” 

A templomban, nagyon büszke és gazdag 
emberek, éppen pénzt dobtak az ado mány- 
perselybe. Ők azt akarták, hogy mindenki lássa, 
mennyit adnak. (1, 2. kép) A szegény özvegy 

A bibliai történet egy özvegyről szól, aki nagyon szerette Istent. A férje elhunyt, és ő nagyon 
szegény volt. Ennek ellenére mindig boldogan vitt adakozást a templomba. 

Egy nap, templomba indulás előtt belenézett a pénztárcájába. Alig volt valami aprópénze. 
(Mutassatok két pénzérmét a gyerekeknek.) Az özvegy tudta, hogy élelmet és más dolgokat is 
vásárolnia kell. Gondolta, hogy megtarthatná magának a pénzét, de önzetlen volt és nagyon sze-
rette Istent. 

„Istennek adom ezt a pénzt!” – gondolta magában. – „Isten majd segít beszerezni 
a szükséges dolgokat.” 

1

A 
Bibliában olvasunk egy nagyon külön-
leges történetet egy özvegyasszonyról. 
Özvegyasszonynak nevezzük azt a nőt, 

akinek meghalt a férje. A mi történetünkben 
 szereplő özvegyasszony nagyon szerette Istent. 

Ez az özvegyasszony nagyon szegény volt, 
annyira, hogy majdnem egyáltalán nem volt 

B i B l i a i

enétröt
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Az özvegy adománya
et

Drága Jézus, köszönjük Neked a Bibliát. Köszönjük a bibliai történeteket. Ámen!
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Tanulság a legkisebbeknek 
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A templomban néhány gazdag és büszke ember is pénzt dobott az adomány-perselybe. 
(1, 2. kép) Azt akarták, hogy mások is lássák, mennyit tesznek. A szegény özvegy nem akarta, 
hogy mások meglássák az ő szerény adományát. Amikor azt hitte, hogy senki nem látja, gyorsan 
becsúsztatta pénzecskéjét az adomány-perselybe. (3. kép) (Tegyétek a pénzt a perselybe.) 

Jézus azonban látta az özvegyet. Kedvesen rámosolygott. „A szegény özvegy többet adott 
a gazdagoknál” – mondta Jézus a segítőinek. (4. kép) 

Az özvegy is mosolygott. Tudta, hogy Isten örül az adományának. 
Amikor adakozunk, gondoljunk a szegény özvegyre. Jézus azt szeretné, ha önzetlenek len-

nénk, mint ez az asszony. Lehet, nincs sok pénzünk, de akkor is hozhatunk ajándékot Istennek. 
(5. kép)

nagyon elszomorodott, mert ő csak keveset adha-
tott. Nem akarta, hogy valaki meglássa, mennyit 
dobott az adomány-perselybe. Várt, ameddig azt 
gondolta, hogy senki nem látja. Akkor gyorsan 
bedobta két apró pénzecskéjét. (3. kép) (Dobjá-
tok ti is a pénzeket a perselybe.)

Amint épp távozni készült, észrevette, hogy 
Jézus látta őt. Mit mondott Jézus a segítőinek? 
Olvasd el Lukács 21:3–4. verseit.

Jézus mosolygott, és az özvegy is mosolygott. 
Tudta, hogy Isten örül az ő csekély adományának. 
(4. kép) 

Jézus tudta, hogy a büszke gazdagok nem sze-
rették Istent tiszta szívből. Ők önzők voltak. 

Nekik nagyon sok pénzük volt otthon, de azt 
akarták, hogy mások önzetlennek tartsák őket. 

A szegény özvegy odatette két kis 
pénzecskéjét.

A gazdagok meg akarták mutatni min-
denkinek, mennyit tesznek a perselybe.

Jézus nagyon örült, amikor látta,  
hogy az özvegy odaadta mindenét.3

2

4
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Az özvegynek is volt még otthon pénze? 
(Mutassátok meg az üres pénztárcát.) Ki volt 
igazán önzetlen, a gazdag emberek vagy a sze-
gény özvegyasszony? A szegény özvegyasszony 
volt valóban önzetlen. Nemde? Ő minden pén-
zét odaadta. Ezért mondta Jézus: „Ő többet adott 
a gazdagoknál.” 

Jézus azt szeretné, ha a szegény özvegyre gon-
dolnánk, mielőtt eldöntjük, mennyit adakozunk. 

Jézus boldog, amikor örömmel 
 adományozunk.5

„Ha az Istentől nyert világosságban kell járnunk, akkor tanítsuk meg 
népünket, öreget és fiatalt, hogy vesse el az olyan élelmet, amelyet 
kizárólag az étvágy kényeztetésére fogyaszt. Tanítsuk meg gyermeke-
inket, hogy mondjanak le az olyan fölösleges dolgokról, mint a cukorka, 
rágógumi, fagylalt és más nyalánkság, és a lemondással megtakarított 
összeget az áldozathozatal dobozába helyezzék, amely doboznak ott 
kellene lennie minden házban. Ezúton kisebb-nagyobb összegeket 
takarítanának meg Isten ügye számára.” – Ellen White: Étrendi és táp-
lálkozási tanácsok, 329. old.

Neki nem volt sok pénze, mégis örömmel ado-
mányozott, annyit, amennyit tudott. Jézus azt 
szeretné, ha ehhez az özvegyasszonyhoz hason-
lóan, mi is önzetlenek lennénk. 

