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A kételkedéstől 
a meggyőződésig

KISISKOLÁSOK – C ÉV 
3. negyedév/27. – július 2.

VASÁRNAP

1
Jézus életben volt! Az angyalok tudták ezt. Az 
többi világ lakói is mind tudták. Sátán és gonosz 
angyalai is tudták. Sátán tombolt dühében. Tudta, 

hogy mivel Jézus feltámadt, ő és gonosz angyalai egy 
napon végleg, mindörökre elpusztulnak.

A sírt őrző római katonák is tudták, hogy Jézus élet
ben van. Mindenkinek elmondták a történteket, akivel 
csak találkoztak, miközben Pilátushoz siettek.

A papok is tudták, hogy Jézus újra él. Jobban hara
gudtak rá, mint valaha. Fizettek a katonáknak, hogy azt 
hazudják Pilátusnak, a tanítványai lopták el holttestét 
a sírboltból. Pilátus azonban már tudta, hogy ez hazug
ság, és rettegett. Arra gondolt, bárcsak lett volna bátor
sága megmenteni Jézust a keresztre feszítéstől.

Az asszonyok, akik vasárnap reggel a sírhoz mentek, 
szintén tudták, hogy Jézus életben van. Mária látta és 
még beszélgetett is vele. Egy angyal, aki a sírnál ült, azt 
mondta neki, értesítse a tanítványokat, különösen Pé
tert. Jézus tudta, Péter mennyire bánja gyáva viselke
dését. Ő még a többi tanítványnál is jobban elkesere
dett, hiszen letagadta, hogy ismeri. Jézus tehát tudatni 
akarta vele, hogy még mindig szereti.

Emlékszel a két tanítványra, akik szomorúan gya
logoltak hazafelé vasárnap este? Jézus is velük tartott, 
ugye? Miből jöttek rá, hogy Ő az? Mit csináltak azon
nal, amikor megtudták, hogy Jézus életben van? Lk 
24:31-35

ELMÉLKEDÉSRE: Még mindig emberi lény volt 
Jézus? Miért nem ismerte fel elsőre az a két tanít

vány? Ha Jézus valóban ember volt, miben különbözött 
attól, amilyen halála előtt volt? Holnap megbeszéljük ezt 
a kérdést.

HÉTFŐ

2
Valóban léteznek az angyalok? Zsid 1:7, 14 Min
dig veled van az őrzőangyalod? Látod őt? Néha 
emberi alakban jelennek meg az angyalok? Elő

fordult, hogy Jézus is emberi alakban szólt az emberek
hez, mielőtt a földön megszületett volna? Eszedbe jut 
néhány ilyen eset? (Ábrahám három vendége, Gedeon 
története, Sámson szülei stb.)

Miután emberként megszületett, Jézus továbbra is 
Isten maradt. Mivel ember is, meg tudja érteni érzé
seinket.

Sátán megpróbálta rávenni, hogy használja isteni 
hatalmát emberi életének megkönnyítésére. Emlék

„Aki vallja, hogy Jézus az Istennek 
Fia, az Isten megmarad abban, és 
ő is az Istenben.” (1János 4:15)
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szel olyan esetekre, amikor 
ezt tette? Mt 4:3, 4 Jézus 
viszont soha nem engedel
meskedett Sá tán nak. Iste
ni hatalmát mindig csak 
mások megsegítésére hasz
nálta, önmagáért sohasem.

Feltámadása után Jézus 
ismét használta csodálatos 
isteni erejét, most már más 
módon is, mint azelőtt. 
Zárt ajtókon ment keresz
tül úgy, hogy senki sem 
vette észre. Fel sem foghat
juk hogyan képes erre.

ELMÉLKEDÉSRE: Örülsz, hogy az őrzőangya
lod mindig melletted áll, bárhol is legyél?

KEDD

3
Vasárnap este a rettegő tanítványok Tamás kivé
telével mind együtt voltak abban a teremben, 
ahol három nappal azelőtt Jézussal elfogyasztot

ták az utolsó húsvéti vacsorát. Jézus vasárnap kora haj
nalban támadt fel, de kiválasztott tanítványai közül 
még csak Péter látta. Egyszer csak váratlanul megjelent 
közöttük. El tudod képzelni, milyen izgalomba jöttek 
és mennyire örültek neki? Lk 24:34, 36

Akárcsak a többi tanítvány, Tamás is nagyon csa
lódott és szomorú volt, 
amikor Jézus meghalt, hi
szen teljes szívéből szeret
te. Abban bízott, hogy Jé
zus király lesz és elűzi az 
ellenséget. Mégis, amikor 
Mestere feltámadásának 
hírét hallotta, egyszerűen 
nem hitte el.

A tanítványok elmond
ták Tamásnak, hogy Jézus 
ott volt velük a szobában 
és beszélgettek is vele, de 
Tamás még mindig nem 
hitte el. Azt mondta, ad
dig nem hiszi, amíg sa
ját szemével nem látja. Jn 
20:25

Tamás így gondolko
dott: „Különben is, ha Jé
zus valóban életben len

ne, miért nem beszélt 
velem is?” Tamás egy 

kicsit féltékeny volt 
a többiekre, és Jézus 
feltámadása után egy 
egész hétig nem  hitte 
el, hogy él. Egy este 
azonban úgy döntött, 
meglátogatja a töb bie
ket. Holnap megtud
juk, mi történt.

E L M É L K E -
DÉSRE: A ké

telkedés olyan, mint a 
hitetlenség. Másokban 
is kételkedést válthatsz 
ki, ha azt mondod va

lamiről, hogy nem igaz. Ezért mindig mondj igazgat! 
 Jézus mindig igazat mondott, és megígérte, hogy újra élni 
fog. Volt Tamásnak bármi oka is, hogy kételkedjen Jézus
ban?

SZERDA

4
Egy este Tamás együtt volt a többi tanítvánnyal. 
Még mindig szomorkodott, mert nem volt biz
tos benne, hogy Jézus valóban életben van. Jézus 

hirtelen megjelent a szobában. Hogyan köszöntötte ta
nítványait? Mit mondott Tamásnak? Jn 20:26-27

Jézus természetesen tudott Tamás kételkedéséről, de 
mégsem szidta meg érte. Tamás térdre borult Jézus előtt. 

Látta, hogy a Mester 
mindent tud kétkedő 
gondolatairól és arról, 
amit a töb biek nek mon
dott, hogy csak akkor 
hiszi el, Jézus él, ha lát
hatja és megérintheti se
beit.

Jézus ekkor figyel
meztette Tamást, és ez 
nekünk is szól, hogy 
nem a legjobb, ha csak 
akkor hiszünk benne, 
ha a saját szemünkkel 
láttuk. Miután Jézus 
visszamegy a mennybe, 
nagyon sokan döntenek 
majd úgy, hogy hisznek 
benne, akik saját sze
mükkel majd csak ak
kor láthatják, amikor 
újra eljön. A  Bibliából 
fogják megismerni Őt 
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az emberek. Rá fognak jönni, hogy Sátán az ellenségük, 
akitől csak a Jézusba vetett hit és a neki való engedel
messég szabadíthatja meg őket.

ELMÉLKEDÉSRE: Tanulnak Jézusról napjaink
ban az emberek? Igen, nagyon, nagyon sokan dön

tenek úgy, hogy Jézusban hisznek, és neki engedelmesked
nek, pedig nem láthatják. Ahogyan mi sem láthatjuk Őt, 
mégis biztosan tudjuk, hogy Jézus hamarosan visszajön.

CSÜTÖRTÖK

5
Jézus tanítványainak meg kellett érteniük, miért 
jött el világunkba és miért kellett meghalnia. 
Meg kellett érteniük, miért nem a rómaiak a leg

nagyobb ellenségük. Fel kellett ismerniük, hogy Sátán 
a legnagyobb ellenségünk, akitől egyedül Jézus tud 
megszabadítani minket.

A mennyben Sátán féltékeny lett Jézusra és hazugsá
gokat terjesztett róla. Azt állította, hogy nem kell  Isten 

törvényének engedelmeskedni, és sok angyal hitt is 
neki. Végül Istennek ki kellett utasítania őket a menny
ből.

Tudjuk, mi történt, amikor Sátán gyönyörű vilá
gunkba jött, és kísértésbe vitte Ádámot és Évát. Miután 
az első emberpár hitt a hazugságainak, Sátán biztos volt 
benne, hogy ő lesz világunk ura. Azt hitte, az emberek 
mindörökre meghalnak. Ez is lett volna mindnyájunk 
sorsa. Az Atya Isten, a Fiú Isten (Jézus) és a Szentlélek 
Isten azonban annyira szeretnek bennünket, hogy cso
dálatos tervet állítottak fel megmentésünkre. Ezért, aki 
úgy dönt, hogy hisz Jézusban, az örökké élhet, ahogy 
Isten eltervezte.

ELMÉLKEDÉSRE: Olvassuk el nagyon lassan 
a  Jn 3:16-18 igeverseket és gondoljuk át, miről 

szólnak! Arra emlékeztetnek, hogy választhatunk: hiszünk, 
vagy Tamáshoz hasonlóan kételkedünk. Ha hiszünk Jézus
ban, bízunk benne és neki engedelmeskedünk, akkor biz
tonságban vagyunk. Ám ha hiszünk Sátán hazugságainak, 
akkor hozzá fogunk tartozni. Isten soha nem kényszerít 
senkit, hogy szeresse Őt és benne bízzon. Örülsz, hogy min
dig Jézust választod?

PÉNTEK

6
Jézus meg akarta értetni tanítványaival, miért vált 
emberré, miért vállalta önként az emberi életet 
és az értünk elszenvedett halált. Rá akart világí

tani, hogy minden egyes embernek választania kell Sá
tán uralma és Isten országa között.

Jézus megpróbálta megértetni az emberekkel, hogy 
Isten országa nem olyan, amilyenről tanították őket. 

Tökéletessé kell válnunk, mire 
Jézus visszajön, hogy magával vi
gyen minket. Világunkban azon
ban Jézus kivételével egyetlen 
ember sem tökéletes. Mindenki 
követett el bűnt. Jézus az egyet
len emberi lény, aki soha, egyet
lenegyszer sem engedelmeskedett 
Sátánnak. Ő az egyetlen emberi 
lény, aki nem érdemel halált. 1Jn 
3:5

Jézus azonban helyettünk halt 
meg. Ézsa 53:5-6 Ha szeretjük 
Jézust és neki engedelmeskedünk, 
az Ő tökéletes életét a miénk he
lyébe teszi annak ellenére, hogy 
nem érdemeljük meg. Isten Jé
zus életére tekint a miénk helyett, 
és a bűneink bocsánatot nyer
nek. Ha mindig őszintén meg

bánjuk bűneinket, Isten mindig Jézus tökéletes életét 
nézi a  miénk helyett. Hát nem csodálatos? Fel sem tud
juk fogni, mennyire szeret minket Isten, ugye? Azt sem 
tudjuk, mennyire szeretne a Szentlélek segíteni nekünk.

ELMÉLKEDÉSRE: Mit felelnél, ha valaki meg
kérdezné, honnan tudod biztosan, hogy Jézus sze

ret, és hogyan lehetsz biztos abban, hogy a mennybe ke
rülsz?

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:  
János 20:2429; Jézus élete, 806–808. old.
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TÖRTÉNET-SAROK

Írta: Elsie Lewis Rawson 

Rádzsa bemutatkozik

Ez egy kismadár igaz története. Az indiai hegyi seregélyt egy misszionárius csa
lád kapta ajándékba. Isten felhasználta Rádzsát, hogy sok örömöt szerezzen az 
embereknek.

Ez a történet a legcsintalanabb, legszemtelenebb, 
legaranyosabb és legokosabb kismadár története, akit 
valaha is ismertem. A kis hegyi seregély a szüleivel élt 
a forró, napsütötte DélIndiában. Egy otthonos, jól 
megépített fészekben laktak egy gyönyörű arany tűz
virágfa páfrányszerű ágainak rejtekében.

A kismadár szülei igen harciasak vol
tak. Semmilyen ellenség nem közelíthe
tett a fészkükhöz.

A madár mama idejekorán figyel
meztette fiókáit a nagyvilágban rájuk 
leselkedő veszélyekre. Minden reggel, 
mielőtt elhagyta volna a fészket, figyel
meztette a fiókákat, hogy ne csapjanak 
nagy zajt, és ne menjenek túl közel a fé
szek széléhez, nehogy kiessenek.

Egy verőfényes reggelen a madár
szülők elhagyták a fészket, hogy élel
met keressenek folyton éhes, cseperedő 
fiókáiknak. Forrón sütött a nap, és a fiókák nyugtala
nok lettek. Az egyik kicsi, aki testvéreinél erősebb volt, 
elhatározta, hogy kikukucskál a fészek peremén. Nem 
akart rosszalkodni, csupán nagyon, nagyon kíváncsi 
kismadár volt. „Ugyan, mi bajom történhet, ha csak 
kiülök a  fészek szélére és szívok egy kis friss levegőt!” 
– gondolta magában. Még végig sem gondolta, máris 
cselekedett.

Hintázni kezdett a fészek szélén. Tetszett neki a 
móka. Izgalom futott át kicsi testén. „Ugyan mi bajom 
eshet?” – gondolta.

Váratlanul, minden előjel nélkül kisebb forgószél tá
madt, ami gyakran előfordul abban a forró éghajlatú 
országban. A madárfióka erősen kapaszkodott a fészek 
peremébe, de olyan apró volt, hogy nem volt elég ereje 
megtartani magát. A földre pottyant.

Két indiai kisfiú játszott a tűzvirágfa árnyékában. El 
voltak ragadtatva a félig meztelen kis fiókától. Felvették 
és alaposan megnézték. Örömmel látták, hogy életben 
van. Egymásra néztek, s mindkettőjükön látszott a ki
mondatlan kérdés: „Mit csináljunk vele?” 

Tudták, ha hazaviszik, el fog pusz
tulni. Ha otthagyják a fa alatt, bizto
san megeszi egy éhes macska vagy más 
kóbor állat. Nemsokára ragyogó ötle
tük támadt. „Adjuk a doktornőnek! 
Ő  majd gondoskodik róla. Biztosan 
életben tudja tartani a meztelen kis 
fió kát a melegházában.”

Egy perc késlekedés nélkül átsza
ladtak az udvaron a kórházba, és nagy 
örömükre ott is találták a doktornőt. 
Szépen, udvariasan átadták neki az 
ajándékot. A kedves doktor néni örült 
neki. 

„Milyen nevet adjunk új barátunknak?” – kérdezte 
a lelkes fiúkat.

„Hívjuk Rádzsának – kiáltották –, mert ez a név azt 
jelenti, király. Ő lesz a mi kicsi királyunk.”

Így tehát az engedetlensége és kíváncsisága miatt 
Rádzsa fogságba került egy furcsa házban, furcsa em
berek között. 

 (Folytatása következik)
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MINDENEKELŐTT
a BIBLIA

Ismét  
a  tengernél

KISISKOLÁSOK – C ÉV 
3. negyedév/28. – július 9.

VASÁRNAP

1
Jézus összes tanítványa tudta már, hogy Meste
rük életben van. Jézus azt mondta nekik, hogy 
a Galileaitengernél várja őket, amit Tibériás ta

vának, vagy Genezáretitónak is hívtak. Ezért húsvét 
hete után a tanítványok egy csoportja elgyalogolt oda. 
Hányan voltak? Számoljuk meg őket! Jn 21:1-2

Hosszú volt az út a Galileaitengerig, valószínűleg 
több napig is eltartott, míg Jeruzsálemből a tanítványok 
odaértek. El tudod képzelni, mennyi megbeszélnivaló
juk volt menet közben?

Jézus volt a világ legjobb tanítója. A tanítványok há
rom esztendőn át tanulták tőle a számukra vadonatúj 
dolgokat. Most már tisztában voltak vele, hogy a papok 
és vallási vezetők tanításainak nagy része téves. Jézus 
a Tízparancsolat valódi értelmére tanította őket. Az pe
dig, hogy Jézus meghalt és feltámadt, még jobban meg
változtatta gondolkodásmódjukat.

A tanítványok még mindig szegények voltak, és an
nak ellenére, hogy nem tűntek túl befolyásosnak, nem
sokára a világ legfontosabb emberei között lesznek. Mi
után Jézus visszatér a mennybe, ők lesznek a misszio
náriusai. Ők fogják elmondani az embereknek, hogyan 
jött el Jézus világunkba, hogy lehetővé tegye: az embe
rek Isten országába kerülhessenek. Akiknek elmondják, 
azok továbbadják másoknak, míg minden ember el ne 
dönti, Jézust vagy Sátánt választjae. Ekkor jön majd 
vissza Jézus. Mt 24:14

ELMÉLKEDÉSRE: Tegyük fel, hogy a tanítvá
nyok között gyalogoltál volna a hely felé, ahol 

Jézus sal kell találkoznotok. Vajon miről beszélgettetek vol
 na útközben?

HÉTFŐ

2
Hét tanítvány a Galileaitenger felé gyalogolt, 
hogy találkozzanak Jézussal. Odaérve eszükbe ju
tottak azok az idők, amikor oly sokszor Jézussal 

együtt voltak ott. Ott, a zöldellő hegyoldalban tanította 
azt a sok ezer embert. Sokat közülük meg is gyógyított. 
Eszükbe jutott, hogyan vendégelte meg a több mint öt
ezer embert csupán öt kenyérrel és két apró  hallal.

A tanítványoknak eszükbe jutott az az éjszaka is, ami
kor Jézus elaludt a hajóban a tavon, és hirtelen szörnyű 
vihar tört rájuk. Akkor biztosak voltak ben  ne, hogy 
mindnyájan vízbe fúlnak. Jézus azonban csak szólt, és 
a viharos szél, a mennydörgés és villámlás azonnal ab
bamaradt, a tó vize lecsendesedett. 

Eszükbe jutott egy másik vihar is, amikor Jézus a víz 
felszínén járva közeledett hozzájuk. Amint a hajóba 
 lépett, megszűnt a vihar. Ki volt az, aki akkor éjjel 
még a vízen járt? Miért kezdett el süllyedni?