Sok szegény ember dönt úgy, hogy mindig 
visszaadja Jézusnak a tizedet, bár Sátán kísérti őt, 
hogy tartsa meg magának a pénzt. Ezek a sze-
gény emberek még adományokat is adnak. Ezzel 
örömöt szereznek Jézusnak, ahogy 
az özvegyasszony is aznap, a temp-
lomnál.

Az én imám
Drága Jézus, kérünk, segíts mindig önzetlen
nek lenni, mint a történetben szereplő özvegy
asszony! Szeretünk, Jézus! Ámen!

Aranyszöveg
„A jókedvű adakozót szereti az Isten.”  
2Korinthus 9:7

Szemléltető anyag
Biblia, pénztárca két pénzérmével, 
 adománypersely

Bibliai vonatkozások
Márk 12:41–44, Lukács 21:1–4

 Szülők sarka
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A kiscsibék annyira puhák, pelyhesek és aranyo-
sak. Nemde? Lehet, hogy fogtál is a kezedben 
kiscsibét. Amikor megnőnek, már nem annyira 

aranyosak. Akkor már tyúknak nevezzük őket. A tyú-
kok Isten teremtményei. Sok érdekes dolgot tanul-
hatunk róluk. A földön sokkal több tyúk él, mint más 
madárfajta. Számukat mintegy 25 milliárdra becsülik. 
Tehát a földön több tyúk van, mint ember. 

A tyúk anyukát kotlónak, a fiatal tyúkot jércének 
nevezzük. Az apuka, a kakas, a kicsik pedig csibék. 

A kotlók szeretik kiscsibéiket és gondosan vigyáz-
nak rájuk. Vannak, akik azt gondolják, hogy a tyúkok 
nem annyira okosak, de a kotlók meg tudják védeni 
kicsinyeiket. Ha veszélyt éreznek, szárnyuk alá gyűjtik 
a csibéket, hogy biztonságban legyenek. 

Jézus tudta, mennyire szereti a kotló a csibéket, 
és még a Bibliában is beszélt erről. 

Egy tyúk sok tojást tojhat. Ha az emberek folyton 
elveszik a tojásokat, hogy megegyék, mindig újabba-
kat és újabbakat tojnak. 

Jézus teremtette a tyúkokat, és Ő gondoskodik 
róluk. De minket sokkal jobban szeret. Ő is a „szárnyai” 
alatt szeretne oltalmazni, ahogy a kotló a csibéit.
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A házityúkok
„… a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá…” Máté 23:37
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A boldog anyukák Jézustól kértek 
áldást gyerekeikre.

J
ézus szereti a kisbabákat. Jézus a kisgyereke-
ket és a nagy gyerekeket is egyaránt szereti. 
Amikor Jézus a földön járt, mindig mosoly-

gott és örült, amikor gyerekeket látott. Gyöngé-
den a fejecskéjükre tette a kezét, és megáldotta 
őket. (Tedd a kezed a gyereked fejecskéjére.)

Jézus ezt mondta: „Isten szeret téged. Isten 
megáld téged, Józsué, Sára!” – vagy ahogy hívták 
a gyereket. 

Egy nap egy anyuka meghallotta, hogy Jézus 
az ő otthonuk közelében tartózkodik. Nagyon 
izgatott lett. 

„Menjünk, találkozzunk Jézussal!” – hívta 
a gyerekét. – Ahogy elindultak, a szomszéd ház 
előtt mentek el. 

„Megyünk találkozni Jézussal!” – mondta az 
anyuka. 

„Várjatok meg minket is!” – mondta a szom-
széd anyuka. – „Mi is szeretnénk látni Jézust.” 

– Ő is gyorsan összegyűjtötte gyerekeit. Ahogy 
a két anyuka tovább haladt, más házakat is útba 
ejtettek.

Jézus szereti a kisfiúkat és a kislányokat. Amikor a földön élt, mindig mosolygott és örült, ami-
kor gyerekeket látott. Gyengéden a fejecskéjükre tette a kezét, és megáldotta őket.
Egy nap egy anyuka hallotta, hogy Jézus az ő otthonuk közelében tanít. 
„Menjünk, találkozzunk Jézussal!” – mondta gyerekének. Ahogy mentek az úton, a többi anyu-

kának is elmondta, merre tartanak. A többiek is gyorsan hívták a gyerekeiket. 
„Mi is szeretnénk találkozni Jézussal” – mondták. Ahogy mentek, egyre többen csatlakoztak 

hozzájuk. Nemsokára sok anyuka és gyerek gyűlt össze, és mindannyian nagyon boldo-
gok voltak. 

1
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A gyermekek megáldása
et

Drága Jézus, köszönjük, hogy Te szereted a kisgyerekeket.  
Köszönjük a bibliai történeteket. Szeretünk, Jézus! Ámen!

k

Tanulság a legkisebbeknek 
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Amikor azonban Jézus segítői meglátták az úton közeledő anyukákat és gyerekeket, nem 
örültek.

„Mit akartok?” – kérdezték.
„Szeretnénk, ha Jézus megáldaná gyermekeinket” – válaszolták az anyukák.
„Jézus túlságosan elfoglalt, most a felnőttekkel beszél!” – mondták nekik. – „Menjetek haza!” 
Az anyukák és a gyerekek elszomorodtak, de Jézus látta őket, és hallotta, mit mondtak nekik 

a segítői.
„Ne küldjétek el az anyukákat és a gyerekeket!” – mondta Jézus. – „Én szeretem a gyerekeket. 

Szeretném megáldani őket.” Jézus kinyújtotta a karját, és a gyerekek Hozzá szaladtak. Jézus meg-
ölelte őket. A kicsiket ölbe vette, és mindegyiküket egyenként megáldotta. (1, 2. kép) 

A Bibliában azt olvassuk, hogy Jézus szereti a gyerekeket. Ő téged is ugyanúgy szeret, mint 
a történetbeli gyerekeket. (3. kép) 

„Megyünk találkozni Jézussal!” –  mondták 
mindenkinek. Nemsokára még több anyuka és 
gyerek csatlakozott hozzájuk, és mindnyájan 
nagyon boldogok voltak. 

Amikor azonban Jézus segítői meglátták 
a közeledő anyukákat és gyerekeiket, egyáltalán 
nem örültek. 

„Mit akartok?” – kérdezték tőlük. 
„Szeretnénk, ha Jézus megáldaná a gyermeke-

inket” – válaszolták az anyukák. 

Jézus beszélgetett a gyerekekkel, és a gyerekek hallgatták Őt. 
Jézus megáldotta őket és imádkozott értük.2

„Jézus most a felnőttekkel van elfoglalva!” – 
mondták Jézus segítői az anyukáknak. „Menjetek 
haza.” Az anyukák és a gyerekek elszomorodtak, 
de nem kellett aggódniuk. Jézus meglátta őket. 
Nem tetszett Neki, amit a segítői mondtak. 

„Ne küldjétek el az anyukákat és a gyerekeket!” 
– mondta nekik. – „Én szeretem ezeket a gyereke-
ket. Szeretném megáldani őket.” (1. kép) 

Mit tett ezután Jézus? Olvasd el Márk 10:16. 
versét. 

Jézus kitárta karját, 
és a gyerekek mind oda-
futottak Hozzá. Jézus 
rátette a kezét minden 
kisfiú és kislány fejére. 
Mindegyiküket egyenként 
megáldotta, még az egé-
szen kis babákat is.  Jézus 
beszélgetett a gyerekekkel, 
és ők figyelmesen hallgat-
ták. De nemcsak Jézus be-
szélt. A gyerekek is beszél-
tek, és Jézus meghallgatta 
őket. (2. kép)  Néhány 
gyerek Jézus ölébe kapasz-
kodott, egy kisbaba el is 
aludt a karjában. 

Jézus az anyukákkal 
is beszélgetett. „Isten segít 
nektek helyesen nevelni 
gyerekeiteket, és segít 
a gyerekeknek nemet 
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mondani Sátánnak” – mondta. Az anyukák bol-
dogan hallgatták szavait.

Amikor elérkezett a hazaindulás ideje, Jézus 
megölelte a gyerekeket. – „Viszontlátásra!” – 
mondta. A gyerekek távozóban integettek Neki. 
Az anyukák is integettek. Mindannyian tudták, 

A Bibliában azt olvasod, hogy Jézus 
szeret téged. Különleges vagy számára.3

„Egyiket a másik után vette karjába és megáldotta őket, miközben az 
egyik gyermek kebelére dőlve, mélyen elaludt. Jézus bátorító sza-
vakat szólt az édesanyákhoz munkájukkal kapcsolatban. Ó! mily 
nyugalom szállt lelkükbe! Mily örömmel gondoltak Jézus jóságára 
és kegyelmére, midőn visszagondoltak ez emlékezetes alkalomra! 
Kedves szavai eltávolították a terhet szívükből, és új reményt és 
bátorságot ébresztettek bennük.” – Ellen White: Boldog otthon, 
273. old.

hogy Jézus szemében különlegesek, és Jézus sze-
reti őket. Soha nem felejtették el ezt a különleges 
találkozást Jézussal. 

Vajon Jézus téged is szeret? Igen. Jézus ugyan-
úgy szereti ___________ (a gyerek neve), mint 
a történetbeli gyerekeket. Amikor a Bibliát olvas-
suk, Jézus, hozzánk intézett szavait hallgatjuk. 
(3. kép) (Mutassátok meg a Bibliát!)  
Ti is beszélhettek Jézussal, és Ő meg-
hallgat. Amikor imádkozunk, 
Jézussal beszélgetünk. Beszélünk 
most Jézussal?

Az én imám
Drága Jézus, szeretlek, és szeretnék a Te 
 segítőd lenni! Ámen!

Aranyszöveg
„Hagyjatok békét e kis gyermekeknek, és ne 
tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek.” 
Máté 19:14

Szemléltető anyag
Biblia

Bibliai vonatkozások
Máté 19:13–15

 Szülők sarka
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A mai bibliai történetünkben anyukák és gyer-
mekek egy csoportja találkozott Jézussal. 
Az anyukák és a gyermekek szerettek együtt 

lenni. 
Az állatvilágban is vannak olyan példák, ami-

kor bizonyos állatok szeretnek együtt, csoportosan 
járni, élni. Hallottatok valaha halrajokról? Így nevez-
zük azt a halcsoportot, amely mindig együtt úszik. 
Az óceánban, sok halfajtánál megfigyelhető, hogy 
együtt, úgynevezett rajban úsznak. A halak számára 
biztonságosabb, ha sokan vannak együtt. A kis halak 
így könnyebben megmenekülnek a ragadozók elől. 
Ugyanakkor a rajban melegítik egymást, könnyebben 
találnak párt, és eredményesebben szereznek táp-
lálékot. Ha egy kis hal egy ragadozóval találja magát 
szembe, könnyebben kiutat nyer, ha a rajban van, mint 

ha egyedül úszna. Még a nagy ragadozók sem szíve-
sen találkoznak több száz dühös hallal. 