„Az Isten szeretet; és aki a szeretet-
ben marad, az Istenben marad, és 
az Isten is őbenne.” (1János 4:16)

ARANYSZÖVEG
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Miközben a tanítványok 
Jézusra várakoztak, Péternek 
támadt egy ötlete. Mindnyá
juknak pénzre volt szüksége 
élelemre és ruházatra. „Én el
megyek halászni” – szólt Pé
ter. „Mi is veled megyünk” – 
mondták erre a többiek. Egy 
hajórakomány hal ára lett 
volna elég nekik a szükséges 
holmikra és ennivalóra.

Azon a tavon az éjszaka 
volt a legmegfelelőbb időszak 
a halfogásra. Ezért a tanít
ványok sötétedéskor hajóra 
szálltak és elindultak ha lászni.

ELMÉLKEDÉSRE: 
A tanítványok nem 

tudták, hogy Jézus szeretettel 
figyeli őket. Minket is szeretet
tel figyel? Zsolt 121:1-4

KEDD

3
Éjszaka volt, és a tanítványok halászhajójukkal 
kint voltak a tavon. Sok halra volt szükségük, 
hogy előteremtsék a pénzt a számukra fontos éle

lemre és egyéb holmikra.
Kivetették a hálójukat a vízbe. Várakozás közben Jé

zusról beszélgettek, a tó partján és a vízen művelt cso
dálatos tetteiről. Azon tanakodtak, hogyan is boldogul
nak most tovább nélküle.

Nagyon  meglepődtek, 
amikor a hálót ellenőriz
ték, mert egyetlen halat 
sem találtak benne.  Ismét 
kivetették a hálót és vár
tak, de a háló megint 
üres volt. Egész éjjel újra 
meg újra próbálkoztak, de 
egyetlen halat sem fogtak. 
Lassan világosodni kez
dett az ég alja, és a nap is 
nemsokára felkelt. A ta
nítványok tudták, hogy 
ab  ba kell hagyniuk a halá
szatot. Ezért az üres hajó
ban árválkodó üres háló
val csalódottan a part felé 
indultak. Jn 21:3

A part felé közeled
ve a észrevették, hogy 

egy idegen áll ott, aki nekik 
 kiált valamit. 4-5. v.

Az idegen olyasmire szó
lította fel őket, aminek sze
rintük semmi értelme nem 
volt, mégis szót fogadtak 
neki. Mi történt akkor? 6. v.

Jézus azt mondta, a hajó 
jobb oldalán vessék vízbe a 
hálót. Az az oldal volt kö
zelebb a parthoz, ahol Jé
zus állt. Ha egyre közelebb 
kerülnek hozzá és rábízzák 
magukat, akkor soha nem 
kell aggódniuk.

János hirtelen megszólalt: 
„Hiszen ez Jézus!” Minden
ki az idegenre nézett. Igen, 
ez valóban Ő, Jézus!  Péter 
olyan izgatott lett, hogy 

azonnal kiugrott a hajóból és a vízben úszva sietett hoz
zá a partra olyan gyorsan, ahogyan csak bírt. A  többi 
tanítvány követte, maguk után vonszolva a hallal teli 
hálót, ami olyan nehéz volt, hogy be sem tudták emel
ni a hajóba. 7-8. v.

ELMÉLKEDÉSRE: Mit gondolsz, Jézus emlékez
tetni akarta tanítványait, milyen hatalmas is Ő? 

Nekünk is minden körülmények között észben kell ezt tar
tanunk?

SZERDA

4
A tanítványok eddig üres 
halászhálója halaktól ros
kadozott. Erről bizonyá

ra eszükbe jutott az a reggel, 
amikor Jézus felszólította őket, 
hogy mesterségüket odahagyva 
kövessék Őt, és kiválasztott ta
nítványai legyenek. Azon a reg
gelen is fáradtak és csüggedtek 
voltak, mert bár egész éjjel dol
goztak, egyetlen halat sem fog
tak. Jézus akkor felszólította 
őket, hogy vessék a vízbe háló
jukat még egyszer, és ugyanaz a 
csoda történt, mint most: a há
lójuk színültig telt hallal. Tud
ták, hogy Jézus képes gondos
kodni róluk, és meg is tette. 
Most már tudták, hogy ezután 
is törődni fog majd velük.6



A partra érve olyasmit láttak, 
amitől bizonyára meglepődtek. 
Jézus tudta, hogy üres gyomru
kat is meg kell tölteniük, aho
gyan a hálójukat. Mit mondott 
ezután nekik? Jn 21:9-14

Mindez olyan csodálatos volt, 
hogy a tanítványok megszólalni 
sem tudtak. Drága Jézusuk ismét 
kimutatta, mennyire szereti őket.

ELMÉLKEDÉSRE: Mit 
gondolsz, Péternek eszébe 

jutott, mennyire kérkedett, hogy ő 
soha nem hagyná el Jézust? Hány
szor jelentette ki, hogy nem is is
meri Őt? Nagyon megbánta Péter, 
amit tett?

CSÜTÖRTÖK

5
Reggeli után Jézus egy kérdéssel fordult Péterhez. 
Mit kérdezett Jézus, és 
mit válaszolt neki Péter? 

Jn 21:15
Mit értett azon Jézus, hogy 

Péter legeltesse a bárányait? Ál
latokról vagy emberekről beszélt 
vajon? A bárányok vajon gyer
mekeket vagy felnőtteket jelen
tenek?

Jézus arról beszélt, hogy segí
tenie kell a gyermekeknek meg
tanulni Őt szeretni, Őbenne 
bízni és neki engedelmeskedni. 
A tanítványoknak talán eszükbe 
jutott, hogyan próbálták elkül
deni az anyákat, amikor kicsi
nyeikkel együtt Jézushoz jöttek. 
Jézus tudatni akarta velük, meny
nyire fontosak a kisgyermekek. Meg kellett tanulniuk, 
hogyan törődjenek velük. Jézus a felnőttekkel való tö
rődésről is beszélt, akik még csak most kezdik tanulni, 
hogyan tartozzanak az Ő országába.

Kis idő múlva Jézus ismét feltette Péternek ugyanazt 
a kérdést. Mit felelt Péter, és mit mondott rá Jézus? Ki
ről beszélt vajon ezúttal Jézus, a gyerekekről vagy a fel
nőttekről? 16. v.

Kérkedett most Péter, ahogy régebben szokott? Nem. 
Péter nagyon megváltozott az este óta, amikor három
szor is megtagadta Jézust. Akkor zokogva sietett visz
sza a Ge cse má né kertbe, és ugyanazon a helyen imád
kozott, ahol nem sokkal azelőtt Jézus.

Jézus rövidesen harmadszor is fel
tette ugyanazt a kérdést Péternek. Pé
ter elszomorodott. Elfúló hangon vá
laszolhatott Jézusnak. 17. v.

ELMÉLKEDÉSRE: Hányszor 
tagadta le Péter, hogy ismeri 

 Jézust? Hányszor kérdezte meg tőle Jézus, 
hogy szeretie Őt? Hányszor adta Jézus 
Péter tudtára, hogy továbbra is szeretné, 
hogy Őérte dolgozzon?

PÉNTEK

6
Hányszor tette fel Jézus Péter
nek ugyanazt a kérdést? Mi volt 
a kérdés?

Jézus a többi tanítványnak is tud
tára akarta adni: Péter megbánta, hogy megtagadta Őt. 
Azt is meg akarta nekik mutatni, hogy őszintén megbo
csátott Péternek. Jézus szerette Pétert, ahogyan Péter is 
Őt. Péter már nem volt többé büszke és magabiztos.

Jézus még valami nagyon fon
tosat is meg akart értetni a tanít
ványaival. Jézust szeretni, őszin
tén szeretni, a legeslegfontosabb. 
5Móz 10:12-13 Nem számít, 
hogy idősek vagy fiatalok va
gyunk. Nem számít, hogy gaz
dagok vagy szegények. A bő
rünk, hajunk vagy szemünk szí
ne se számít. Az egyetlen, ami 
valóban fontos, hogy teljes szí
vünkből szeressük Jézust. Akkor 
Jézus tud segíteni, hogy bár
mi történjen is, Őbenne bíz
zunk és neki engedelmeskedjünk. 
Ő  megtanít minket, hogyan le
gyünk hűséges munkásai.

ELMÉLKEDÉSRE: Ha
jóra vagy repülőre kell 

szállnunk és távoli helyekre utaznunk ahhoz, hogy jó 
tanít vá nyai legyünk Jézusnak? Nem feltétlenül. Bárhol 
 legyünk is, lehetünk jó munkatársai. Jézus velünk van, 
ahogyan ott volt a tanítványokkal is. Ugye örülsz ennek? 
Jézusért dolgozol, ha örömmel, vidáman segítesz otthon 
vagy bárhol, ahol vagy? Sorolj fel példákat, miben  lehetsz 
jó segí tője Jézusnak!

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:  
János 21:119; Jézus élete, 806–808. old. 7



Kiegészítő forrásanyag: természeti tanulmányok, tevékenységek,  
zene, bibliatanulmányok, bibliai memória játék, stb.

My Bible First Copyright © 2015 
Telefon: 1-877-242-5317

Web: www.mybiblefirst.org • E-mail: sales@mybiblefirst.org
A bibliaszövegeket a Károlyi Gáspár bibliafordításból idéztük.

TÖRTÉNET-SAROK

Írta: Elsie Lewis Rawson 

Rádzsa tollakat növeszt

Új élmény volt Rádzsának az inkubátor nevű furcsa üvegkalitkában, amiben 
egy kis vattapamacsból készült fészekben csücsült. Bőven volt ideje elgondol
kodni a mamájától kapott tanácsokon. Ó, bárcsak nyugton maradt volna! Ak

kor most a testvéreivel lehetne a gyönyörű arany tűzvirágfa páfrányszerű ágai kö
zött himbálódzó kis fészekben. Nagyon vágyott drága anyukája szárnyának melegére. 
Hogy elszomorodhattak a szülei, amikor hazatérve észrevették, hogy egyik drága fió
kájuk hiányzik a fészekből!

De mint már említettem, Rádzsa nagyon kíváncsi 
kis fickó volt. Hibát követett el, de most meg kell pró
bálnia a legjobbat kihozni belőle. Egy nap talán még 
viszontláthatja anyukáját. Talán még lesz módja elmon
dani neki, mennyire megbánta engedetlenségét.

Néhány napon belül Rádzsa 
minden félelme elmúlt. Egészen 
szép helyen lakott. Naponta több
ször is kapott enni egy vékony csö
vön keresztül. Biztonságban 
volt, nem kellett semmilyen 
ellenségtől tartania és úgy vette 
észre, hogy új barátai is nagyon kedvelik.

Egyik reggel a kismadár valami csodálatosat fedezett 
fel. Észrevette, hogy a testét addig borító pihék helyett 
erős tollai nőnek. Rohamosan cseperedett.

Néhány nap múlva kivették az üvegházikóból és az 
íróasztalra tették. Gyönyörű kalitkát készítettek neki, 
az lesz mostantól az otthona. 

Aznap reggel Rádzsa különösen eleven volt. Úgy 
gondolta, kipróbálja a szárnyait. Felemelte és szélesre 
tárta őket. Az öröm hulláma futott végig kicsi testén, 
és mielőtt még a doktornő elkaphatta volna, már el is 
repült.

Rádzsa egy kókuszpálmára szállt le és a pálmaleve
lek közül szemlélte az alatta elterülő széles világot.

(Folytatása következik)
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MINDENEKELŐTT
a BIBLIA

Jézus visszatér 
a mennybe

KISISKOLÁSOK – C ÉV 
3. negyedév/29. – július 16.

VASÁRNAP

1
Feltámadása után csak tizenegy kiválasztott ta
nítványa volt Jézusnak. Júdás már nem volt 
 velük.

Halála előtt Jézus elmondta, hogy csupán három 
napon belül ismét életben lesz. Még az ellenségei is em
lékeztek erre. Mt 27:63

Tanítványai és barátai közül azonban hányan em
lékeztek erre az ígéretre? És vajon hányuknak jutott 
eszébe ígérete, hogy Galileában találkoznak? Mt 26:32

Térjünk ma vissza egy kicsit ahhoz az estéhez, ami
kor Jézus váratlanul megjelent a tanítványok között, pe
dig a szoba ajtaja zárva volt, és gondolkodjunk el az ak

kor történteken! 
Tamás akkor nem 
volt ott velük, de 
később ő is el
hitte, hogy Jézus 
életben van. Jn 
20:24-29

Sokan voltak 
Jeruzsálemben a 

húsvét idején, akik hittek Jézusban. Sokan kifejezetten 
azért jöttek, hogy vele találkozzanak. Nagyon elszomo
rodtak és csalódottak voltak, amikor haláláról értesül
tek. Azután az este után, amikor megjelent nekik, a ta
nítványok mindenkinek elmondták, akinek csak tud
ták, hogy Jézus életben van. Az ígéretéről is beszéltek 
a barátainak, hogy Galileában majd ismét találkozhat
nak vele.

ELMÉLKEDÉSRE: El tudod képzelni, mennyire 
örültek Jézus barátai? Te is szerettél volna elmenni, 

meghallgatni őt, még ha nagyon sokat kell gyalogolnod is 
odáig?

HÉTFŐ

2
Jézus tanítványai Jeruzsálemben maradtak a hús
vét hetének végéig. Hazatérve pedig elterjesztet
ték a jó hírt, hogy Jézus életben van, és Galileá

ban találkozhatnak majd vele. Különböző helyekről leg
alább ötszázan mentek oda, hogy Jézussal találkozzanak. 
Pál apostol évekkel később beszélt erről egyik levelében. 
1Kor 15:6

Az emberek másmás úton érkeztek, így nem tűntek 
fel ellenségeiknek. Kis csoportokba verődve beszélget
tek. Jézus tanítványai csoportról csoportra jártak és 
Jézus feltámadásáról beszéltek az embereknek. Egye

„Ez a Jézus, aki felviteték  tőletek 
a mennybe, akképpen jön el, 
amiképpen láttátok őt felmenni 
a mennybe.” (Apostolok cseleke-
detei 1:11)

ARANYSZÖVEG

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/
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sek még soha nem is lát
ták személyesen Jézust, de 
mindenki lelkesen  figyelt.

Tamás elmesélte, meny
nyire csak a saját szemé
nek akart hinni, és úgy 
döntött, csak akkor hi
szi el, hogy Jézus életben 
van, ha megérintheti a 
sebhelyeit. Elmondta, ho
gyan jelent meg Jézus vá
ratlanul a szobában, mit 
mondott és mit tett. Azt 
is elmondta mindenkinek, 
hogy már nem kételkedik, 
hiszen tudja, Jézus él.

A tanítványok beszámoltak róla, hogyan bizonyí
totta nekik Jézus a Szentírásból, hogy Ő a Messiás. 
 Isten Fia, aki eljött világunkba, hogy megmentsen min
ket. Milyen szomorú, hogy a papok és a vezetők nem 
fogadták el!

Miközben az emberek a tanítványokat hallgatták, 
Jézus egyszer csak megjelent közöttük. Mit mondott? 
Mt 28:18

ELMÉLKEDÉSRE: Az összegyűltek közül sokan 
ismerték Jézus hatalmát? Sorolj fel néhány csodát, 

amivel Jézus kimutatta hatalmát!

KEDD

3
Jézus egy hegyoldalban sok emberhez beszélt. 
Emlékszel mit mondott, amikor váratlanul meg
jelent? Mt 28:18

Minden hatalom! Mind Jé
zusé! Milyen csodálatos! Az em
berek most még jobban megér
tették, hogy Jézus valóban Isten 
és egyben emberi lény is. Kivá
lasztott tanítványainak már el
mondta, hogy miután visszatér 
a mennybe, mindenfelé beszél
niük kell arról, hogy Ő az igazi 
megváltó. Most, hogy egyre in
kább megértették Jézus életé
nek és halálának jelentőségét, 
alig várták, hogy mindenkinek 
beszéljenek róla. Lk 24:46-49

Jézus bebizonyította, hogy 
be lehet tartani a Tízparancso
latot. Igazi ember volt, mégsem 

sértette meg egyetlen pa
rancsolatát sem soha. Bebi

zonyította, mi is meg 
tudjuk tartani, ha en
gedjük, hogy segítsen 
benne, ahogyan neki is 
segített mennyei Atyja.

Jézus helyettünk 
halt meg, hogy nekünk 
ne kelljen örökre el
pusztulnunk. Most pe
dig, ha engedjük, hogy 
bennünk éljen, hama
rosan mindörökre vele 
élhetünk! Milyen cso
dálatos! Mennyire sze
ret minket  Jézus!

Az evangélium szó azt jelenti: jó hír. Azon a galileai 
találkozón Jézus az emberek tudomására hozta, hogy 
nekik kell ezt a jó hírt elmondaniuk a többieknek vi
lágszerte. Mt 24:14

ELMÉLKEDÉSRE: Nekünk is ugyanezt a jó 
hírt kell megosztanunk az emberekkel? Beszélj 

róla, hogyan teszed ezt te és a családod, a gyülekezeted!

SZERDA

4
Negyven nappal feltámadása után Jézus a tanít
ványaival együtt ismét Jeruzsálemben volt. A ta
nítványok nem is sejtették, hogy utoljára lehet

nek együtt vele. Ha ott lettél volna, láthattad volna a 
tizen egy tanítványt, amint Jeruzsálem egyik kapuján át 
Jézust követve kimennek a városból. Az emberek cso
dálkozva bámulták őket, hiszen tudták, hogy Jézust ke
resztre feszítették.

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/
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Menet közben Jézus sok fontos dologra emlékez
tette a tanítványokat, amiket már korábban is hallhat
tak tőle. A Gecsemánékert előtt megállt egy kis időre. 
Elmondta nekik ugyanazokat, amiket azon az estén, 
amikor elfutottak mellőle. Nem rótta meg őket. A ta
nítványok minden szavát figyelmesen hallgatták. Sok
sok emlék járt a fejükben. ApCsel 1:1-3

A kis csoport nemsokára megállt az Olajfák hegyén, 
ahol Jézus azelőtt is sokszor tartózkodott. Közel voltak 
Bethániához, ahol Mária, Márta és Lázár lakott. Kü
lönleges fény áradt Jézus arcából, miközben kiválasztott 
tanítványaihoz beszélt.

Jézus azt akarta, a tanítványok tudják, hogy nem 
lesznek egyedül, miután Ő elmegy. Egy különleges se
gítőt, a Szentlelket küldi nekik, aki mindig velük lesz. 
8. v.

ELMÉLKEDÉSRE: Ha a Szentlélek mindig ve
lünk van, az olyan, mintha Jézus lenne velünk ál

landóan. Jézus velünk van a Szentlélek által. Nem va
gyunk magunkra hagyva.

CSÜTÖRTÖK

5
Jézus a tanítványokhoz beszélt az Olajfák hegyén. 
Áldásra emelte karját és köz
ben lassan emelkedni kez

dett az ég felé. A mennybe indult. 
Ó, milyen feszülten figyel ték! Lát
ni szerették volna, ameddig csak 
lehet. Nemsokára angyalok ragyo
gó felhője vette körül, és már nem 
láthatták. Lk 24:50-51; ApCsel 
1:9

Jézus eltűnt szemük elől az an
gyalok felhőjében, de a tanítvá
nyok még egyszer hallhatták szép 
hangját. Milyen izgatottan figyel
hették, amit mondott: „És íme, én 
tiveletek vagyok minden napon a 
világ végezetéig!” Mt 28:20

Álomnak tűnhetett a tanítvá
nyok számára az egész. De nem 
álom volt, Jézus valóban elment. 
Visszament a mennybe, ahogyan előre megmondta.

A tanítványok még mindig az ég felé néztek, amikor 
gyönyörű hangot hallottak, mely hozzájuk szólt. Gyor
san körülnéztek és két fehér ruhába öltözött embert 
láttak. De nem emberek, hanem angyalok voltak. Mit 
mondtak a tanítványoknak? ApCsel 1:10-11

ELMÉLKEDÉSRE: Szerinted milyen érzések ka
varoghattak a tanítványokban, miközben Jézus 

nélkül gyalogoltak vissza Jeruzsálembe?

PÉNTEK

6
Jézus éppen visszatért a mennybe, de az egyik an
gyal emlékeztette a tanítványokat, hogy vissza fog 
térni. Ugyanez a Jézus, ahogy az angyal mondta. 

Igaz, hogy Jézus visszament a mennybe, de még mindig 
emberi lény volt. Ugyanaz a csodálatos Jézus volt, aki
vel három éven át együtt jártak. Velük evett, együtt 
gyalogoltak hosszú kilométereket, éhes és fáradt volt, 
mint ők, és oly sokszor segített rajtuk. Jézus, ugyanez 
a Jézus jön majd vissza egy napon. Jeruzsálem felé tartva 
a tanítványoknak bizonyára eszükbe jutott Jézus ígérete. 
Jn 14:1-3

Amikor az emberek Jézus nélkül látták a tanítvá
nyokat visszatérni, biztosra vették, hogy nagyon búsla
kodni fognak, de éppen ellenkezőleg, a tanítványok ar
cáról öröm sugárzott. Tudták, hogy Jézus megtartja ígé
retét és visszajön.

Jézus azt mondta tanítványainak, Jeruzsálemben vá
rakozzanak, amíg Ő ígérete szerint elküldi a Szentlelket. 
Ezért visszatértek a felső szobába, ahol Jézussal a hús
véti vacsorát elfogyasztották. Ám nem csak egyszerűn 
ültek ott és vártak. Mit csináltak várakozás közben? Lk 
24:49; ApCsel 1:12-14

ELMÉLKEDÉSRE: Mi is várjuk Jézus visszajö
vetelét? Velünk van a Szentlélek, akit Jézus meg

ígért? Jövő héten megtudjuk, honnan tudták a tanítványok 
biztosan, hogy a Szentlélek velük van?

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Máté 28:1620; Márk 16:1420; Lukács 24: 4453; 
Apostolok cselekedetei 1:114; Jézus élete, 818–
835. old.
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TÖRTÉNET-SAROK

Írta: Elsie Lewis Rawson 

Rádzsát megoperálják

Új élmény volt Rádzsának kint lenni a vad világban. Annyiféle zaj volt és külö
nös dolgok. A fiúk kiabáltak és tapsoltak, furcsa állatok portyáztak, és nála sok
kal nagyobb madarak repültek hozzá nagy felhajtást csapva. Rádzsának nem 

tetszett ez a világ. Úgy vélte kis üvegkalitkája mégsem volt olyan rossz hely. Eszébe 
jutott, milyen örömmel játszottak vele ott a gyerekek.

Új otthon reményében ugrált fáról fára, de nem talált 
nyugalmas helyet. Figyelte, ahogy a napkorongot elnyeli 
a forró, lángvörös homoktenger. Az éjszaka árnyai vették át 
a világosság helyét. Rádzsa éhes volt. Nagyon megijedt egy 
bagoly huhogásától. Sehol nem akadt egy megfelelő hely 
a  madárfiókának, akit addig gondosan neveltek egy inku
bátorban.

Valami belső megérzés arra ösztönözte, hogy menedéket 
keressen. Tétovázás nélkül visszarepült a kórházba, az egyet
len biztonságos helyre, amit ismert.

A doktornő repesett az örömtől, amikor meglátta kis ba
rátját az ablakon belibbenni. Rádzsa is végtelenül boldog 
volt. Peckesen körbejárt a helyiségben, mintha csak 
az övé lenne. Szerette ezt az ismerős helyet. Ez volt 
az otthona, ahol biztonságban érezte magát. 
Csakhamar letelepedett a gyönyörű kalitká
ban, ami oly sok napon át a lakása volt.

Rádzsa kalitkája a verandán lógott a meny
nyezetről a doktor néni irodájának ablaka előtt. 
A madárfióka nagy érdeklődéssel figyelt mindent, ami 
a kórházban zajlott. Vajon miért sírnak azok a szegény 
kisbabák? Miért köhögnek olyan csúnyán az idős bácsik 
és nénik? Miért nevetnek a kisfiúk és kislányok, amikor ő 
produkálja magát? Mit jelenthet, amikor ezt mondják neki: 
Szá lem, Rádzsa! Mi az a fura nyelv, amire tanítani akarják? 
Ilyen kérdések járhattak többek között kis fejében.

Különleges nap volt, amikor Rádzsa rájött, hogy ki tudja 
mondani: – Szálem, fiúk! Hamarosan több szót is ki tudott 
már mondani tamil nyelven. Nos, a tamil nyelvet nagyon 
nehéz megtanulni és beszélni is. Úgy hangzik, mintha a be
szélő szája apró kavicsokkal lenne tele. Rádzsa mégis addig 
gyakorolta, amíg több szót is ki tudott ejteni. Később meg
tanulta utánozni a gyereksírást, az idősek köhögését, és a vi
dám gyermekek nevetését is. Nagyon jól szórakozott.

Néhány nappal a nagyvilágba tett kiruccanása után 
Rádzsát egy ápolónő a doktor néni asztalára tette. A kisma
dár az asztalon fekvő műszerekre pillantott és megborzon

gott a félelemtől. Egy ollót és egy nagyon éles szikét látott. 

– Vajon mit tettem, amiért ezt ér
demlem? – tanakodott magában.

A doktornő a tenyerébe vette és 
megpróbálta megnyugtatni. Gyengéden 
kifeszítette a csőrét, és mielőtt 
Rádzsa egyet csipoghatott volna, 
már el is vágta a nyelve alatt a kis 
szalagot. Ez természetesen nem fájt 
neki, de Rádzsának a legkevésbé sem tetszett.

A következő, amire eszmélt, hogy gyönyörű szár
nyait is megrövidítették. Ezután gyengéden a kalitká
jába  tették.

Rádzsa szenvedett, nagyon szenvedett. Tollaiba te
metett fejjel járkált felalá a kalitkában és vigasztalni sem 
engedte magát. Bármivel is próbálkoztak a kisfiúk és kis

lányok, egyetlen hangot sem hallottak tőle aznap.
Másnap reggel kora hajnalban ébredt, mint mindig. 

Mivel született utánzó volt, nem tehetett róla, válaszolga
tott a kalitkája körül tolongó gyerekeknek.

Néhány nap múlva, nagy meglepetésére kalitkája 
ajtaja szélesre tárult. Szabad madár volt. Szabadon 

járkálhatott ki és be, amikor csak akart. A kalitkán 
kívül töltötte a napot a közelben álldogáló gyerekek 

előtt parádézva.
Rádzsát még nagyobb meglepetés is érte. Örömmel fe

dezte fel, hogy a legnehezebb tamil szavakat is könnyen ki 
tudja ejteni. Addig ismételgette, amíg meg nem tanulta őket.

Sajnos el kell mondanom, hogy Rádzsa nagyon büszke 
lett beszédtudományára. Büszkesége miatt később nagy baj
 ba keveredett.

(Folytatása következik)
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a BIBLIA

Eljő  
a Szentlélek

KISISKOLÁSOK – C ÉV 
3. negyedév/30. – július 23.

VASÁRNAP

1
A tanítványok három és fél évig Jézussal voltak. 
Vele jártak, dolgoztak, hallgatták csodálatos pré
dikációit, figyelték, amikor betegeket gyógyított 

és démonokat űzött ki. 
Amikor féltek a viharban, Jézus megmentette őket. 

Egyetlen szavára elsimultak a hullámok. „Hallgass, né
mulj el!” – mondta, és a víz azonnal elcsendesedett, 
a sötét felhők eltűntek, csend lett. Mk 4:39

Egy másik vihar alkalmával Jézusnak nem volt csó
nakja. Ezért a vízen járva ment el oda, ahol tanítvá
nyai a hullámokkal küzdöttek. Akkor Péternek is segí
tett a vízen járni. Majd amikor hite lankadni kezdett és 
majdnem megfulladt, megmentette, és együtt, bizton
ságban mentek vissza a hajóhoz. 

Amikor két ördöngös megvadult állatok módjára fu
tott feléjük, a tanítványok nagyon megrémültek. Jézus 
azonban egyszerűen kinyújtotta a kezét, és már nem 
mehettek közelebb. Tehetetlenül álltak Előtte. Bár na
gyon mérgesek voltak, egyetlen lépést sem tudtak tenni. 
Jézus pedig meggyógyította őket, és a korábban dühös 
emberek nyugodttá és békéssé váltak.

Igen, Jézus nappal és éjjel is mindig együtt volt 
tanít vá nyai val, tanította, irányította, vigasztalta őket. 
Vele biztonságban érezték magukat. Minden nap érez
ték irántuk való szeretetét, és napról napra mind job
ban és jobban szerették, és bíztak Benne. 

Most azonban Jézus visszament a mennybe, és bár 
nem mehettek vele, mégis boldogok voltak. Lk 24:50-53

Miért? Kit ígért meg Jézus, hogy elküldi hozzájuk, 
hogy mindig velük legyen? Jn 14:16-17

ELMÉLKEDÉSRE: Tegyük fel, hogy Jézus egyik 
tanítványa vagy, amikor a mennybe ment! Mi

nek örültél volna akkor?

HÉTFŐ

2
Jézus halála után a tanítványok biztosra vették, 
hogy soha többé nem látják viszont. Ám minden 
megváltozott, amikor megbizonyosodtak róla, 

hogy Mesterük ismét életben van. Még ha fel is ment 
a mennybe, megígérte, hogy visszajön.

Mindenki láthatta, hogy a tanítványok Jézus nél
kül tértek vissza Jeruzsálembe. De egyáltalán nem szo
morúnak, hanem inkább boldognak látszottak. Ezt 
furcsállották az emberek, mert ők nem tudtak  Jézus 

„Térjetek meg és keresztelked-
jetek meg mindnyájan a Jézus 
Krisztusnak nevében a bűnöknek 
bo csá nat jára; és veszitek a Szent 
Lélek ajándékát.” (Apostolok cse-
lekedetei 2:38)

ARANYSZÖVEG
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ígéretéről, hogy visszajön. Nem tudták, hogy meg ígérte: 
elküldi a csodálatos segítőt, aki mindig velük lesz majd. 
Jn 14:16-17

Jézus emberi alakot vett fel és mindig is emberi lény 
marad, ahogyan mindig Isten is. Emberi mivoltában 
nem lehet ott személyesen mindenkivel, de segítője, 
a Szentlélek által igen. Jézus tanítványai soha nem lesz
nek magukra hagyva. Milyen csodálatos! Jn 16:7

Mialatt Jézus a világunkban járt, követői állandóan 
vele akartak lenni. De rövidesen az egész világon lesz
nek követői, és mivel Jézus emberi lény, nem tud min
denütt, mindenkivel lenni. A Szentlélek viszont min
denkivel ott tud lenni mindenkor. Kizárólag a bennünk 
élő Szentlélek által vagyunk képesek Jézusnak engedel
meskedni és munkatársaivá válni. Ez 36:27

Mit mondott Jézus a tanítványoknak, hol várakoz
zanak a Szentlélekre, aki különleges erővel ruházza fel 
őket? Lk 24:49

ELMÉLKEDÉSRE: Hogyan bizto
sított minket Jézus, hogy soha nem 

hagy magunkra?

KEDD

3
A tanítványok visszatértek a felső szo
bába, ahol Jézus halála előtt a hús
véti vacsorát elfogyasztották. Ugyan

abban a teremben bujkáltak a keresztre fe
szítése után is a papoktól és vezetőktől való 
félelmükben, és ugyanabban a szobában lá
togatta meg őket Jézus a feltámadása után. 
Egyikük most hiányzott: Iska rió tes Júdás. 
ApCsel 1:12-14

Miközben Jézus különleges aján dé kára, 
a  Szentlélekre várakoztak, aki erővel és ha
talommal tölti majd be őket, a tanítványok 
Jézus cso dáin és tanításain elmélkedtek. Ó, bárcsak job
ban figyel tek volna Rá! Bárcsak elhitték volna, amit az 
országáról mondott, és arról, hogy milyen király is Ő!

Az is eszükbe jutott, mennyire elszomorították Jé
zust veszekedéseikkel és vitáikkal. Emlékeztek, meny
nyire irigyek és féltékenyek voltak akkoriban egymásra? 
Bocsánatot kértek Jézus
tól és egymástól is. Meg 
akarták tisztítani a szívü
ket, hogy befogadhassák 
a Szentlelket.

ELMÉLKEDÉS-
RE: Azt akarja 

 Jézus, hogy mi is úgy sze
ressük egymást, mint 
a  tanítványok? Mivel 

mutathatjuk ki egymás iránti szeretetünket? Sorolj fel né
hány példát!

SZERDA

4
A tanítványok a Szentlélekre várakoztak, aki kü
lönleges erővel és hatalommal tölti majd be őket, 
hogy Jézus jó misszionáriusai lehessenek.  ApCsel 

1:14
Az, hogy egy akaraton voltak, azt jelentette, hogy 

már nem vitatkoztak állandóan. Nem voltak már ön
zők sem. Még mindig a felső szobában voltak, és Jé
zus ajándékára várakoztak. Jézus pünkösd napját vá
lasztotta az ajándék kitöltésére. Sok zsidó gyűlt össze 
Jeruzsálembe az ünnepre a világ minden részéről, akik 
természetesen sok különféle nyelvet beszéltek. ApCsel 
2:1, 5

Elmélkedés és imádkozás közben a tanítványok vá
ratlanul szél zúgását 
hallották, melynek ere
je az egész házat meg
rázta. Ezután kis láng
nyelvek jelentek meg 
a fejük felett. 2-3. v.

A Szentlélek, Jézus 
ígérete szerint, azon
nal különleges képes
séggel ruházta fel őket. 
Most már képesek vol
tak mindenkinek a sa
ját anyanyelvén beszél
ni Jézusról. 4. v.

Az emberek el sem 
akarták hinni, mi tör
ténik. Tudták, hogy a 
tanítványok soha nem 

tanulták azokat az idegen nyelveket, mégis tökéletesen 
szóltak hozzájuk. „Ezek a férfiak Galileából származnak, 
hogyan tudnak ennyi nyelven tökéletesen beszélni, ha 
nem is tanulták őket?” – kérdezgették egymástól. 6-8. v.

ELMÉLKEDÉSRE: Számoljuk össze, hány ide
gen nyelven tudtak a tanítványok megszólalni! 

9-11. v. Egyes gyerekek több nyelven is beszél
nek. Te hány nyelvet beszélsz? Arra használod 
szavaidat, hogy másokkal is megismertesd 
 Jézust?

CSÜTÖRTÖK

5
A tanítványok nagy tömegekhez szól
tak Jézusról. Akármilyen nyelvet is be
széltek a hallgatóság tagjai, mindenki 

a saját anyanyelvén hallotta a prédikációt. 
© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/
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 Jézus a Szentlélek ajándékával ruházta fel a tanítványo
kat, az emberek pedig csak ámultak. „Mi folyik itt? 
–  tanakodtak. – Hogyan tudnak idegen nyelveken be
szélni?”  ApCsel 2:11-12

Lenyűgöző volt. Hát nem csoda lenne, ha a mond
juk, egy héber embernek szeretnél Jézusról beszélni és 
hirtelen képes lennél tökéletes héberséggel szólni hozzá?

Mit gondolsz, tetszett Sátánnak, ami történt? Per
sze, hogy nem! Egyeseket a tanítványok kigúnyolására 
vett rá, akik azt állították, hogy a tanítványok részegek. 
13. v.

Emlékszel, milyen gyáván viselkedett Péter a Jézus 
halála előtti éjszakán? Ám Péter már nem volt gyáva 
többé. A Szentlélek adta szájába a szavakat, amivel 
megválaszolta a gúnyolódók vádjait. Péter elmondta 
nekik, hogy a tanítványok nem ittasak. Emlékeztette 
őket Jézus ígéretére, hogy elküldi a Szentlelket, aki segít 
az embereket Jézusról tanítani. 14-18. v.