A rajban a halak mind ugyanabba az irányba úsz-
nak. Egymás közelében maradnak, de vigyáznak, hogy 
ne ütközzenek össze még akkor sem, amikor hirte-
len irányt vagy sebességet változtatnak. Szerintetek 
tanulhatunk valamit ebből? Mi történne, ha minden hal 
arra úszna, amerre akar? Összeütköznének. Nem igaz?

Jézus azt szeretné, ha gyerekei együtt dolgozná-
nak, egy csapatban. Ő szeretné, ha közel maradnánk 
egymáshoz, barátok lennénk anélkül, hogy valamiben 
zavarnánk egymást. 

A következő alkalommal, amikor úgy érzed, 
zavarsz valakit, gondolj a rajban úszó halakra, amelyek 
tökéletes összhangban haladnak egymás mellett anél-
kül, hogy összeütköznének.

Halrajok
„Minden emberrel békességesen éljetek.” Róma 12:18

Kiegészítő forrásanyag: természetismereti tanulmányok, zene, énekek, bibliaszövegek, aranyszövegek, stb.
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Zákeus alacsony volt. Nem láthatta 
Jézust.

A 
mai bibliai történetünk egy alacsony 
emberről szól, akit Zákeusnak hívtak. 
 Zákeus gyűjtötte be a pénzt a rómaiaknak, 

de mindig többet vett el, mint amennyit kellett 
volna. A maradékot pedig magának tartotta meg. 
(Mutassatok pénzt a gyerekeknek.) Amikor el-
veszünk valamit, ami nem a miénk, azt lopásnak 
nevezik. A parancsolatokból tudjuk, hogy a  lopás 
rossz dolog. A lopás sok szomorúságot okoz 
a világ ban. Zákeus tudta, hogy nem szabad lopni, 
és kezdte bánni, hogy lopott.

Egy nap Zákeus meghallotta, hogy Jézus az ő 
háza közelében fog elhaladni. Nagyon izgatott lett. 
Látni akarta Jézust. Beszélni akart vele, de nem volt 
biztos benne, hogy Jézus szóba állna vele. A leg-
több ember nem szerette Zákeust, mert tolvaj volt. 

Zákeus elindult az úton, ahol Jézusnak meg 
kellett érkeznie. Nagyon sok ember volt már ott, 
és Zákeus nem látott el a fejük fölött, mert ala-
csony volt. (1. kép) 

„Hogy fogom így meglátni Jézust?” – gondol-
kodott.

A mai bibliai történet egy alacsony emberről, Zákeusról szól. Egy nap Zákeus hallotta, hogy 
Jézus az ő otthonához közel halad el. Nagyon izgatott lett. Szerette volna látni Jézust, és 

beszélgetni Vele. 
Zákeus kiment az útra, ahol Jézust várták, de annyian voltak már ott, hogy alacsony termete 

miatt nem látott el a fejük fölött. (1. kép) Ekkor Zákeusnak támadt egy ötlete. Felmászott egy fára. 
Így már láthatta Jézust.

Jézus nemsokára a fa alá ért, amelyen Zákeus volt. Jézus megállt, és felnézett rá. 
(2. kép) 

1

B i B l i a i

enétröt

2022. szeptember 10.
Apró léptek • 3. negyedév • 37. tanulmány

Zákeus barátra lel
et

Drága Jézus, köszönjük a bibliai történeteket!  
Kérünk, áldj meg, miközben mind többet tanulunk meg Rólad! Ámen!

k

Tanulság a legkisebbeknek 
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„Zákeus, gyere le!” – hívta Jézus. – „Ma a te házadba szeretnék menni.”
Zákeus annyira boldog volt! Jézus a néven szólította! Ismerte őt, tudta a nevét! Az ő házához 

ment vacsorára! Zákeus sietve lemászott a fáról. Együtt mentek a házához. (3. kép)
Az emberek, akik követték Jézust az úton, csodálkoztak, hogy Zákeussal beszélgetett. Mind-

annyian tudták, hogy Zákeus pénzt lopott. Nem kedvelték Zákeust, és azt akarták, hogy Jézus se 
tegye. Jézus azonban szerette Zákeust. Tudta, hogy megbánta tetteit. Zákeus is szerette Jézust, 
és egy különleges vacsorát készített Neki. (4. kép)

Szeretnéd meghívni Jézust az otthonodba, mint Zákeus? Amikor olvasod a bibliai történe-
teket és imádkozol, meghívod Őt az otthonodba. Amikor anyának és apának segítesz, és kedves 
vagy a testvéreiddel, szintén meghívod Jézust az otthonodba. 

Hívjuk meg Jézust ma otthonunkba.

Ekkor támadt egy ötlete. Az út mellett állt 
egy magas, terebélyes fa, melynek ágai az út fölé 
hajoltak. Zákeus odaszaladt. Szép ruhába volt 
öltözve, de nem érdekelte. Felmászott a fára, 
és elhelyezkedett az út fölé nyúló nagy ágon. 
(2. kép) Sok ember beszélgetett akkor Jézussal. 
Mindenkit annyira lefoglalt a beszélgetés, hogy 
Zákeus azt hitte, őt nem is veszik majd észre. 
Amikor azonban Jézus a nagy fa alá ért, megállt, 
és egyenesen Zákeusra nézett. Zákeus nagyon 

meglepődött, amikor Jézus megállt a fa alatt, de 
még jobban elcsodálkozott kedves tekintetén, sze-
retetteljes szavain. Mit mondott Jézus Zákeus-
nak? Olvasd el Lukács 19:5 versét.

Akik Jézussal voltak, ugyanolyan értetlenül 
nézték a jelenetet, mint Zákeus. 

„Miért menne Jézus Zákeus házába?” – kérdez-
gették. – „Jézus nem tudja, hogy Zákeus tolvaj?”