Péter elmondta a tömegnek, hogy Jézus csodatételei 
mind azt bizonyították, hogy Isten Fia. Azt is elmondta 
nekik, hogy Jézus a kereszthalála ellenére ismét életben 
van és már vissza is tért a mennybe. 22, 32-33. v.

ELMÉLKEDÉSRE: A Szentlélek tette képessé a 
tanítványokat, hogy bemutassák az embereknek 

Jézust?

PÉNTEK

6
Péter bátran prédikált a hatalmas tömeg előtt, 
akiknek szívét megérintette a Szentlélek. Rette
netesen érezték magukat. Hirtelen rádöbbentek, 

hogy ők ölték meg a Messiást. „Mit cselekedjünk?” – 
kérdezték. Péter örömmel elmondta nekik. ApCsel 
2:38

A nép végül megértette, hogy Jézus, a világ terem
tője, emberré lett, és bebizonyította, hogy Isten erejé
nek segítségével mi, emberek is képesek vagyunk a Tíz
parancsolat megtartására.

Jézus három és fél esztendőn át tanította és segítette 
az embereket. Halálakor azonban úgy tűnt, minden 
szeretete és gondoskodása hiábavaló volt. Még saját ta
nítványai is futva menekültek a Gecsemáné–kertből, és 
magára hagyták a csőcselékkel.

Most azonban sokan figyeltek Péterre, akik azelőtt 
Jézust is hallgatták. Most kezdték megérteni Jézus sza
vait, és sajnálták, hogy akkor nem hitték el, amit or
szágáról mondott. Belátták, hogy helytelenül gondol
kodtak. Most már tudni szerették volna, hogyan tar
tozhatnának Jézushoz és az Ő országához. Hányan 
keresztelkedtek meg aznap? 41. v.

ELMÉLKEDÉSRE: Jézus megígérte, hogy vissza
jövetele előtt lesz egy olyan időszak, mint akkor 

a pünkösd napja. Ha a Szentlélek segít nekünk egyre job
ban szeretni egymást és jól együtt dolgozni, akkor majd 
minket is olyan erővel és képességekkel ruházhat fel, mint 
aznap a tanítványokat. Napjainkban is több ezren keresz
telkednek meg nap, mint nap. Te hogyan segíted Jézus 
munkáját?

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:  
Apostolok cselekedetei 1:1214; Az apostolok törté-
nete, 35–56. old.
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TÖRTÉNET-SAROK

Írta: Elsie Lewis Rawson 

A vendégek

Egy darabig minden rendben volt Rádzsával. Sok mindent meg
tanult. Már az árusokat is jól utánozta, akik hangosan kiáltozva 
kínálták portékájukat.

Egy napon azonban árnyék vetült Rádzsa életére. 
A doktor néni már nem beszélt hozzá annyit, mint azelőtt. 
A kismadár észrevette, hogy valami mást tart a kezében és 
azt dédelgeti. Rádzsa féltékeny lett, nagyon féltékeny. Ez az 
új valami elfoglalta az ő helyét! A haragos madár minden 
alkalmat megragadott, hogy megcsipkedje a doktornő láb
uj jait, vagy az arcának repüljön és éles csőrével azt is össze
csipdesse. Amikor az anyuka kezébe vette kisbabáját, hogy 
megetesse, Rádzsa azonnal az ölébe szállt és mindenáron 
meg akarta támadni a kis jószágot. Amikor ez nem sikerült 
neki, a kisbaba ruháját ragadta meg csőrével és ki akarta 
rángatni őt a doktornő öléből. De bármit tett is Rádzsa, 
a kisbaba több szeretetet és törődést kapott, mint ő. A ma
dár pedig egyre több korholást és meglegyintést.

A boldogtalan hegyi seregély órákon át egy sarokban 
gubbasztva duzzogott. Egy ilyen alka
lommal nagyon csintalan ötlete támadt, 
amit rögtön valóra is váltott.

Az alvó csecsemő kiságya felett körö
zött, majd éles csőrével belecsípett a ba
bába. Szegény kisbaba felvisított az ijed
ségtől. Ettől Rádzsa is megijedt. Visz
szarepült a sarokba és fejét szárnyaiba 
temetve várta, mi következik.

A doktornő nagyon mérges lett, 
amikor meglátta, mit csinált Rádzsa. 
Eleinte úgy gondolta, ártalmatlan a kis
madár duzzogása, de most már látta, 
hogy annyira irigy és féltékeny, hogy 
veszélyes a kisbabával egy helyen tartani.

Rádzsát azonnal kalitkájába zárták és megmondták 
neki, hogy mindaddig ott marad, amíg nem tanul meg 
rendesen viselkedni.

Egyszer a doktornő levélben meghívott minket a fér
jemmel látogatóba. Jobban meg akart ismerkedni a csodá
latos igazsággal, amit mi annyira szeretünk. Megérkeztünk 
a házához, bekopogtunk és vártunk. Egy pillanat múlva ezt 
hallottuk tamil nyelven: „Ki az és mit akar?” 

Válaszoltunk neki, bemutatkoztunk és elmondtuk, ki
hez jöttünk. Őrült kacagást hallottunk a házból, majd síri 

csend lett.

Újra kopogtattunk. Néhány 
pillanat múlva valaki így kiáltott? 

„Ki az és mit akar?”
Nagyon meglepődtünk és én el is akartam menni, de 

a férjem ragaszkodott hozzá, hogy próbáljuk meg még egy
szer. Ezúttal hangosabban és hosszabban dörömböltünk.

„Ki az és mit akar?” – hallottuk ismét a kérdést.
Harmadszor is bemutatkoztunk hát és elmondtuk jö

vetelünk célját.
Még eszelősebb kacagás, köhögés és sírás következett, 

majd csend lett.
Már éppen távozni készültünk, amikor nyílt az ajtó 

és megjelent az orvosnő. Azt kérdezte, régóta várunke. 
Mondtuk, hogy igen. Mentegetőzve magyarázta, hogy fent 
volt az emeleten, éppen a kisbabáját etette. Megkérdeztem, 

hogy akkor ki volt az, aki többször is kiki
abált nekünk?

– Gyertek, megmutatom! – felelte ne
vetve.

Miután helyet foglaltunk, a doktornő 
kiengedte Rádzsát a kalitkából és felszó
lította, hogy köszönjön „szálem”mel a 
hölgynek és az úrnak. A madár hozzánk 
repült, elénk állt, szárnyait széttárva fel
borzolta tollait és a legbarátságosabb búgó, 
kotyogó hangjával kísérve a lábunk elé bo
rult. Háromszor megismételte ezt a mutat
ványt, majd peckesen elvonult. El voltunk 
ragadtatva tőle. Úgy viselkedett, mint egy 
ember! A doktornő elmesélte, milyen okos 

madár. Jövetelünk céljáról majdnem el is feledkeztünk, 
annyira meglepődtünk Rádzsától.

 (Folytatása következik)
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MINDENEKELŐTT
a BIBLIA

KISISKOLÁSOK – C ÉV 
3. negyedév/31. – július 30.

A férfi, aki nem 
tudott járni

VASÁRNAP

1
Volt egy ember, aki nem tudott járni. Így szüle
tett, ezért gyermekkorában sem szaladgálhatott, 
mint a többi kisfiú. 

Már elmúlt 40 éves, de 
soha nem tett meg egy lé
pést sem.

Mit érezhetett szerinted 
a béna férfi, amikor Jézus
ról és az emberekért tett le
nyűgöző csodáiról hallott? 
Te mit éreztél volna? Hát 
persze, hogy teljes szívéből  
azt kívánta, bárcsak talál
kozhatna Jézussal, aki meg
gyó gyí ta ná a lábát! De saj
nos nagyon messze lakott 
Jézustól.

A béna férfi könyörgött a barátainak, hogy vigyék 
el a jeruzsálemi templomhoz. Remélte, hogy ott majd 
találkozhat Jézussal. Ám amikor barátai végre a temp
lomhoz vitték, szegény ember megtudta, hogy kegyet
len emberek halálra adták Jézust. Ó, milyen csalódott 
lehetett!

A barátai minden egyes nap elvitték a férfit a temp
lom kapujához, amit „Ékesnek” hívtak. Egész álló nap 
ott ült és kéregetett. Az arra haladó emberek közül né
hányan adtak neki egy kis pénzt, amiből a barátai enni
valót vehettek neki.

A délutáni ima idején sokan haladtak át a kapun, 
ahol a béna férfi ült. Egy napon Péter és János is arra 
járt. ApCsel 3:1

Mielőtt a templomba indultak, Péter és János lehe
tőségért imádkozott, hogy az embereknek Jézusról tud
janak beszélni. Tudták, olyan erőre van szükségük, amit 
egyedül a Szentlélek adhat. Az „Ékeskapun” áthaladva 
észrevették a béna koldust. 2. v.

ELMÉLKEDÉSRE: Mit gondolsz, Péter és János 
csak gyorsan elhaladtak a béna férfi mellett? Ha 

igen, miért, s ha nem, miért nem?

HÉTFŐ

2
Kit látott meg Pé
ter és János, ami
kor a templomba 

igyekeztek imádkozni? 
ApCsel 3:2

A béna férfi kéregetve 
a tanítványok felé nyúj
totta kezét, ahogy min
denki más felé is. 3. v.

Péter és János megállt. 
Sajnálták a béna férfit, 
de nem volt pénzük, ami 
ből adhattak volna neki. 
A Szentlélek ekkor olyan 
ötletet adott Péternek, 

ami sokkal értékesebb, mint a pénz. Mit mondott, hogy 
felkeltse a férfi figyelmét? 4. v.

A koldus felnézett Péterre és Jánosra. Azt hitte kap 
tőlük egy kis pénzt. 5. v.

Csalódott volt, amikor Péter elmondta, hogy nin
csen pénze, ám az apostol szavaitól ismét reménység 
ébredt benne. 6. v.

„Jézus nevében” – mondta Péter. Szegény férfi azt 
hitte, már túl késő, hogy Jézus segítsen rajta. Azt mond
ták neki, hogy Jézus halott. Ám Péter szavaitól fel
villanyozódott.

„És a hitből való imádság megtartja 
a beteget, és az Úr felsegíti őt.” 
(Jakab 5:15)

ARANYSZÖVEG
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Péter feléje nyújtotta kezét, és a béna férfi megra
gadta. Ezután életében először felállt. Bokája erős volt 
és tökéletesen működött. Meggyógyult! 7. v.

ELMÉLKEDÉSRE: Te is azt tetted volna közvet
lenül ezután, amit a gyógyult béna férfi tett? 8. v.

KEDD

3
Az emberek figyelték, amint az addig béna férfi 
bemegy a templomba. Tudták, hogy ő az, aki 
nap, mint nap koldulni szokott a templom lép

csőjén. Most azonban járt és szökdécselve dicsőítette 
 Istent. ApCsel 3:9-10

Rövidesen kisebb tömeg csődült össze. Annyira há
lás volt a férfi, hogy nem akarta elengedni Pétert és Já
nost. 11. v.

Péter észrevette, hogy az emberek azt hiszik: Jánossal 
ők művelték ezt a csodát. Elmondta hát, hogy az ő ere
jükkel nem lehetett volna meg
gyó gyí ta ni a férfit, hanem Jézus 
volt az, aki a bénát meg gyó gyí
totta. „Izráel férfiai, mit cso
dálkoztok ezen, vagy mit néz
tek mi reánk, mintha tulajdon 
erőnkkel vagy jámborságunkkal 
mí vel tük volna azt, hogy az jár
jon? Nekünk nincs ehhez hatal
munk.” 12. v.

Péter ott rögtön újabb be
szédet tartott. Elmondta, hogy 
Isten küldte világunkba Jézust, 
de az emberek nem akarták el
hinni, hogy Ő a megígért Mes
siás. Sőt, Jézus helyett inkább 
a gonosz rablógyilkos Ba rab bás 
életben maradására szavaztak. 

Megváltójukat feszítették ke
resztre. Péter elmondta ne

kik, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból. A béna 
embert pedig Jézus ereje által gyógyították meg. 13-
16. v.

ELMÉLKEDÉSRE: Egyszerűbb lett volna a  ta
nítványoknak ráhagyni a népre, hadd higgyék, 

a saját erejükkel gyógyították meg a béna koldust? Vajon 
miért nem ezt tették?

SZERDA

4
Péter örömmel beszélt a templomban Jézusról 
a népnek. A Szentlélek közben megérintette az 
emberek szívét. Eszükbe jutottak Jézus tanításai, 

és most már világosan látták, hogy valóban Isten Fia. 
Sokan azért nem hittek Jézusban, mert arra taní

tották őket, hogy a rabbik, a papok és a vezető embe
rek kijelentéseiben kell bízniuk. Még a tanítványok is 
azt hitték, hogy a Messiás kiűzi majd a nép ellenségeit. 
Nem tudták, hogy Sátán a valódi ellenségük. Mit mon
dott most nekik Péter? ApCsel 3:17

Pétert hallgatva sokan felismerték, hogy addig való
jában Sátánnak engedelmeskedtek. Ezért úgy döntöttek, 
attól fogva Jézusnak akarnak engedelmeskedni. Mit 
mondott nekik Péter, mit kell ehhez tenniük? 19. v.

ELMÉLKEDÉSRE: Ismerte az emberek többsége 
Istent és népe iránti nagy szeretetét? Nem! Sok 

hívő ember élt, akik tudtak Istenről? Igen! Isten azt várta 
tőlük, hogy mindenkinek beszéljenek az Ő nagy szereteté
ről. De vajon valóban szerették ezek az emberek  Istent? 
Tényleg megtartották a Tízparancsolatot? Nem! Még  Isten 
Fiát, Jézust is megölték. Mit gondolsz, annak ellenére is 
szerette őket Isten, hogy ilyen szörnyűséget műveltek?

CSÜTÖR TÖK

5
Péter aznap a temp
lomban elmondta a 
népnek, hogy Isten 

annak ellenére szereti őket, 
hogy megölték Jézust. Még 
mindig azt akarja, hogy 
másoknak beszéljenek róla. 
Ehhez pedig el kell hin niük, 
hogy Jézus a  Messiás, aki 
megmentésünkre érkezett, 
és erejében bízva kell erőt 
nyerniük a Tízparancsolat 
betartásához.  ApCsel 3:25-
26

Valaki bizonyára el sie
tett a papokhoz és vezetők
höz a béna férfi gyógyulá
sának és Péter kijelentésé
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nek – miszerint Jézus feltámadt a halálból – hírével. Mt 
28:11-15

Mit gondolsz, mit éreztek a főpapok, amikor ar
ról értesültek, hogy a béna férfi Jézus ereje által gyó
gyult meg? Mérgesek lettek, de nagy félelem is tört rá
juk. Tudták, hogy Jézus feltámadt. Azt is tudták, hogy 
a  béna koldust kizárólag Jézus hatalma gyógyíthatta 
meg. Ám tévedésük beismerése helyett még konokab
bak lettek, mint valaha. Mit tettek hát? ApCsel 4:1-3

Milyen szomorú! Jézus azokat a gonosz embereket 
is szerette. Minden lehetőséget megadott nekik, hogy 
meggondolják magukat. Jézus azonban soha nem kény
szerít senkit, hogy szeresse Őt.

ELMÉLKEDÉSRE: Sátán mindent megtett, amit 
csak tudott, hogy visszatartsa az embereket Jézus 

követésétől. De vajon befolyásolhattae döntésüket? Nem! 
Így tehát egyre többen döntöttek Jézus mellett, hogy szere
tik Őt, benne bíznak és neki engedelmeskednek. 4. v.

PÉNTEK

6
Péter és János egész éjszaka a fogdában rabosko
dott, reggel pedig a főpap tárgyalótermébe vitték 
őket. Rövidesen befolyásos emberek sokasága 

előtt álltak. Mit kérdeztek először tőlük? ApCsel 4:5-7
Ugyanabban a tárgyalóteremben, ugyanazok a fő

papok hallgatták ki Pétert és Jánost, akik néhány hét
tel korábban Jézust. Ott Péter olyan gyáván viselkedett, 
hogy háromszor is megtagadta Mesterét. De Péter most 
már nem volt gyáva. Olvassuk el a papoknak adott bá
tor feleletét! 8-12. v.

A papok és főemberek alig akarták elhinni, milyen 
erőteljesen, hatalommal szól a két tanítvány. Péter és 
János olyan szegénységben nőttek fel, hogy semmilyen 
iskolai képzettségük sem volt. A papok tehát tudták, 
hogy Jézus ad nekik erőt a bátor kiálláshoz. 13. v.

A mellettük álló gyógyult férfi volt a bizonyíték 
 Péter szavainak igazságára. A vezetők tanácskoztak egy
más között, majd megtiltották a tanítványoknak, hogy 
bármikor is Jézusról beszéljenek. 15-18. v.

Megígérték a tanítványok, hogy szót fogadnak? Mi 
történt azután? 19-21. v.

ELMÉLKEDÉSRE: Mit gondolsz, mit érzett Sá
tán a történtek miatt? Megtapasztalták a tanítvá

nyok a Szentlélek hatalmas barátságát, amit Jézus előre 
megígért nekik? Mivel mutatta ki erejét addig is a Szentlé
lek? Miből láthatjuk a Szentlélek hatalmát világunkban 
most?

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:  
Apostolok cselekedetei 3; 4:122; Az apostolok törté-
nete, 57–69. old.
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TÖRTÉNET-SAROK

Írta: Elsie Lewis Rawson 

Rádzsa új otthona

Egyfolytában ez a csodálatos kismadár járt az eszemben és mindenkinek róla be
széltem. Még soha nem láttam ilyesmit azelőtt. A meglepetés minden kifeje
zésének hangot adtam, és amikor kifogytam a szuszból, a doktornő hangosan 

felnevetett. Megérezte, nagyon vágyom rá, hogy Rádzsa az enyém legyen.
Az orvosnő büszkeségtől ragyogó szemmel mesélte 

el nekünk Rádzsa történetét. Majd féltékeny termé
szetéről és a kisbaba érkezése óta elkövetett gonoszko
dásairól szólt. Kifejezte, mennyire félti kisbabája éle
tét. Egyetlen pillanatra sem hagyhatta őt biztonságban 
egyedül.

Gyorsan hozzám fordult és ezt 
kérdezte: – Szeretné, ha Rádzsa az 
öné lenne?

Hogy szeretnéme? Eszembe 
jutott, hogy kislánykoromban ál
landóan arról ábrándoztam, nagy
koromban elutazom Afrikába és 
egy gyönyörű beszélő papagájjal 
térek haza. Hiszen apukám már 
járt ott, és hallott papagájokat be
szélni. De most Indiában voltam. 
Igaz, ebben az országban is voltak 
beszélő papagájok, de egyik se tet
szett nekem. Leginkább csak osto
baságokat fecsegtek. Most viszont 
oly sok év után valóra válhat az ál
mom. Lesz egy saját beszélő madaram.

Rádzsát gyengéd szeretettel kalitkájába tették és át
nyújtották nekem. Olyan izgatott lettem, hogy a nagy 
sietségben a drága ajándékot rejtő kalitkát szorosan 
magamhoz ölelve még a küszöbben is megbotlottam.

Rádzsa rövidesen új otthonába került. Gyermeke
ink, Betty June és Archie Craig el voltak ragadtatva 
új kis kedvencünktől. Nagyon meglepődtek, és izga
lomba jöttek, amikor meghallották Rádzsát beszélni. 
Napokig csak a kalitka előtt álltak, vagy ültek és hall
gatták a kismadár nevetését, sírását, köhögését és tamil 
nyelvű hablatyolását. Rádzsa is mindig velük nevetett, 
amikor a gyerekek a kunsztjain kacagtak.

Miközben bemutatót tartott, Rádzsa mindig tanult 
valami újat is. Nagyon hamar megtanulta a két misz

szionárius gyerek nevét. Ha egy ki
csit is magára hagyták, már kiabált: 

– Archie! Betty!
Újonnan tanult szavai közé fel

vette kiskutyánk, Kimmie 
nevét is. 
Olyan töké
letesen meg
tanulta utánozni gazdája hangját, 
hogy amikor Kim miet szólította, 
a kutyus felkelt és a hang irányába 
sie tett, de csak Rádzsa buta neveté
sével találta szembe magát. Kim mie 
legnagyobb nemtetszésére Rádzsa 
mindvégig ezt csinálta, amíg nálunk 
élt.

Ezután a Lillie és a George sza
vakat tanulta meg az okos kismadár. 
Ők az indiai dadusunk gyermekei 
voltak.

Amikor a gyerekek iskolába men
tek, Rádzsa bejárta a házat és a ne

vüket kiáltozta: – Archie! Betty! Lillie! George! Szo
báról szobára röpködött. Amikor meggyőződött róla, 
hogy nincsenek otthon, megkereste Kimmiet és a ku
tyus ugratásával töltötte az időt.

(Folytatása következik)
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MINDENEKELŐTT
a BIBLIA

KISISKOLÁSOK – C ÉV 
3. negyedév/32. – augusztus 6.

A növekvő 
 egyház

VASÁRNAP

1
Jézusnak tizenkét kiválasztott tanítványa volt. 
Egyikük, Júdás, jobban szerette a pénzt, mint 
 Jézust. A pénz azonban végül nem tette boldoggá. 

Még Jézus halálának napján felakasztotta magát.
Hány kiválasztott tanítvány maradt? Tizenegy. A nö

vekvő egyháznak viszont 
tizen két vezetőre volt szük
sége, tehát választani kel
lett valakit Júdás helyére. 
Olyan emberre volt szük
ség, aki sokat volt együtt 
Jézussal és teljes szívéből 
sze rette.

Jézus azt akarta, hogy 
tanítványai mindenkinek 
beszéljenek róla, és az Ő 
ereje által csodákat tegye
nek.

Júdás is egyike volt a 
tizen két különleges tanít
ványnak. A többiek azt 
hitték, nagyon jó munkás 
lesz, Jézus viszont ismerte a szívét. A tanítványok biz
tosra akartak lenni benne, hogy a megfelelő embert vá
lasztják a helyére. 

Végül kiválasztottak két férfit, akikről tudták, hogy 
szeretik Jézust és sokat voltak vele. Ezután imádságban 

kérték Jézus útmutatását, hogy melyiküket válasszák in
kább. ApCsel 1:23-26

ELMÉLKEDÉSRE: Tudja vajon Jézus, mi lakik 
a szívünkben? Tudja, mivel szolgálhatjuk Őt leg

jobban?

HÉTFŐ

2
A tanítványok eleinte Jeruzsálemben prédikáltak 
és tanítottak, ahogyan Jézus meghagyta nekik. 
Munkájukat a Szentlélek erejének áldása kísérte. 

Milyen csodát tett Jézus Péter és János által a templom 
kapujában, amiből az em be rek megtudhatták, hogy Jé
zus él és Szent lelke által most is a tanítványokkal van? 
El tudod mondani a történetet? Hányan döntöttek az

nap Jézus követése 
mellett?  ApCsel 4:4

A papok és a fő
emberek egy éjsza
kára börtönbe vetet
ték Pétert és Jánost, 
másnap reggel pedig 
megtiltották nekik, 
hogy továbbra is Jé
zus jó hírét hirdes
sék. Meg ígérte a két 
apostol, hogy szót 
fogad nekik? Nem, 
mert már nem fél
tek. Hová mentek, 
mi után a papokkal 
beszéltek? 23. v.

El tudod képzelni, milyen buzgón figyeltek Péter és 
János elbeszélésére? Amikor befejezték, mindenki há
lát adott Istennek és dicsőítette Őt. Azért imádkoztak, 
hogy Isten adjon nekik bátorságot és folytassák a Jé
zus nevében véghezvitt csodákat. 24, 29-30. v.

„És minekutána könyörögtek,  
…betelének mindnyájan Szent lé-
lek kel, és az Isten beszédét bátor-
sággal szólják.” (Apostolok csele-
kedetei 4:31)

ARANYSZÖVEG
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ELMÉLKEDÉSRE: Hogyan formálta át a Szent
lé lek ereje a tanítványok jellemét ahhoz képest, 

amilyenek Jézus halála előtt voltak? Nekünk is segíteni 
akar, hogy bátran kiálljunk Jézusért?

KEDD

3
A tanítványok bátorságért imádkoztak Istenhez, 
hogy hirdethessék Jézus jó hírét az embereknek. 
Mi történt, amiből tudták, hogy Isten meghall

gatta imájukat? ApCsel 4:31
Melyik szóból tudhatjuk, hányan teltek be Szentlé

lekkel?
Aznap, amikor a Szent

lé lek ismét betöltötte az 
összes tanítvány szívét, 
a Jézus követését választó 
több ezer emberét is be
töltötte. Fel tudsz sorolni 
három dolgot, ami ennek 
hatására történt? 32. v.

Először, „A hívők so
kaságának pedig szívelel
ke egy vala”, vagyis min
denben egyet értettek egy
mással. 

Másodszor, minden 
hí  vő tudta, hogy amijük 
csak van, az mind Isten 
ajándéka. Minden az övé 
ebben a világban. Hallot
tad már gyerekektől: „Az 

az enyém! Add vissza!” 
Aztán kitépik a holmit 

egymás kezéből. Csinált ilyesmit 
gyermekkorában Jézus?

Harmadszor, „mindenük köz 
vala” azt jelenti, hogy bármijüket 
megosztották azzal, akinek arra 
volt szüksége.

ELMÉLKEDÉSRE: Tetszik, 
ahogyan Jézus új követői 

egymással viselkedtek? Önzők va
gyunk, ha Jézus a szívünkben él? 
Harcolunk és vitatkozunk? Mon
dunk durva dolgokat egymásról? 
Durcáskodunk és duzzogunk, ha 
nem a mi elképzeléseink szerint 
mennek a dolgok?

SZERDA

4
A sok ember, akik Jézust kö
vették, különböztek a töb
bie ktől. Gondoljuk csak át, 

miben! Természetes, hogy mindig kedvesek és segítőké
szek vagyunk másokkal? Természetes, hogy mindig ön
zetlenek vagyunk és megosztjuk másokkal, amink van? 
Nem, ez a viselkedés nem ter mé szetes.

Amióta csak a bűn világunkba jött, természettől 
fogva önzők vagyunk és a magunk útját akarjuk járni. 
És hacsak Jézus nem él a szívünkben, a „saját utunk” 
Sátán útja. Ha Jézus él bennünk, akkor olyanná vál
hatunk, mint Ő. Az Ő segítsége nélkül azonban nem 
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vagyunk erre képesek, mert természetből fakadóan in
kább Sátánra hasonlítunk. Róm 8:7

A Jézust követő emberek úgy cselekedtek, ahogyan 
Jézus, mert a szívükben élt. Mindenki láthatta a kü
lönbséget viselkedésükben.

Gondoljuk csak el, mennyire különböző emberek 
lettek Jézus követőivé. Voltak köztük gazdagok és sze
gények, idősek és fiatalok, kisgyermekek és szülők. Vol
tak iskolázottak és műveletlenek, néhány pap és befo
lyásos ember is, mint például Nikodémus vagy József. 
Ők helyezték sírba Jézus drága testét, miután levették 
a  keresztfáról. Most ők is a Jézust követő sokasághoz 
tartoztak.

ELMÉLKEDÉSRE: Észreveszik rajtunk az em
berek, ha Jézusra hasonlítunk? Hogyan fogunk 

akkor viselkedni?

CSÜTÖRTÖK

5
Míg a Földön élt, Jézus emberek ezreinek lelké
ben ültette el az igazság magvait. Most már tud
ták, hogy tanítóik nem az igazságra oktatták őket. 

Tudták, hogy Jézus a hatalmas Messiás, akire oly régóta 
vártak. Jézus az egyetlen, aki világunkba jött és meghalt 
értünk.

Jézus megtartotta ígéretét, és a Szentlélek által kü
lönleges erővel ruházta fel tanítványait, hogy róla pré
dikáljanak. A Szentlélek emberek ezreinek segített meg
érteni Isten országát és Jézushoz hasonlóvá válni. 

A papok és főemberek abban bíztak, hogy mindenki 
elfeledkezik Jézusról a halála után. De vajon így történt? 
Nem! Hiába próbálták elhallgattatni őket, a tanítványok 

továbbra is hirdették Jézus evangéliumát, és egyre töb
ben döntöttek amellett, hogy szeretik Őt, benne bíznak 
és neki engedelmeskednek. A Szentlélek segített a ta
nítványoknak bátran, merészen prédikálni. Soha többé 
nem féltek már. ApCsel 4:33

ELMÉLKEDÉSRE: Ma is segít a Szentlélek, hogy 
az emberek megismerjék Jézust? És te mivel segí

tesz?

PÉNTEK

6
Hallottál már róla, hogy a bokrok és fák millió
nyi levele között nincsen két egyforma? Tudtad, 
hogy minden hópehely különbözik egymástól?

El tudsz képzelni olyan gyereket, aki pontosan olyan, 
mint te? Persze, élnek ikrek, akik olyan egyformának 
látszanak, hogy nehéz megkülönböztetni őket, de édes
anyjuk mindig felismeri az apró különbségeket. Az 
egész világon nincsen két teljesen egyforma ember. 
Ezért minden egyes ember nagyon különleges. Külön
leges vagy, és én is az vagyok.

Jézus nem azt akarta, hogy az emberek egyformák 
legyenek. Mindenki, aki valaha is 
élt, különbözik mindenki mástól. 
Lehet ugyanolyan a szemünk, bő
rünk, hajunk színe, mint másnak. 
Azonos nyelvet beszélhetünk, még
is nagyon sok mindenben külön
bözünk egymástól.

Jól kijönnek egymással a külön
böző emberek? Gyakran máskép
pen gondolkodnak. Nem ugyanazt 
az ételt kedvelik, vagy más a ked
venc foglalatosságuk. Mivel termé
szettől fogva önzők vagyunk, azt 
gondoljuk, másoknak is azt kell 
szeretniük, amit mi és azt kell ten
niük, amit mi akarunk.

Ha a Szentlélek által Jézus a 
szívünkben él, megtanuljuk a kü
lönbözőségeink ellenére is szeret
ni egymást. 1Jn 4:20 Pontosan ezt 

tették, akik a tanítványok prédikálásának hatására Jézus 
követését választották. Mindnyájan segítették és szeret
ték egymást.

ELMÉLKEDÉSRE: Tetszett Sátánnak, ami tör
tént? Arra törekedett, hogy lerontsa a Szentlélek 

munkáját?

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:  
Apostolok cselekedetei 1:2326; 4:2333; Az aposto-
lok története, 70–71. old.
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TÖRTÉNET-SAROK

Írta: Elsie Lewis Rawson 

Rádzsa megtanul az asztalnál  
  viselkedni

Rádzsa eledele nyers zöldsalátából, spenótból, őrölt magvakból és gyümölcsök
ből állt. Kedvence a banán és a guavafa gyümölcse volt. Nagyon kedvelte a kü
lönféle rovarokat is.

Indiában az a hit élt, hogy naponta erős zöldpapriká
val kell etetni a madaradat, ha azt szeretnéd, hogy beszél
jen, ezért mindig lógott egy chili Rádzsa kalitkájában. Az 
indiaiak abban is hisznek, hogy a közönséges fokhagyma 
csodálatos gyógyító erővel bír. A legtöbb madár és ba
romfibetegségre jó gyógyszernek tartják, ezért egy fok
hagymagerezd is mindig ott lógott a kalitkában. Ettől ter
mészetesen nem lett jobb illat, de ha a chili segíti a mada
rat a folyékony beszédben és a fokhagyma 
megóvja a betegségektől, akkor inkább el
viseljük.

Rádzsa a gyerekek mellé szeretett volna 
ülni az asztalnál. Ez nem volt a legjobb, 
mert a kismadár mindent magára kent, 
aminek csak a közelébe került. Valamit 
tenni kellett. Ha megengedjük Rádzsá
nak, hogy az asztalhoz üljön, meg kell ta
nulnia helyesen viselkedni.

Az évek óta használaton kívül álló régi 
etetőszéket a két gyerek széke közé tettük 
az asztal mellé. Rádzsa terítéke két kis tá
nyér és egy apró csészealj volt Betty játék 
étkészletéből. Rádzsa el volt ragadtatva tőle.

Amint megszólalt a vacsorára hívó gong, Rádzsa egye
nesen a magas szék felé repült. Ha a tányérkája üres volt, 
a tálca szélére támaszkodott és a legkövetelőzőbb hangján 
így szólt: „Kenyeret! Vajat! Kakaót!” Addig folytatta a kö
vetelődzést, amíg enni nem kapott.

Rádzsa minden nap zsörtölődött. Ezzel is tenni kellett 
valamit. A madárnak meg kell tanulnia csendben kivárni 
az asztali áldás végét, mert ha nem, a konyhában kell en
nie a kutyával. 

A gyerekek nagyon szerették volna, hogy kis barátjuk 
velük maradjon az asztalnál. Segíteni akartak neki a fej
lődésben. Mi, felnőttek is kivettük ebből a részünket. Az 
imádság vége előtt semmilyen étel nem került az asztalra. 
Végre derengeni kezdett Rádzsának, hogy tanítani pró
báljuk őt. Attól kezdve semmi gondunk nem volt vele az 
asztalnál. Félrebillent fejjel ült az etetőszék tálcáján a he
gyi seregélyekre jellemző bölcs és szemtelen kifejezéssel 

a szemében. Amint befejeztük az asztali áldást, Rádzsa 

azonnal hangot adott követelésének: 
„Boy! Kenyeret! Vajat! Kakaót!”

A „Boy” kifejezés a fiúra vonatko
zott, aki a szakácsunk volt. Ami
kor a gyerekek valamit kíván
tak, így kiáltottak: „Boy, hozd 
ide nekem ezt, vagy azt!” Rádzsa 
gyorsan megtanulta ezt a nevet, és arra is rájött, hogy 

a „Fiú” valamilyen ennivalóval érkezik.
Mint a legtöbb kisgyereknek, Rádzsá

nak is voltak kedvencei, és volt, amit nem 
szeretett. Az üres kenyeret például nagyon 
nem szerette. Hozzá sem nyúlt, amíg volt 
más ennivaló is. Amikor a gyerekek meg 
akarták tréfálni, egy szelet üres kenyeret 
tettek a tányérkájára és figyelték reakcióit. 
Rádzsa félrecsapta fejét és szemezett a ke
nyérrel, majd felvette és megfordította. Ha 
mindkét oldalát üresnek találta, felhábo
rodottan kiáltott: „Fiú! Vajat! Vajat!”! Ak
kor a gyerekek vastagon megvajazták neki 
jutalomból,  amiért olyan okos.

Néhány különleges rovar volt Rádzsa gyengéje. A szár
nyas hangya, a lédús sáska és a tücsök voltak a kedven
cei. Minden étkezés koronájaként elvárta vagy az egyiket, 
vagy a másikat. Archie Craig hálóval fogta neki rovarokat, 
majd zsebre tette, így mindig tudott desszertet adni a kis
madárnak.

Ha valamilyen okból a rovar nem volt feltálalva az ét
kezés vége előtt, Rádzsa Archie Craig vállára szállt, fino
man belecsípett a fülébe és ezt ismételgette: „Archie, bo
garat! Archie, bogarat!” Madarunk legnagyobb örömére 
Archie a zsebébe nyúlt és előhúzta a csemegét.

(Folytatása következik)
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MINDENEKELŐTT
a BIBLIA

KISISKOLÁSOK – C ÉV 
3. negyedév/33. – augusztus 13.

Megszegett 
 ígéretek

VASÁRNAP

1
Jézus egyháza növekedett Jeruzsálemben. Min
denki láthatta, hogy Jézus különleges erővel ru
házta fel tanítványait a Szentlélek által. Lenyű

göző csodák történtek, és emberek ezrei döntöttek  Jézus 
mellett. Szerették Őt, bíztak benne és en ge del mes ked
tek neki.