Zákeus azonban nagyon-nagyon boldog volt. 
Jézus tudta a nevét! Jézus őt akarta meglátogatni 

Zákeus felmászott egy fára, hogy lát-
hassa Jézust.

Jézus elment Zákeus otthonába.2 3
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személyesen! Gyorsan lemászott és Jézus mellé 
állt. Megvallotta Neki, hogy bánja már a lopást. 
Együtt mentek a házához. (3. kép)

Jézust nem érdekelte, hogy mit gondoltak azok 
az emberek. Tudta, hogy Zákeus nagyon sajnálja, 
hogy lopott. Tudta, hogy mindent visszafizet majd, 
amit igazságtalanul elvett. És Zákeus így tett. Ked-
ves volt a szegényekkel, akiknek élelemre és ru-
hára volt szükségük. Zákeus teljesen megváltozott! 

Mielőtt Jézussal találkozott volna, tudta, hogy 
az emberek nem kedvelik őt. Jézus azonban sze-

rette Zákeust. Zákeus is szerette Jézust, és ezért 
különleges vacsorát készített elő Neki. (4. kép) 

Szeretnéd meghívni Jézust az otthonodba, 
mint Zákeus? Amikor a bibliai történeteket olva-
sod és imádkozol, az ugyanaz, mintha meghívnád 
Jézust az otthonodba. Amikor apának és anyá-
nak segítesz, amikor kedves vagy testvéreiddel, 
az ugyanaz, mintha meghívnád Jézust az ottho-
nodba.

Gyertek, hívjuk meg Jézust ott-
honunkba minden nap!

Zákeus boldog volt, hogy Jézus 
 szerette őt és együtt evett vele.4

Az én imám
Köszönjük, Jézus, hogy annyira szeretsz min
ket! Kérünk, látogass meg ma az otthonunk
ban! Mi úgy döntöttünk, hogy ezután Hozzád 
tartozunk! Kérünk, óvj meg Sátántól! Ámen!

Aranyszöveg
„Én mindenkor azokat cselekszem, amelyek 
néki kedvesek.” János 8:29

Szemléltető anyag
Biblia, pénz

Bibliai vonatkozások
Lukács 19:1–10

Forrásanyag neked és gyermekednek:
• Nekem is van Bibliám

• Bibliai lapozók: Miatyánk

• Bibliai lapozók: Noé bárkája
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Másztál-e valaha fára? A mai bibliai történe-
tünkben Zákeus felmászott egy eperfüge-
fára (szi ko mor  fa vagy szi ko mor füge, lat. Ficus 

syco mo rus – a ford. megjegyz.). Az emberek és az álla-
tok több okból kifolyólag másznak fára. Zákeus azért 
mászott fel, hogy láthassa Jézust. 

Az állatvilágban sok állat azért mászik fára, hogy 
messzebb ellásson, táplálékot találjon, vagy biztonság-
ban legyen.

A pávián jó mászó. Nemcsak fákra, hanem szik-
lákra is sikeresen felkapaszkodik. A páviánoknak hosz-
szú farkuk van, amely arra szolgál, hogy még nagyobb 
biztonságban legyenek, amikor magasra másznak, 
ugyanakkor a farkukkal egyensúlyoznak is. 

A gekkó is kitűnő mászó. Isten különleges lábbal 
teremtette a gekkókat, amelyek segítségével majdnem 

minden felületre felmásznak és megkapaszkodnak. 
A gekkók nemcsak fákra másznak. A sima falon vagy 
az üvegen is felmennek, sőt, fejjel lefelé is megtartják 
magukat a plafonon. 

A mókusok is mászó- és kapaszkodóművészek. 
Tűhegyes karmaikkal megkapaszkodnak a fák törzsén, 
vagy bárhol, ahova fel akarnak mászni. 

A macska ugyancsak kiváló mászó. A házimacskák 
még a függönyökre is felmásznak. Ez nem jó ötlet.

Jézus tudta, hogy bizonyos állatoknak  szükséges 
a fára má szás, így ennek megfelelő testfelépítéssel 
terem tette meg őket. Jézus teremtette a fákat is, ame-
lyekre az állatok felmászhatnak. Mennyire csodálatos 
Jézus!
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Fára mászó állatok
„És előre futván felhága egy eperfügefára, hogy őt lássa;  

mert arra vala elmenendő.” Lukács 19:4

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

A tanulmányban szereplő bibliaszövegeket a Károlyi Gáspár fordítású Bibliából idéztük.
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Jézus egész nap csodálatos története-
ket mesélt az embereknek.

A
mikor Jézus a földön élt, egy napon 
nagyon elfáradt. Egész nap segített az 
embereknek, és csodálatos történeteket 

mondott nekik. Pihenésre volt szüksége, de az 
emberek nem akarták, hogy abbahagyja a prédi-
kálást. Végre eljött az idő, amikor nem beszélhe-
tett tovább, mert kezdett sötétedni, és az embe-
reknek is haza kellett térniük otthonaikba. 

Jézus aznap egy gyönyörű, nagy tó mellett 
tanította az embereket. Az egyik segítője csónak-
jában ült. (1. kép) 

„Evezzünk át a túlsó partra!” – javasolta Jézus 
a segítőinek. (2. kép) (Nagy sóhajtás.)

Végre Jézus is pihenhetett. Lefeküdt a csónak-
ban, amely csendesen ringatózott a vízen. Jézus 
hamarosan elaludt, és a tanítványok halkan evez-
tek a szemközti part felé. 