Az emberek megértették a Tízparancsolat valódi ér
telmét. Már látták, hogy a sok ember alkotta rendelke
zés, amire addig tanították őket, nem Isten rendelése. 
Az emberek meg
tanulták teljes szív
ből szeretni Istent 
és egymást is úgy, 
mint önmagukat.

A papok és a ve
zetők haragudtak, 
amiért oly sokan 
hisznek Jézusban. 
Mindent megtet
tek, amit csak tud
tak, hogy vissza
tartsák a tanítvá
nyokat a tanítástól 
és prédikálástól.

Sokan szenved
tek a Jézusba vetett 

hitük miatt. El kellett hagyniuk a családjukat és az ott
honukat. Hová is mehettek? Honnan lett ennivalójuk?

Jézus a benne hívő emberek által gondoskodott ró
luk, akik megosztották otthonukat a rászorulókkal. 
Egyes hívők a tanítványoknak adták pénzüket, hogy 
a szegényeken segíteni tudjanak. Mások a földjeiket ad
ták el és annak árával segítettek a többieken. ApCsel 
4:32, 34-35

ELMÉLKEDÉSRE: Mit érzett szerinted Jézus ön
zetlen jeruzsálemi tanítványai láttán?

HÉTFŐ

2
A jeruzsálemi gyülekezet egyre növekedett. Min
denkiről gondoskodtak, mert az emberek meg
osztották egymással, amijük volt. Senki sem éhe

zett. Senki sem volt ruhátlan és hajléktalan. Mindenü
ket megosztották, ezért volt elegendő pénz azok 
megsegítésére, akik Jézus követése miatt nélkülöztek.

A két gazdag ember, Nikodémusz és József is azok 
között volt, akik örömmel adták pénzüket a szük
ségben lévők megsegítésére. Egy másik József nevű 

„A hamis dolgot gyűlöli az igaz.”
(Példabeszédek 13:5)

ARANYSZÖVEG
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férfi olyan sokat segített a tanítványoknak, hogy elne
vezték Barnabásnak, ami azt jelenti: „A vigasztalás fia”. 
Hogyan segített Barnabás? ApCsel 4:36-37

Két másik ember is el
adta a földjét és az árát 
a  rászoruló hívők megse
gítésére ígérték. Aná niás 
és felesége, Safira voltak 
azok. A tanítványok ter
mészetesen nagyon hálá
sak voltak, amiért a két 
ember segíteni akart ne
kik. ApCsel 5:1

A történet másik felé
ből megtudhatjuk, hogy 
megtartottae ígéretét a 
házaspár.

ELMÉLKEDÉS -
RE: Mit kell tennünk, ha ígéretet tettünk valami

re? Helyes vajon, ha meggondoljuk magunkat és úgy dön
tünk, nem tesszük meg, amit megígértünk? Mi a helyzet 
az Istennek tett ígéreteinkkel? Még fontosabb azokat meg
tartanunk?

KEDD

3
Anániás és Safira odaígérték a tanítványoknak 
a földjük eladásából származó pénzösszeget. Ám 
amikor hazaértek és jobban átgondolták, azt kí

vánták, bárcsak ne ígérték volna oda a teljes összeget. 
Meg akarták tartani a pénz egy részét, de hát ígéretet 
tettek. Most mitévők legye
nek?

A házaspár nem akarta, 
hogy önzőnek és kapzsinak 
tartsák őket, ezért úgy dön
töttek, senkinek sem mond
ják el, mennyiért adták el a 
földet. Így senki sem fogja 
megtudni, hogy megtartot
tak némi pénzt. A tanítvá
nyok és a többiek is önzet
lennek fogják tartani őket.

Anániás és Safira  tudta, 
hogy azok, akik minden pén
züket a tanítványoknak adták, ugyanúgy részesültek az 
ennivalóból és mindenből, amire szükségük volt, mint 
azok, akiknek nem volt pénzük és segítségre szorul
tak. Úgy gondolták, őket is segítik majd, és rajtuk kívül 
senki sem tudja, hogy még rengeteg pénzük van.

De vajon tisztességes volt Anániás és Safira terve? 
Rászorultake vajon a segítségnyújtásra, amikor volt 

pénzük, amiről senki sem tudott? Természetesen nem! 
Anániás és Safira is tudta, hogy amit tesznek, az helyte
len, mégis úgy döntöttek, megteszik.

A házaspár tehát eldön
tötte, mennyit tartanak 
meg. Ezután Anániás Péter
hez ment az összeggel, ami
ről megegyeztek a feleségé
vel, hogy odaadják. ApCsel 
5:2

Péter szomorúan nézett 
a pénzre, majd Anániásra. 
A Szentlélek épp az imént 
adta tudtára, mit tett Aná
niás és Safira. Péter  tudta, 
hogy Jézus is szo morú. Hol
nap megtudjuk, mi történt 
ezután. 

ELMÉLKEDÉSRE: Isten mindenkiről mindent 
tud? Igen, tud. Időnként becsaphatunk esetleg má

sokat, de Istent vajon becsaphatjuke?

SZERDA

4
Anániás úgy tett, mintha az egész összeget át
adná Péternek. Mit kérdezett tőle Péter? ApCsel 
5:3-4

Péter dicsérete helyett Anániásnak arra kellett rádöb
bennie, hogy Isten tudja, ha nem mondunk igazat.

Anániásnak és Safirának nem kellett volna odaígér
niük az összes pénzüket Istennek. Eldönthették, meny

nyit adnak és mennyit tar
tanak meg. De miután 
mindet odaígérték, ígéretü
ket meg kellett volna tar ta
niuk. Hazugságnak számí
tott, hogy úgy tettek, mint
ha betartanák ígéretüket. 
Ott, abban a pillanatban 
mindenki megláthatta, mi
lyen veszélyes dolog Isten
nek hazudni. Nagyon meg
döbbentek azon, ami tör
tént. 5-6. v.

Mintegy három órával 
később Safira is megérkezett. Péter tudta, mennyi pénzt 
hozott neki Anániás. Mit kérdezett most Safirától? 
7-8. v.

Safira is hazudott, ahogy Anániás. Milyen csalódott 
lehetett Péter! Miközben Safirához beszélt, már hallot
ták is az Anániás temetéséből visszatérő fiatalemberek 
lépteit. Mi történt ezután? 9-10. v.
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ELMÉLKEDÉSRE: 
Anániás és Safira ta

lán azt hitték, nem lesz baj 
abból, ha nem tartják be Is
tennek tett ígéretüket. Aztán 
még hazudtak is róla. Vajon 
sokan megszegik az Istennek 
tett ígéreteiket? Miért bün tette 
meg Isten ilyen gyorsan Aná
niást és Safirát? Holnap majd 
elgondolkodunk ezen is.

CSÜTÖRTÖK

5
A másnak tett ígéretet 
megváltoztathatjuk, 
ha úgy akarjuk? Szá

míthatunk az olyan embe
rekre, akik megígérnek vala
mit, aztán meggondolják 
magukat?

Mi a helyzet az Istennek 
tett ígéreteinkkel? Emlékszel még, mi az a tized? Kié 
a  tized? 3Móz 27:30 Ha megígérjük, hogy Jézusnak 
engedelmeskedünk, akkor a neki járó tizedet is meg 
kell adnunk.

Az enyém, ha kapok valakitől 10 dollárt? Nem. 
Mennyi abból Istené? Egy dollár. Természetesen min
den Istené, de csak a jöve
delmünk tizedrészét kéri 
vissza tőlünk. Mit tettem, 
ha azt az egy dollárt is ma
gamra költöttem? Meglop
tam  Istent. Mi a helyzet az adományok
kal? Az más, mint a tized? Igen, mert 
én dönthetem el, hogy mennyit 
ajánlok fel.

Az enyém az a bizonyos 
összeg, amit Istennek aján
lottam? Nem, az már Isten 
pénze. Meg kell tartanom 
az ígéretemet és nekiadnom, 
amit odaígértem?

Sok fontos ígéret létezik, amit nagyon alaposan át 
kell gondolnunk, mielőtt megtennénk őket. Amikor 
két ember összeházasodik, mire tesznek ünnepélyes 
ígéretet? Hogy kitartanak egymás mellett, amíg csak él
nek? Igen.

Miután Jézus visszament a mennybe és egyháza 
épphogy csak növekedni kezdett, nagyon fontosnak 
tartotta megértetni az emberekkel, hogy mennyire fon
tosak az ígéretek.

PÉNTEK

6
Mondd el Anániás és 
Safira történetét! Ol
vasd fel a Bibliából! 

ApCsel 4:32-37; 5:1-11
Mit tanultál ebből a na

gyon fontos történetből? Mit 
felelnél a következő kérdé
sekre?

Tudja Isten, mi lakik min
den egyes ember szívében? 
Fontos megtartanunk az ígé
reteinket? Hogy lehet egy 
megszegett ígéret olyan, mint 
a hazugság?

Meg kell tartanod a hely
telen ígéretet is, amivel eset
leg a Tízparancsolat ellen vé
tenél? Nem, természetesen 
nem. Bocsánatot kell kérned, 
amiért téves ígéretet tettél.

Ki kísért bennünket az önzésre? Lopásnak számít, 
ha megtartjuk az Istennek ajánlott pénzt?

Hazudott Anániás és Safira? Önző módon viselked
tek? Be akarták csapni Pétert? Azt akarták, hogy önzet
lennek tartsák őket az emberek? Megbánták, amit tet
tek?

Mindig így bünteti meg Isten azokat, akik nem tart
ják be ígéretüket, mint 
Anániást és Safirát? Nem, 
de a házaspár szomorú 
története megértette a hí
vőkkel, hogy végül mindig 
szörnyű következményei 
lesznek, ha Sátánra hall
gatnak. A boldogság egyet
len útja Jézusban bízni, őt 
szeretni és neki engedel
meskedni. Nekünk is meg 
kell tanulnunk ezt a lec
két?

Mondjunk hálát Jézus
nak a Bibliáért és az igaz 
történetekért, melyek segí
tenek nekünk!

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:  
Apostolok cselekedetei 4:345:11; Az apostolok tör-
ténete, 71–76. old. 27
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TÖRTÉNET-SAROK

Írta: Elsie Lewis Rawson 

A kis lakáj

Rádzsa nagyon hiányolta a gyerekeket, amíg azok iskolában voltak. Órákig el
ücsör gött a bejárati ajtó előtt, és minden lépés zajáról azt hitte, a gyerekek tér
nek haza. Ha egy látogató kopogtatott a bejárati ajtón, mindig kikiáltott: „Ki 

az és mit akar?” Aztán végigbillegett a házon és engem hívott: „Anya, gyere! Anya, 
gyere!”

Ha úgy gondoltam, hogy egy ügynök az, aki vala
mit árul, szóltam Rádzsának, hogy udvariasan küldje 
el. A kismadár azonnal visszaröppent az ajtóhoz és ki
kiáltott: „Menj el! Menj el!”

Amikor barátok jöttek látogatóba, odahívtam 
Rádzsát, hogy üdvözölje őket. Ő odaszállt, ahol a ven
dégek ültek, és az imád
nivaló kotyogó hangját 
hallatva, kiterjesztet 
szárnnyal, felborzolt 
tollakkal a lábuk elé 
borult. Minden al
kalommal három
szor adta előadta 
ezt a mutatványt, 
majd ellibbent. 
Soha nem ma
radt el ven dé geink elragadtatása a szép üdvözléstől. 

A legtöbb be szélő madár makacs és duzzogós. Nem 
hajlandók akkor beszél
ni, amikor leginkább sze
retnéd. Különösen igaz 
ez a papagájokra. Rádzsa 
mindig készségesen mu
tatta be a tudományát. 
 Emiatt mindnyájan any
nyira szerettük. Egy eset
re sem emlékszem, ami
kor kudarcot vallottunk 
volna vele. Függetlenül 
attól, milyen napszak 
volt, Rádzsa mindig szí
vesen jött a vendégek üd
vözlésére.

„Rádzsa, gyere és köszönj 
Sálem mel a vendégünknek!” – 
csupán ennyit kellett mondanunk. 
A madár azonnal otthagyta, 
amivel foglalkozott, odajött, 
megmutatta magát a vendég 

előtt, és mélyen a lába elé 
hajolt. Gyakran gyűltek az 
öröm és büszkeség köny
nyei a  szemembe látván, 
hogy  Isten apró, ártatlan 
teremtménye is ilyen ud
varias és előzékeny tud 
lenni. 

Köszönet, köszönet 
neked, drága Rádzsa 
a  leckékért, amit en

gedelmességből, segítőkészségből és udvariasságból ad
tál mindnyájunknak. Bárcsak soha ne feledkeznénk 
meg róluk!

(Folytatása következik)
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MINDENEKELŐTT
a BIBLIA

KISISKOLÁSOK – C ÉV 
3. negyedév/34. – augusztus 20.

Az éjszakai 
 látogató

VASÁRNAP

1
Csodálatos és izgalmas dolgok történtek Jeruzsá
lemben. A Szentlélek hatalmat és erőt adott a ta
nítványoknak, akik csodákat műveletek. A pa

poknak és a vezetőknek ez nem tetszett, a tanítványok 
mégis tovább tanítottak és prédikáltak. Nap mint nap 
tömegek jöttek el a templomba meghallgatni őket, és 
egyre többen hittek Jézusban. ApCsel 5:12-15

A hír gyorsan terjedt, és rövidesen a Jeruzsálem kö
rüli falvakból és városokból is érkeztek segítségre szo
ruló emberek. 16. v.

A papok és főemberek dühöngtek. Láthatták, hogy 
egyre többen hisznek Jézusban, és egyre több csoda tör
ténik. Mit gondolsz, dicsekedtek a tanítványok a cso
datételeikkel? Ó, nem! Mindenkinek elmond
ták, hogy Jézus hatalmával, a Szentlélek által 
tették mindezt.

A papok még mindig naponta áldoztak ál
latokat a templomban. Egyre többen hitték, 
hogy Jézus volt Isten valódi Báránya. Jézus 
halála előtt nagyon fontos volt a naponkénti 
bárányáldozat, mert mindenkit arra emlékez
tetett, hogy Jézus el fog jönni és meghal ér
tünk. Most azonban már nem volt szükség rá, 
hiszen Jézus már eljött és meg is halt helyet
tünk.

A papok és vezetők viszont nem fogadták 
el Jézust Messiásnak és Isten Bárányának. Azt 
akarták, hogy a nép folytassa azokat a szertar
tásokat, amiket mindig is végeztek. Azt akar

ták, hogy a nép nekik és rendelkezéseiknek engedel
meskedjen.

ELMÉLKEDÉSRE: Tisztában voltak a papok és 
vezetők azzal, hogy valójában Sátánnak engedel

meskednek? Nem. Azt hitték, Istennek engedelmeskednek? 
Igen. Figyelmeztette Jézus a tanítványokat az ilyen gon
dolkodás veszélyére? Jn 16:2

HÉTFŐ

2
Jézus csodálatos tetteivel mutatta ki hatalmát. El 
tudod képzelni, hogy emberek meggyógyultak 
attól, hogy Péternek csak az árnyéka vetődött rá

juk? Olvassuk el újra: ApCsel 5:14-15!
Sem Péter, sem a többi tanítvány nem hencegett az

zal, hogy az erő tőlük származik. Mindnyájan tudták, 
hogy Jézus ereje műveli a csodákat a Szentlélek által.

A papok és főemberek dühöngtek. Elhatározták, 
nem engedik, hogy a tanítványok tovább tanítsanak ar
ról, hogy Jézus Isten Bárányaként halt meg és támadt 
fel. Féltek, hogy a nép ellenük fordul, ha nem állítják le 
időben a folyamatot. Ezért börtönbe vetették Pétert és 
Jánost. 17-18. v.

„Istennek kell inkább engedni, 
hogynem az embereknek.” 
 (Apostolok cselekedetei 5:29)

ARANYSZÖVEG
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Szerinted a két tanítvány úgy döntött, hogy nem be
szélnek többé az embereknek Jézusról? Nem! Ez még 
csak eszükbe sem jutott! Jézus előre figyelmeztette őket, 
hogy így lesz, a papok meg akarják akadályozni őket 
ebben a munkában. A két tanítvány azonban nem 
félt. Jézus szenvedett értük, és most ők is készek voltak 
örömmel szenvedni érte. De mi történt az éjszaka fo

lyamán? 19-20.  v.
ELMÉLKE-
DÉSRE: 

Tegyük fel, hogy ott 
lettél volna a tanít
ványokkal a töm
löcben! Mit  éreztél 
volna az angyal sza
vainak hallatán?

KEDD

3
Pétert és Já
nost börtön
be zárták, de 

az éjszaka közepén 
egy angyal kinyi
totta a kapukat és 

kiengedte őket. Azt is mondta nekik, hogy reggel men
jenek vissza a templomba, és ők így is tettek. ApCsel 
5:21/a

A papok és főemberek mit sem tudtak az éjszaka 
történtekről. Reggel összehívták a tanács tagjait megvi

tatni, hogyan tovább. Elhatározták, hogy zavarkeltéssel, 
Anániás és Safira meggyilkolásával fogják megvádolni 
őket.

A nép vezetői és a papok képesek voltak feltüzelni 
a csőcseléket, hogy Jézus megfeszítését követeljék. Azt 
remélték, most a tanítványok ellen is megtehetik ugyan
ezt. Azonnal katonákat küldtek a börtönbe, hogy állít
sák elő a tanítványokat. 21/b. v.

A poroszlók teljesítették a parancsot, de amikor az 
őrök kinyitották a cella zárját, senkit sem találtak oda
bent.

A katonák bizonyára nagyon siettek vissza a tanács
hoz, és izgatottan számoltak be Péter és János eltűnésé
ről. 22-23. v.

A tanács tagjai összenéztek. Vajon mi történhetett? 
Hogyan szabadulhattak ki a tanítványok?

ELMÉLKEDÉSRE: Miért nem vették észre a ta
nács tagjai, hogy egy náluk sokkal nagyobb hata

lom ellen próbálnak harcolni? Ma is sok ember gondolko
dását uralja Sátán?