Hirtelen erős szél támadt. Villámok cikáztak 
az égen, és hangosan dörgött. Néhány csepp eső 
is esett, majd egyre jobban eleredt, míg végül már 

Amikor Jézus a földön élt, hozzánk hasonlóan Ő is elfáradt. Egy nap, miután csodálatos törté-
neteket mesélt az embereknek, és segített minden rászorulónak, nagyon elfáradt. Egy csó-

nakból prédikált, egy gyönyörű, nagy tavon, a parthoz közel. (1. kép)
Jézus és segítői elhatározták, hogy áteveznek a túlsó partra. (2. kép) Jézus lefeküdt a csónak-

ban. Végre, pihenhetett. A csónak csendben ringatózott. A segítői halkan eveztek, és Jézus nem-
sokára elaludt. 

Kis idő múlva, hirtelen nagy vihar támadt. Villámlott, dörgött, fújt a szél és esett az 
eső. A vihar egyre erősödött. Jézus segítői nagyon megrémültek. Azt gondolták, hogy 
el fognak süllyedni.

1
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enétröt

2022. szeptember 17.
Apró léptek • 3. negyedév • 38. tanulmány

A vihar lecsendesítése
et

Köszönjük, Jézus, a Bibliánkat! Köszönjük, hogy vigyázol ránk,  
és annyira szeretsz minket! Szeretünk, Jézus! Ámen!

k

Tanulság a legkisebbeknek 
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„Jézus, ments meg, mert meghalunk!” – kiáltották Jézusnak. (3. kép)
Jézus felébredt, és látta a nagy vihart, de nem félt. Felállt és kitárta karját a hullámok felé. 

(4. kép) 
„Hallgass, némulj el!” – mondta. A szél abban a pillanatban megszűnt. A hullámok elsimultak. 

A csónak újra csendben ringatózott a vízen, és a tanítványok halkan tovább evezhettek a part felé. 
A tanítványok nagyon féltek. Jézus is félt? Nem. Tudod, miért nem félt Jézus? Azért, mert 

bízott mennyei Atyjában. Megmondta a segítőinek, hogy nekik sem kell félniük. (5. kép) Isten 
megtartotta őket biztonságban. 

Jézus azt szeretné, ha mi is bíznánk Benne. Megkérjük Jézust, hogy segítsen mindig bízni 
Benne?

zuhogott. Annyira erősen fújt a szél, hogy majd-
nem felborította a csónakot. A hullámok átcsap-
tak a csónakon, és minden megtelt vízzel.

A tanítványok gyorsan vödröket ragadtak. 
(Mutass egy vödröt a gyerekeknek!) Amilyen 
gyorsan csak tudták, elkezdték kimerni a csónak-
ból a vizet. Tudták, hogy a csónak nem telhet 
meg vízzel. Ha megtelik, elsüllyed.

Serényen dolgoztak, de a hullámok egyre ma-
gasabbak lettek. Most már biztosak voltak benne, 
hogy elsüllyednek. Nagyon féltek. Meg is feled-
keztek Jézusról, de hirtelen eszükbe jutott.

„Hol van Jézus?” – kérdezték. A nagy vihar-
ban egy pillanatra sem látták. Ekkor egy hatalmas 

A tanítványok felébresztették Jézust. 
„Ments meg!” – kiabálták.

Jézus és segítői elkezdtek átevezni 
a tavon.

Jézus felállt a csónakban, és így szólt: 
„Hallgass, némulj el!”3

2
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Jézus nem félt a vihartól. Tudjátok miért? 
Mert bízott mennyei Atyjában. Tudta, hogy Isten 
biztonságban megtartja őket. A tanítványok fél-
tek a nagy viharban, de a vihar után Jézus emlé-
keztette őket, hogy nem kell félniük. (5. kép)

Jézus szeretné, ha mi is bíznánk Benne. 
 Megkérjük-e Jézust, hogy segítsen mindig bízni 
Benne?

„Csak Isten jelenléte űzheti el azt a félelmet, ami teherré 
teszi az életet a félénk gyermek számára. Tanítsuk meg neki 
kívülről ezt az ígéretet: »Az Úr angyala tábort jár az őt félők 
körül és kiszabadítja őket« (Zsolt 34:8).” – Ellen White: Neve-
lés, 255. old.

Jézus szavára a vihar azonnal lecsen-
desedett.5

villám szelte át az eget. Ennek a fényénél látták 
meg Jézust. Mélyen aludt a csónak végében. 

„Jézus, ments meg minket, mert meghalunk!” 
– kiabálták. (3. kép)

Jézus kinyitotta a szemét. Érezte az erős sze-
let és az esőt. Látta a villámokat, hallotta a dör-
gést. Látta, hogy a hullámok csapkodják a csóna-
kot, amely már majdnem felborult, de Jézus nem 
félt. Felállt és kitárta a kezét a szélben a hullámok 
felé. (4. kép) 

Mit mondott Jézus? Olvasd el Márk 4:39 
versét.

Három rövid szó. (Számoljátok meg a sza-
vakat.) Jézus csak ennyit mondott, de a szél, 
a villámok, az eső, a hullámok mind engedel-
meskedtek. A vihar abban a pillanatban véget 
ért. Minden elcsendesedett, a csónak újra lágyan 
himbálózott a vízen, és a tanítványok a part felé 
eveztek. 

Az én imám
Drága Jézus, segíts megtanulni mindig Benned 
bízni! Mi tudjuk, hogy Te vigyázol ránk. Ámen!

Aranyszöveg
„És (…) monda (…): Hallgass, némulj el!”  
Márk 4:39

Szemléltető anyag
Biblia, vödör

Bibliai vonatkozások
Máté 8:23–27, Márk 4:35–41, Lukács 8:22–25

 Szülők sarka
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Láttál valaha nagy vihart? Amikor egyszerre dörög, 
villámlik és esik az eső, azt viharnak nevezzük. 
A világ különböző helyein naponta majdnem két-

ezer vihar zajlik le. Ez sok. 
Lehet, hogy nem érezzük biztonságban magunkat, 

amikor vihar van, és ez nem baj. Jézus adja nekünk 
ezt az érzést, hogy tudjuk, mikor kell bemennünk 
a házba. Amikor villámlik, nem biztonságos a szabad-
ban maradni. 

Tudtátok, hogy a villámlás mindig megelőzi a dör-
gést? Ez azért van, mert a villámlás okozza a dörgést. 
Tulajdonképpen a kettő egy időben történik, de a dör-
gést pár másodperccel később halljuk, mert a hang 
lassabban halad a fénynél. A villámlás egy szempillan-
tás alatt láthatóvá válik, a dörgés pedig utána „érke-
zik”. A villámlás és a dörgés észlelése között eltelt idő 
jelzi, hogy mennyire közel vagy távol vagyunk a vihar-
tól. Ha a villámlás és a dörgés majdnem egy időben 

történik, az azt jelenti, hogy a vihar pontosan a fejünk 
fölött van. 

A viharok lehűtik a földet, ugyanakkor sok esőt 
hoznak, amire szintén 
szükség van. A viha-
rok tehát hasznosak, 
csak nem tanácsos 
kint maradni, ami-
kor a közelben villám-
lik. Ha féltek a vihar-
tól, beszélgessetek 
erről Jézussal, ahogy 
az Ő tanítványai tet-
ték annak idején. Jézus 
biztonságban tud tar-
tani. Jézus meg tudja 
állítani a vihart, ha az 
a legjobb döntés.

Viharok
„Villámokat készít az esőhöz.” Jeremiás 51:16

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

A tanulmányban szereplő bibliaszövegeket a Károlyi Gáspár fordítású Bibliából idéztük.
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Jairus kérte Jézust, hogy gyógyítsa 
meg a kislányát.

A
z egyik bibliai történet egy nagyon beteg 
kislányról szól, aki tizenkét éves volt. Az 
édesapját Jairusnak hívták. (Ismételjétek 

el az apa nevét.)
Jairus és a kislány anyukája mindent megtet-

tek, hogy jobban legyen. Biztos adtak neki vizet 
inni, és hideg borogatást tettek a fejére. (Mutas-
sátok meg a gyerekeknek az edényben a vizet 
és a törlőkendőt.) A kislány azonban minden 
erőfeszítés ellenére nem lett jobban. Egyre rosz-
szabbul érezte magát. Az orvosok is megpróbáltak 
segíteni, de semmi nem használt. 

Az anyuka és az apuka tudták, hogy Jézus 
meg tudja gyógyítani a kislányt. Jézus azonban 
nem volt a közelben, hanem a tó másik partján 
prédikált. De Jairus jó híreket hallott.

„Jézus visszatért!” – mondta neki valaki. – 
„Most éppen Máté házánál tartózkodik.”  
– Jairus Máté házához sietett. 

Az egyik bibliai történetben egy nagyon beteg kislányról olvashatunk. Tizenkét éves volt. 
Anyukája és apukája mindent megtett, hogy meggyógyuljon, de ő egyre rosszabbul volt. 

Az anyuka és az apuka szerették volna, ha Jézus meggyógyítja a kislányt, de Jézus messze 
volt. Ekkor az apuka jó hírt hallott.

„Jézus visszajött!” – mondta neki valaki. – „Máté házánál van!” – Az apuka Máté házához 
 sietett, és Jézus segítségét kérte. (1. kép)

Jézus elindult volna az apukával, de nagyon nagy tömeg vette Őt körül, és nem 
tudott sietni. Ekkor egy férfi nagyon szomorú hírt hozott.

1

„A kislányom nagyon beteg” – mondta Jézus-
nak. – „Kérlek, gyere és gyógyítsd meg őt!” 
(1. kép) 

B i B l i a i

enétröt

2022. szeptember 24.
Apró léptek • 3. negyedév • 39. tanulmány

Jézus segít egy kislányon
et

Drága Jézus, köszönjük a csodálatos bibliai történeteket!  
Köszönjük, hogy minket is ugyanúgy szeretsz, mint a bibliai történetek szereplőit! Ámen!

k

Tanulság a legkisebbeknek 
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„A kislányod meghalt!” – mondta. 
„Ne félj, csak higgy!” – bátorította Jézus. 
Már nagyon sokan gyülekeztek a kislány házánál, amikor Jézus odaérkezett, de Jézus meg-

kérte, hogy távozzanak. Bement a kislány szobájába az anyukával, az apukával és három segí tő-
jével.

„Kislány, kelj fel!” – mondta Jézus. És a kislány felkelt. (2, 3. kép) Már nem volt beteg! 
„Köszönjük, Jézus!” – mondta az anyuka és az apuka. Annyira boldogok voltak! (4. kép)
Nemsokára újra bekövetkezik egy ehhez hasonló, boldog nap. Amikor Jézus visszatér, nagyon 

sok kisfiú, kislány és felnőtt feltámad. Jézus nekik is megparancsolja, hogy ébredjenek fel, ahogy 
a kislányt is feltámasztotta, és ők fel fognak támadni. Ugye, mennyire csodálatos lesz? (5. kép)

Jézus örömmel segített a drága gyermeken, 
de nagyon nagy tömeg gyűlt köré, és nem tudott 
sietni. Más beteg emberek is rendre megállították, 
és rajtuk is segített.