SZERDA

4
Amikor a poroszlók visszatértek a két tanítvány 
eltűnésének hírével, a tanács tagjai összenéztek 
és azon tanakodtak, mitévők legyenek. ApCsel 

5:24
Váratlanul egy hírnök érkezett a tanácsterembe. Mi

lyen hírt hozott? 25. v.
A kapitány és katonái azonnal a templomba indul

tak Péter és János letartóztatására. Tudták azonban, 
hogy jól kell bánniuk velük, különben a prédikációju
kat hallgató nép meg is kövezheti őket. Ezért udvaria
san szóltak a tanítványokhoz, akik el is indultak a kato
nákkal. 26. v.

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/
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Péter és János ismét a tanács előtt állt, akik megtil
tották nekik, hogy Jézusról szóljanak a néphez. Péter 
így szólt: „Istennek kell inkább engedni, hogynem az 
embereknek.” 27-29. v.

Azt is bátran elmondta a papoknak és főembernek, 
hogy ők gyilkolták meg Jézust. Képzelheted, mennyire 
feldühítette ez őket! Készek lettek volna még a rómaiak 
engedélye nélkül is megölni Pétert és Jánost. 30-33. v.

ELMÉLKEDÉSRE: Mit éreztek szerinted a ta
nítványok? Féltek vajon, vagy nem? Mit gondolsz, 

miért?

CSÜTÖRTÖK

5
A tanács tagjai annyira feldühödtek, hogy meg 
akarták ölni Pétert és Jánost. Talán a két hűséges 
tanítvány is azt hitte, hogy rövidesen meghalnak 

Jézusért. Ha úgy lesz, készek rá.
A tanács egyik tagja azonban tudta, hogy a papok és 

vezetők terve nem bölcs. Gamálielnek hívták a köztisz
teletben álló törvénytudót. Mindenki tisztelettel hall
gatta felszólalását.

Gamáliel először is azt kérte, vezessék ki a tanítvá
nyokat a teremből. Ezután elmondta a többieknek, hogy 
nagyon óvatosan kell dönteniük. ApCsel 5:34-35

Emlékeztette a tanács tagjait azokra a férfiakra, akik 
követőket gyűjtöttek maguk köré. Amikor a vezetőt ki
végezték, követőik általában szétszéledtek. Azt mondta, 
ha a tanítványok a saját eszméiket terjesztik, Isten nem 
fogja megáldani őket, és a nép sem fog figyelni rájuk. 
38. v.

Gamáliel ezután nagyon fontos dolgot mondott, 
amit meg kell jegyeznünk, és amiről a tanács tagjai is 
tudták, hogy igaz. Olvassuk el a 39. verset!

A tanácstagok még mindig mérgesek voltak, de azt 
semmiképpen sem akarták vállalni, hogy Isten ellen 

harcoljanak. Ezért beleegyeztek, hogy nem végzik ki 
a tanítványokat.

ELMÉLKEDÉSRE: Mit gondolsz, ma is sokan 
harcolnak Isten ellen? Eszedbe jut néhány mód, 

hogyan? Mit teszünk, amikor olyasmi mellett döntünk, 
amiről tudjuk, hogy helytelen?

PÉNTEK

6
Gamáliel felszólalása után a tanács tagjai meg
gondolták magukat, és nem akarták kivégezni 
Pétert és Jánost, de még mindig nagyon dühösek 

voltak. Ezért megverették majd ismét figyelmeztették 
őket, hogy ne beszéljenek többé Jézusról. Végül elen
gedték őket. ApCsel 5:40

Fájt a verés, a tanítványok mégis örültek. Jézus is 
örült, mert készek lettek volna meghalni érte. Istent di
csőítve távoztak és nem hagyták abba a Jézusról szóló 
prédikálást. 41-42. v.

Jézus előre figyelmeztette őket, hogy aki követni 
akarja, az szenvedni fog. Ez ma is igaz, és így lesz egé
szen második eljöveteléig. 2Tim 3:12

ELMÉLKEDÉSRE: Gamáliel tudta, hogy a ta
nítványok beszéde igaz és Isten velük van. Szerin

ted a Szentlélek segített neki ilyen bölcsen és bátran felszó
lalni? Ma is segít nekünk a Szentlélek bátran fellépni 
Jézu sért? Ismersz olyant, aki szenvedett a Jézushoz való 
hűségéért? Nem mindig könnyű helyesen cselekedni, de 
tudnunk kell, hogy Jézus mindig velünk van a Szentlélek 
által, ezért semmitől sem kell félnünk.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:  
Apostolok cselekedetei 5:1242; Az apostolok törté-
nete, 77–86. old.
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TÖRTÉNET-SAROK

Írta: Elsie Lewis Rawson 

Elrabolva

Rádzsának volt egy nagyon rossz szokása, amit nem tudott legyőzni, és ami nagy 
bajba keverte. A madár bosszantotta a bejáratunk előtt elhaladó embereket. 
Azt hitte, övé az egész világ. Amikor csak lehetősége nyílt rá a kerítésre ugrott, 

mint egy őrszem, és szidalmazta a járókelőket. Büszke volt, amiért aztán nagyon meg 
kellett szenvednie.

Az emberek nagyon meglepődtek a kapuban álló 
madár látványától, aki emberi módon beszélt hozzájuk. 
Felnőttek és gyerekek sokasága verődött össze mutatvá
nyait és fecsegését figyelni.

Egy nap, amikor a gyerekek iskolában voltak, Rádzsa  
megint a kapu felé vette útját. Né
hány falusi kisfiú várt rá kíváncsiság
tól fűtve. Arra vágytak, hogy az övék 
legyen, ezért elhatározták, elrabol
ják a madarat. Gyorsan körülnéztek, 
figye lie őket valaki, majd egy régi 
rongyot dobtak Rádzsára és a falu 
felé futottak vele.

Amikor végre kiszabadult a büdös 
régi rongyból, Rádzsa egy kis nád
fedeles faluszéli kunyhóban találta 
magát. Nagyon dühös volt. Nekire
pült elrablóinak és a szemüket pró
bálta megcsipkedni. Amikor ez nem 
sikerült, szidni kezdte őket. Hango
san, hosszasan veszekedett velük. Bár 
nem tudott róla, ez a hangos perle
kedés mentette meg, mert rövidesen 
a  falu minden lakója rájött, hogy beszélő madár van 
abban a kunyhóban. 

Amint észrevettük, hogy Rádzsa eltűnt, azonnal 
felhívást tettünk közzé és magas jutalmat ajánlottunk 
a  megtalálónak. Szolgákat küldtünk mindenfelé, de 
nem jártak sikerrel.

Végül a rendőrséget hívtuk. Ők végigjárták az egész 
várost a beszélő madár után kérdezősködve. Valaki 
szólt az egyik rendőrnek, hogy menjenek a bennszülöt
tek falujába a város szélére.

– Látott errefelé valaki egy be
szélő madarat? – kérdezte a rendőr.

– Igen, igen! – kiáltotta mindenki 
egyszerre. – Néhány fiú be
zárta a házába. A rendőrt a 

kunyhóhoz ve
zették. Hosszan és hangosan kopogta
tott Rádzsa börtönének ajtaján.

– Ki vagy és mit akarsz? – hallat
szott Rádzsa hangja. A rendőr nem 
várta meg, amíg kinyitják az ajtót, ha
nem azonnal belökte. A sokaság, aki 
követte, szintén benyomult vele együtt 
a szobába, de nem találtak ott senkit. 
Rádzsa az egyik sarokban ült búsan és 
magányosan. Rövidesen biztonságba 
volt a rendőr nagy tenyerében.

Rádzsa néhány percen belül hazake
rült szeretett barátai körébe. Ó, meny
nyire örült, hogy újra láthatja játszó
pajtásait!

Nagy tanulság volt ez a kaland a mi 
kis hegyi seregélyünknek. Megtanulta: 

jobb, ha a saját dolgával törődik, és ne mutogassa ma
gát az emberek előtt.

(Folytatása következik)
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MINDENEKELŐTT
a BIBLIA

KISISKOLÁSOK – C ÉV 
3. negyedév/35. – augusztus 27.

Hét különleges 
segítő

VASÁRNAP

1
Sátán mindent megtett, hogy akadályozza a ta
nítványokat a Jézusról szóló beszédben. A Szent
lélek mégis egyre több embert vezetett rá, hogy 

Jézus követését válassza. 
Sátán ezért új módszert talált ki az egyház növeke

désének megakadályozására. Mielőtt azonban tovább
mennénk, válaszolj a következő kérdésekre!

Melyik országban születtél te és a szüleid?
Hány embert ismersz, akik másik országból jöttek 

oda, ahol most élsz? Meg tudod nevezni az országokat, 
ahonnan jöttek?

A gyülekezeted tagjai között is vannak olyanok, akik 
másik országból érkeztek? Melyik országból?

Gondolj csak rájuk? Máshogyan beszélnek azok az 
emberek, mint te? Másfajta ennivalókat szeretnek?

Ismersz olyanokat, akik különbnek tartják magukat 
azoknál, akik más országokból jöttek? Valóban külön
bek, akik így gondolkodnak? Nem.

Világunk hatalmas teremtője Jézus. Ő alkotott téged, 
és a világ összes országában élő embereket is. Amikor 
világunkban élt, mindenkit egyformán szeretett. Min
denkivel egyformán bánt, függetlenül attól, melyik or
szágból származott. Azt akarja Jézus, hogy mi is így te
gyünk? ApCsel 17:26

ELMÉLKEDÉSRE: Jézus minden egyes emberért 
meghalt. Azt akarja, hogy mi is úgy szeressük a töb

bieket, mint Ő? Gondolod, hogy Sátán is azt akarja, hogy 
ezt tegyük? Akarta Sátán, hogy a jeruzsálemi gyülekezet 
tagjai szeressék egymást? Nem! Kitalálod, mit akart Sátán, 
mi történjen a gyülekezetben?

HÉTFŐ

2
A jeruzsálemi gyülekezet növekedett. Mindenféle 
ember döntött Jézus követése mellett. Sokan más 
országból valók voltak. ApCsel 2:5

A Szentlélek képessé tette a tanítványokat, hogy ide
gen nyelveken tudjanak beszélni. Emberek ezrei hittek 
Jézusban azon a különleges napon, amikor Péter Jézus
ról prédikált. 41. v.

Sokféle ember volt együtt, sokféle országból. Idősek 
és fiatalok, gazdagok és szegények, özvegyek és árvák is.

Ezek az emberek mind szerették Jézust, és mivel az 
Ő szeretete élt szívükben, egymást is szerették. Senki 
sem tartotta magát fontosabbnak vagy különbnek má
soknál. Mindenüket megosztották, amijük csak volt, és 
minden lehetséges módon segítették egymást. 44-
46. v.

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

ARANYSZÖVEG
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Nem csoda, hogy Sátán ettől mérges lett! A szere
tet erősebb a gyűlöletnél, ezért tudta, hogy amíg a hí
vők szeretik Jézust és egymást, az egyház növekedni fog. 
Meg akarta rontani a gyülekezet békességét és boldog
ságát. Tanulmányunk folytatásában meglátjuk, hogyan 
tette.

ELMÉLKEDÉSRE: Mit gondolsz, hogyan tudta 
Sátán megzavarni a gyülekezet nyugalmát?

KEDD

3
Mindenki örömmel szorgoskodott a növekvő je
ruzsálemi gyülekezetben. Sátán viszont nem örült. 
Tudta, hogy amíg a hívők teljes szívükből szere

tik Jézust, az egyház növekedni fog. Ezt akarta Sátán? 
Nem!

A jeruzsálemi gyülekezetnek voltak olyan tagjai, 
akik görög nyelvterületen nőttek fel. Úgy beszéltek és 
éltek, mint abban az országban, ahonnan jöttek. Görö
göknek vagy helléneknek hívták őket (Hellász, Görög
ország ókori neve).

Eleinte ezek a görög zsidók és a héberek (szintén zsi
dók) jól megértették egymást és örömmel éltek együtt 
a jeruzsálemi gyülekezetben. Mindnyájan szerették Jé
zust, és az Ő szeretete töltötte be szívüket. Ám még mi
előtt Jézusban hittek volna, mindkét csoport gyanak
vással viseltetett a másik iránt. Sátán most arra kísér
tette őket, hogy ismét ezt tegyék.

A görög hívők azt kezdték feltételezni, hogy a zsi
dókkal különbül bánnak, mint velük. Panaszkodni kezd

tek, hogy a görög özvegyasszonyok nem kapnak any
nyi támogatást, mint a zsidók. ApCsel 6:1

Mit érezhettek szerinted a tanítványok, amikor ezt 
meghallották?

ELMÉLKEDÉSRE: Tudod, mit jelent a „gyanak
vás” kifejezés? Amikor tanakodni kezdünk, hogy 

valami vajon igaze, na, ez a gyanakvás. Ez Sátán egyik 
eszköze, amivel ráveszi az embereket, hogy ne szeressék 
egymást és ne bízzanak egymásban.

SZERDA

4
A jeruzsálemi gyülekezethez csatlakozott görög 
hívők gyanakodni kezdtek a zsidókra. Úgy vél
ték, a zsidó özvegyek jobb bánásmódban része

sülnek, mint a görögök. Ez nagyon elszomorította a ti
zenkét tanítványt. Sátán megpróbálta szétzilálni a bol
dog, békés jeruzsálemi gyülekezetet. Tudták, azonnal 
tenniük kell valamit.

A tizenkét tanítvány a Szentlélektől kért bölcsességet, 
mitévők legyenek. Maguktól már sok mindent meg
próbáltak. Legfontosabb munkájuk az ige hir de tése és 
a tanítás volt, de túl elfoglaltak voltak a szegények ellá

tásával.
A tizenkét tanítvány imád

kozott, s közben a Szentlélek 
megmutatta nekik, mit tegye
nek. Segítőket kell vá lasz ta
niuk, akik az élelem és a ru
házat szétosztását felügyelik 
majd. Akkor az apostoloknak 
több idejük jut a Biblia tanul
mányozására, a prédikálásra 
és a tanításra. Így hát össze
hívták a hívőket és elmond
ták nekik, mit kell ten niük. 
ApCsel 6:2-4

Mi volt a hívők véleménye 
az ötletről? Hány férfit válasz
tottak ki? 5. v.

Diakónusnak nevezték a 
kiválasztott férfiakat. A dia kó
nu sok sok feladatot felügyel

nek majd és mindenki ellátását biztosítani fogják.
ELMÉLKEDÉSRE: Fontos dolog igazságosnak 
lenni? Könnyen előfordulhat, hogy jobban bánunk 

egyesekkel, mint másokkal? Hogyan bánt Jézus az embe
rekkel?

CSÜTÖRTÖK

5
A Szentlélek segített a tizenkét apostolnak egy 
megfelelő terv kidolgozásában, amivel a jeruzsá
lemi gyülekezet megkapja a szükséges segítséget. 

Miben segítette a terv az apostolokat is?
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A hét diakónus kiválasztása után az apostolok ün
nepélyesen felszentelték őket. A hét férfi bizonyára le
térdelt és az apostolok imádkozva a fejük fölé helyezték 
kezüket. Isten áldását és segítségét kérték rájuk, hogy jó 
munkások legyenek. ApCsel 6:6

És Isten megáldotta őket. A Szentlélek még nagyobb 
hatalommal munkálkodott, mint valaha. Még a papok 
közül is sokan Jézus követését választották. Milyen cso
dálatos! 7. v.

Sátán azt hitte, ha elhinti a gyanakvás magjait, azzal 
tönkreteszi a munkálkodó jeruzsálemi gyülekezetet. De 
éppen ellenkezőleg, még több ember vált Jézus tanítvá
nyává.

Észrevetted, hogy három fontos tulajdonság volt a 
követelmény, amivel a diakónusoknak rendelkezniük 
kellett? Olvasd el újra a 3. verset, és sorold fel, mik ezek! 

Mit jelent a jó bizonyság? Becsületes a jó bizonyság
gal rendelkező ember? Jóságos és engedelmes? Eszedbe 
jut még más jó tulajdonság is?

Szentlélekkel teljesnek lenni azt jelenti, hogy valaki 
olyan, mint Jézus? A bölcsesség is nagyon fontos. Mi
lyen bölcsességet ad nekünk a Szentlélek? Jak 3:17

ELMÉLKEDÉSRE: Segíthet a Szentlélek, hogy jó 
hírnevünk legyen? Hogy Jézushoz hasonlóvá vál

junk? Hogy az Ő bölcsessége szerint éljünk? Kérjük most 
azonnal a segítségét mindehhez!

PÉNTEK

6
Ma beszéljük meg a történetet, hogyan próbálta 
Sátán tönkretenni a jeruzsálemi gyülekezetet és 
megállítani növekedését! Kik lettek elégedetle

nek és miért?
Miért nem működött Sátán terve? Milyen tervvel 

segítette a Szentlélek az apostolokat?
A mi gyülekezeteinkben is vannak manapság diakó

nusok? Igen, férfiak és nők is. Ki a diakónusok vezetője 
a te gyülekezetedben? Mi a diakónusok feladata? Ha 
nem tudod, kérdezd meg őket! Nagyon fontosak a dia
kónusaink. Részesei Isten tervének, hogy minden rend
ben és akadály nélkül menjen a gyülekezetekben.

Sok gyülekezetben ifjúsági diakónusok is vannak. 

Ők is azt tanulják, hogyan legyenek jó segítők. Lehet, 
hogy egy nap téged is felkérnek, legyél ifjúsági diakó
nus.

ELMÉLKEDÉSRE: Sátán gyanakvás és zűrza
var keltésével próbálta tönkretenni az új egyházat. 