Egyszer csak egy ember tört utat magának 
a tömegben. Nagyon szomorú hírt hozott. 

„Túl késő!” – mondta az ember Jairusnak. – 
„A kislányod meghalt.”

„Ne félj!” – mondta Jézus Jairusnak. – „Csak 
higgy!”

Amikor Jézus Jairus házához ért, már nagyon 
sok ember összegyűlt ott, sokan közülük hango-
san sírtak. Jézus mindenkit távozásra kért, majd 
Jairussal együtt bement a szobába, ahol a kislány 
feküdt. A kislány anyja és Jézus három segítője is 
velük volt. 

A kislány felébredt és meglátta Jézus 
kedves arcát.

„Kislány” – mondta Jézus. – „Itt az 
ideje, hogy felébredj.”

Az anyuka és az apuka nagyon boldog 
volt. Köszönetet mondtak Jézusnak.3

2

4
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„Adjatok neki enni!” – mondta Jézus az anyu-
kának és az apukának. Azonnal ételt hoztak neki. 

Milyen boldog nap volt ez Jairusnak és csa-
ládjának! Ugyanilyen lesz, amikor Jézus nemso-
kára visszatér. (5. kép)

Amikor Jézus visszajön, valami nagyon 
különlegeset tesz majd. Sok kisfiú, kislány és fel-
nőtt meghalt már, akik mind szerették Jézust. 
Azon a napon Jézus mindegyiküket feltámasztja, 
hogy újra éljenek. Felébreszti őket, ahogy 
Jairus kislányával is tette. Milyen 
boldog nap lesz az!

Egy nap Jézus magával viszi  
a mennybe azokat, akik szeretik Őt.5

„Ó, sokat emlegetett, régóta remélt, türelmetlenül várt, de igazán 
soha meg nem értett, csodálatos üdvösség! (…) Az angyalok egybe-
gyűjtik az Ő választottait a négy szelek felől, a föld egyik végétől 
a másik végéig. A kicsi gyermekeket szent angyalok helyezik any-
juk karjába. Barátok, akiket régen elszakított egymástól a halál, 
újra találkoznak, hogy soha többé el ne váljanak. Most boldogan 
énekelve együtt emelkednek fel Isten városába.” – Ellen White: 
A nagy küzdelem, 644, 645. old.

A kislány halott volt, de Jézus nem aggódott 
és nem szomorkodott. Odament a kislány ágyá-
hoz, fölé hajolt, kezébe fogta a kezét. (2. kép)

Mit mondott ezután? Olvasd el Lukács 
8:54-et.

A kislány abban a pillanatban felébredt. Tágra 
nyitotta a szemét, és Jézus kedves arcára nézett. 
(3. kép) Ezután körülnézett a szobában. Félre-
lökte a takarót és kiugrott az ágyból. Már egyálta-
lán nem volt beteg!

A kislány anyja és apja annyira örültek. Erő-
sen megölelték kislányukat. (4. kép)

„Köszönjük, Jézus!” – mondták mindnyájan. 
A kislány annyira beteg volt, hogy már biztos 

régóta nem evett. Most azonban éhes volt. 

Az én imám
Köszönjük, Jézus, hogy feltámasztottad a kis
lányt! Köszönjük, hogy nemsokára visszatérsz 
és sok embert feltámasztasz! Ámen!

Aranyszöveg
„Ne félj, csak higgy!” Márk 5:36

Szemléltető anyag
Biblia, egy pohár víz, törlőkendő

Bibliai vonatkozások
Márk 5:21–43, Lukács 8:40–56

 Szülők sarka
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Láttál valaha hernyót? A hernyók érdekes látványt 
nyújtanak, mert nagyon viccesen mozognak. 
Az egyik legszebb hernyó a pompás királylepke 

hernyója. 
A hernyó tulajdonképpen nem hernyóként kezdi 

életét. Először csak egy pete (pillangó-tojás). A peté-
ből bújik ki a hernyó. Az aprócska hernyónak táp-
lálékra van szüksége a növekedéshez, így elsőként 
megeszi a tojása héját. Amikor ez elfogyott, a hernyó 
elkezdi bekebelezni a növényt, amelyen kibújt. 
A hernyók szeretik megrágni a növényeket. Csak rág-
nak és rágnak, nőnek és nőnek. De nemsokára fur-
csa dolog történik. A hernyó belső része növekszik, 
de a bőre nem. Így a hernyó új bőrt növeszt magá-

nak, és a régi  kinőttet hátrahagyja. Miután körülbelül 
ötször kicserélte a bőrét, kemény borítás kezd nőni 
a teste köré. Ezt bábnak nevezzük. A hernyó két hétig 
marad a báb belsejében. A bebábozódás után szorgal-
mas munkába kezd. A báb belsejében lábakat, csá-
pokat, szárnyakat növeszt. Amikor végre kész kibújni 
a bábból, már nem hernyó többé, hanem gyönyörű, 
csodálatos pillangó. 

Jézus a mi örömünkre teremtette a hernyókat 
és a lepkéket. Kívülről úgy néz ki, mintha a hernyó 
aludna a báb belsejében, amikor azonban elérkezik 
az idő, kibújik és elrepül. Amikor eljön a megfelelő 
idő, Jézus felébreszti a halottakat és mindenkit felvisz 
magával a mennybe.
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A pompás királylepke hernyója
„Ímé, újjá lett minden.” 2Korinthus 5:17
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