Ma is ezt próbálja tenni? Miközben Jézushoz hasonlóvá 
szeretnénk válni, megengedhetjüke, hogy másokra 
gyanakvó gondolatok legyenek a fejünkbe? Jézus egy tervet 
adott a Szentlélek által a gyülekezetnek, ami még erősebbé 
tette egyházát és segítette a gyülekezet növekedését.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:  
Apostolok cselekedetei 6:17; Az apostolok története, 
87–96. old.
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TÖRTÉNET-SAROK

Írta: Elsie Lewis Rawson 

Három rövid történet Rádzsáról

Indiában általában az év azonos időszakában köszönt be az esős évszak. Kéthárom 
hónapon keresztül általában minden nap esik egy kicsit. Ezt monszunnak is neve
zik. A monszun idején a kígyók, különösen az óriáskígyók és mindenféle csúszó

mászók előbújnak rejtekhelyükről, és a házak padlásán vagy a teraszok szélén keres
nek menedéket.

Egy nap, amikor szunyókáltam egy kicsit, arra ébredtem, 
hogy szörnyű felfordulás van a hálószobám előtti veran
dán. Attól tartva, hogy valami kóbor állat elkapta Rádzsát, 
felugrottam és gyorsan az ablakhoz futottam. A verandán 
egy óriás kígyó sziszegett és csapkodott farkával Rádzsa felé. 
A bátor madár állta a sarat, a kígyóhoz repült és sikoltozva 
szidalmazta az ő madárnyelvén. A piton megpróbált elme
nekülni, de Rádzsa minden alkalommal elállta az útját. 

Segítségért kiáltottam, és mindenfelől misszionáriusok 
és szolgálók szaladtak a terasz felé. Az óriáskígyót végül nagy 
megkönnyebbülésemre és Rádzsa megelégedésére megölték. 
Ott feküdt a majdnem kétméteres, hatalmas kígyó kinyúlva 
a verandán. Rádzsa valószínűleg megmentette 
az életünket. Megsimogattuk bátorságáért és 
merészségéért, majd extra finom falatokkal ju
talmaztuk.

Rádzsa napközben nem sokat törődött 
kalitkájával, de ahogy eljött az este, 
mindig visszatalált kényelmes kis fész

kébe. Utána letakartuk egy kendővel, hogy 
ne zavarja a fény. Az este hátralévő részében 
egy hangot sem hallottunk Rádzsától. Macs
kák és más ólálkodó állatok elleni védelemnek 
egy kis reteszt szereltük a kalitka belső olda
lára, amit éjszakára mindig bezártunk. Rádzsa 
tudta, hogy be van zárva, és bár furcsán hang
zik, soha nem próbálta hajnal előtt kinyitni.

Korán reggel azonban, amikor a felkelő 
nap fénye bevilágított ablakunkon, Rádzsa elhúzta a reteszt 
és egyenesen a gyerekek hálószobájába repült. Nevetve, ko
tyogva és fecsegve Archie Craig ágyára repült és így szó
longatta: – Archie! Archie! Aztán finoman megcsipkedte 
a kisfiú arcát, mintha csak jó reggeltpuszit adna neki.

Hiába próbálta Archie a madarat az ágyában tartani, 
ő nem maradt ott, míg Bettyt is ugyanígy fel nem ébresz
tette. Amikor már biztos volt benne, hogy mindkét gyerek 
felébredt, az ágy végébe kuporodott és a legfülbemászóbb 

dallamainak egyikét kezdte fütyülni.

Indiában a fiúk és lányok gyakran 
játszották a „Kooee” nevű  játékot, 
ami hasonlít a mi bújócskánkra. 

 Ebben a játékban a kiválasztott 
játékos egy földre rajzolt kör kö
zepén áll, és tízig számol. Eköz
ben a többiek szétszaladnak és 
elbújnak. Ha végzett a számolással, hangosan „Hunyó!”t 
kiált és a többiek keresésükre indul. Ha valakit felfedez, ak
kor együtt a körbe futnak. Mindaddig így folytatódik, míg 
a hunyó mindenki búvóhelyét meg nem találta.

Ez volt a gyerekek kedvenc játéka. Ezért természetes, 
hogy Rádzsa is csatlakozott hozzájuk. 
Hamarosan megtanulta elfoglalni he
lyét a körben. A számolás művészetét 
ugyan soha nem sajátította el, de őr
ködve állt a kör közepén, úgy várta 
a gyerekek „Kooee” kiáltásait. Amint 
meghallotta, a hang irányába sietett. 
Ha rátalált egy gyerekre, izgatottan 
kiáltotta:”Kooee, kooee!” – és a kör 
felé sietett. Ahogy odaért, Rádzsa ne
vetése együtt csilingelt a gyerekekével. 
Többször láttam, hogy a nagy nevetés
től a földre pottyant. Micsoda öröm 
látni a fiúkat és lányokat a sportsze
rűen együtt játszani! Ha egy apró kis
madár is ilyen sportszerűen tud ját

szani, mennyivel inkább törekedniük kell a kisfiúknak és 
kislányoknak a békés közös játékra!

(Folytatása következik)
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Egy hűséges 
 diakónus

VASÁRNAP

1
Sátán el akarta 
pusztítani a jeru
zsálemi gyüleke

zetet. Gyanakvóvá pró
bálta tenni az embere
ket egymás iránt. Az 
egyház mégis egyre erő
sebb lett. Többen hit
tek Jézusban, mint va
laha.

Hét választott dia kó
nus segítette a tanítvá
nyok munkáját. És mi
csoda segítség volt ez! 
A  görög származású hí
vők sem gyanakodtak 
többé a zsidó hívőkre, 
hiszen mindenkivel igaz
ságosan bántak.

Pontosan a megfele
lő férfiakat tették meg 
diakónusnak. Mind jó emberek voltak és teljes szívük
ből szerették Jézust. A Szentlélek hatalmat adott nekik 
a prédikáláshoz, tanításhoz, és csodatételre is képessé 
tette őket. A problémák kezelésében is a segítségükre 
volt. ApCsel 6:3

Sátán tervei ismét kudarcba fulladtak, és dühösebb 
volt, mint valaha. Az összes diakónust gyűlölte, de egyi

küket különösképpen. István volt az, mindnyájuk kö
zül a legsikeresebb. 8. v.

István tudta, hogy a papok és a nép vezetői minden 
tőlük telhetőt megtesznek, hogy megakadályozzák a Jé
zusról szóló jó hír terjesztésében. Azt is tudta viszont, 
hogy Jézus vele van a Szentlélek által, ezért nem félt. 
 Jézus ígéretében bízott: Lk 21:15

ELMÉLKEDÉSRE: Jézusnak ma is olyan embe
rekre van szüksége, akik nem félnek érte dolgozni. 

Szeretnél te is közéjük tartozni?

HÉTFŐ

2
István volt a jeruzsálemi gyülekezet egyik diakó
nusa. Görögül is beszélt, ezért azon a nyelven is 
taníthatott Jézusról.

István elment a zsinagógákba, ahol a görögül beszélő 
zsidók ünnepeltek, és az Ószövetségből bebizonyí
totta nekik, hogy Jézus Isten Fia, a hatalmas Messiás. 

„Légy hív mind halálig, és néked 
adom az életnek koronáját.” 
 (Jelenések 2:10)

ARANYSZÖVEG
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Bebizonyította, hogy minden, amit a próféták Jézus ha
láláról jövendöltek, valóra vált. Azt is elmondta nekik, 
hogy Krisztus feltámadt és visszatért a mennybe. Majd 
arról is tájékoztatta őket, hogy vissza fog jönni azokért, 
akik hisznek benne, majd magával viszi őket új ottho
nukba, amit nekik készített.

A papok és a nép vezetői a legbölcsebb tanítóikat 
küldték el Istvánnal vitába szállni. Ő azonban minden 
alkalommal kimutatta, hogy nincsen igazuk. A Szentlé
lek adott bátorságot és értelmet neki, hogy a helyes sza
vakat szólja a tudós férfiaknak. ApCsel 6:10

A papok és a főemberek azonban nem adták fel. 
Ahelyett, hogy beismerték volna tévedésüket, még na
gyobb haragra gerjedtek. Mindenáron módot akartak 
találni István kivég
zésére. Ezért elhatá
rozták, hazug em
bereket bérelnek fel, 
ahogy Jézus elítélé
sekor is tették.

ELMÉLKE-
DÉSRE:

Nekünk is tud Jézus 
segíteni bátran ki áll
 ni érte, ahogy István
nak is segített?

KEDD

3
A papok és a 
f ő e m b e r e k 
mindenáron 

meg akarták akadá
lyozni, hogy István 
Jézusról prédikáljon. 
Ezért lefizettek em
bereket, hogy hazug 
módon azt állítsák: 
meggyalázta a temp
lomot és Isten tör
vénye iránti engedet
lenségre tanította az embereket.

Ez természetesen mind nem volt igaz, de a férfiakat 
lefizették, hogy ezt állítsák. Annak ellenére, hogy István 
teljesen ártatlan volt, néhányan megragadták és a nagy
tanács elé hurcolták. ApCsel 6:12

Istvánra pillantva a befolyásos főemberek némelyike 
remegni kezdett. Néhányan még az arcukat is eltakar
ták a kezükkel, annyira féltek. Azt látták, hogy István 
arca ragyog. 15. v.

A tanács tagjainak és minden jelenlévőnek tud
nia kellett volna, hogy Isten Istvánnal van. Ők azon

ban túl büszkék és makacsok voltak beismerni ezt. Mit 
kérdezett a főpap Istvántól? ApCsel 7:1

A félelemnek még csak árnyéka sem hallatszott Ist
ván hangjában. Elmesélte Ábrahám történetét, hogyan 
tett neki ígéretet Isten és hogyan tette nagy nemzetté 
Izraelt. Ezt a történetet mindnyájan szerették, és min
denki áhítattal hallgatta. Ám hirtelen minden megvál
tozott. Mi történt vajon? Holnap megtudjuk.

ELMÉLKEDÉSRE: Miért nem félt István?

SZERDA

4
István a Szanhedrin előtt állt és azt a történetet 
mondta el, amit a zsidó vezetők annyira szeret
tek hallani. Váratlanul azonban mindenki méreg

be gurult. Ordítozni 
kezdtek és kia bál va 
szidalmazták Istvánt. 
Megragadták és ki
ráncigálták a tanács
teremből. István tud
ta, hogy meg fogják 
ölni. Mit mondott, 
amitől mindenki hir
telen feldühödött? 
Mi történt?

István elmondta, 
hogy Isten nem la
kik a templomban, 
amire oly büszkék. 
A prófétákra is utalt, 
akik megjövendölték 
Jézus eljövetelét.

A főpap elborzadt. 
Felugrott és megszag
gatta gyönyörű kön
tösét. István azonban 
nem félt. Felhívta a 
figyel mü ket, hogy a 
Szentlélek ellen har
colnak. Emlékeztette 

őket, hogy atyáik sem hallgattak soha a prófétákra, aki
ket Isten a figyelmeztetésükre küldött. Sokat meg is öl
tek közülük. S ami a legrosszabb, magát Jézust is meg
ölték, aki pedig Isten Fia. ApCsel 7:51-52

Ahelyett, hogy megbánták volna a sok szörnyűsé
get, amit tettek, a tanács tagjai még nagyobb haragra 
gerjedtek. Vadállatként rontottak Istvánra, készen arra, 
hogy széttépjék. István viszont nem félt. 54. v.

ELMÉLKEDÉSRE: Beismerték a tanács tagjai, 
hogy Istvánnak van igaza? Nem. Előfordult már, 

hogy nem örültél, amikor a szüleid vagy a tanáraid segí38



teni akartak, hogy beismerd hely
telen szavaidat vagy tettedet? Tud 
Jézus segíteni, hogy megváltozza
nak az érzéseink?

CSÜTÖRTÖK

5
A főtanács feldühödött 
tagjai készen álltak, hogy 
megöljék Istvánt. Ő azon

ban nem félt tőlük. Bízott Jézus
ban, aki megígérte, hogy vele 
lesz.

Váratlanul felnézett és az ég 
felé mutatott. Mindenki észre
vehette rajta, hogy lát valamit. 
Mi volt az? ApCsel 7:54-56

A körülötte állók nem lát
hatták, amit ő, de azt hallot
ták, amit mondott róla. És nem 
akarták hallani. Vadállatként 
rontottak rá, és a tanácsteremből kitaszigálva a városon 
kívülre hurcolták. Gyorsan levették felsőruháikat és egy 
fiatalemberre bízták, hogy vigyázzon rájuk. 57-58. v.

István tudta, mi következik ezután. Mégsem félt. 
Látta Jézust a mennyben. A földön térdelve tisztában 
volt vele, hogy meg fog halni, de teljes mértékben bí
zott Jézusban. Szíve a többiek iránti szeretettel volt 
tele. Még azokért is imádkozott, akik köveket hajigálva 
meggyilkolták. 59-60. v.

El tudod képzelni, milyen szomorúak voltak a hí
vők? Bátor diakónusuk halott. Tudták, ezután a vallási 
vezetők bárkit megölhetnek, aki Jézusban hisz, különö
sen azokat, akik másoknak is beszélnek róla.

István temetésén valószínűleg mindenki zokogott. 
Azért sírtak, mert nagyon hiányzott nekik. És mert 

tudták, egyikük sincs bizton
ságban a kegyetlen vallási ve
zetőktől. ApCsel 8:2

ELMÉLKEDÉSRE: 
Te is szomorkodtál vol

na István temetésén? Vagy in
kább féltél volna? Megkísértett 
volna a gondolat, hogy ne le
gyél hűséges Jézushoz? Mit ha
tároztál volna el magadban?

PÉNTEK

6
Úgy tűnt, Sátán végre 
megtalálta a módját, 
hogy visszatartsa az 

embereket Jézus követésétől 
és megakadályozza a jeruzsá
lemi gyülekezet növekedését. 
Úgy gondolta, az emberek 
félnek elfogadni Jézust azok 

után, ami Istvánnal történt.
Az egyik férfi, aki végignézte István megkövezését, 

elhatározta, hogy segít a papoknak a növekvő új gyü
lekezet elpusztításában. Fiatal volt és bátor, semmitől 
sem félt. Alaposan megtanulta az ember alkotta törvé
nyeket és igyekezett pontosan be is tartani őket. Úgy 
gondolta, mindenki másnak is be kell tartania azokat 
és nem Jézusban hinni. Fogalma sem volt róla, hogy ez
zel Sátánt segíti. Őszintén hitte, hogy Istenért dolgozik.

Gondolhatod, mennyire örült Sátán ennek a befo
lyásos segítőnek! Abban is biztos lehetett, hogy soha 
senki nem tudja majd rávenni, hogy meggondolja ma
gát. Tudod, ki volt ő? Az a fiatalember, aki vigyázott az 
Istvánt megkövező férfiak felső ruháira. Mi volt a neve? 
ApCsel 7:58

Saul soha nem találkozott Jézussal, még csak nem is 
hallott róla. A papok és a főemberek rosszakat mond
tak neki. Hitt nekik, mert arra tanították, hogy bízzon 
a nép vezetőiben. Most már alig várta, hogy segítsen 
nekik a Jézusban hívő emberektől megszabadulni.

ELMÉLKEDÉSRE: Te mit tennél, ha arra akar
nának kényszeríteni, hogy ember alkotta vallási 

törvényeknek engedelmeskedjél, ahogy Saul akarta azt 
másokra rákényszeríteni?

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:  
Apostolok cselekedetei 6:88:2; Az apostolok törté-
nete, 97–102. old.
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TÖRTÉNET-SAROK

Írta: Elsie Lewis Rawson 

Rádzsa kirándulni megy – 1. rész

Különleges kiváltságunk volt azokban az esztendőkben, amikor Rádzsa velünk 
élt. Azért szolgáltunk, hogy az Indiában élő sok millió ember közül néhánnyal 
megismertessük az evangélium történetét. Ezért apró falvakba is elutaztunk. 

Kismadarunk mindig velünk jött ezekre az utakra.
Egy ilyen alkalommal történt az eset, amit soha 

nem fogok elfelejteni. Gyönyörű reggel volt. Minden 
Isten felé terelte gondolatainkat. A gyerekek és Rádzsa 
vidám kacagása hallatszott a hátsó ülésről, miközben 
a göröngyös, régi utakon rázkódtunk.

Körülbelül félúton megálltunk tankolni egy kis út 
menti benzinkútnál. Még szinte 
meg sem álltunk, máris 
teljesen körülvettek 
a helyiek, akik kí
váncsian fürkész
ték a  szőke, kék 
szemű gyerekeket. 
Egy kisbaba, aki akkor 
látott először fehér arcot, 
szörnyű nagyot sikol tott. Rádzsa, aki elég rosszul 
volt a rázkódástól, ettől hirtelen magához tért. A ba
rátságos tömeg, a sötét bőrű emberek, a nevető kisfiúk 
és kislányok, a síró kisbabák, mind állandó közönsége 
volt a kórházban. Nagyon szerette őket! Itt volt a nagy 
lehetőség, hogy produkálja magát. Azonnal utánozta 
a kisbaba sikoltását.

A bennünket körülvevő tömeg 
azt hihette, hogy velünk is van egy 
kisbaba valahol az autóban elrejtve. 
Ezért még közelebb nyomul
tak, de csak a bolondos ka
cagást hallhatták. Hogy meg

lepődtek, amikor egy közönséges hegyi seregélyt 
láttak a  kalitkában! A következő negyedórá

ban a madár szórakoztatta 
őket. Elővette legjobb 
trükk jeit és legérdeke
sebb mondásait, ami 

csak eszébe jutott, és 
folyamatos nevettette őket.

Miközben Rádzsa a  tömeget 
szórakoztatta, valami történt autónk hátuljánál. 

Egy tolvaj óvatosan az autó alá feküdt és elvágta a kö
teleket, amikkel matracainkat biztonságosan a csomag
tartóhoz rögzítettük.

Továbbmentünk, de a gyerekek néhány percen be
lül észrevették, hogy az egyik matracunk hiányzik. 
Azonnal leparkoltunk az út szélére és mindenki kiszállt, 
hogy ellenőrizzük. Az egyik matrac valóban nem volt 
ott. A másik is csak egy szálon lógott. A köteleket szán
dékosan vágta el valaki. Biztosak voltunk benne, hogy 
a benzinkútnál történhetett a baj, ahol megálltunk. 
Rövidesen már visszafelé tartottunk.

(Folytatása következik)
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MINDENEKELŐTT
a BIBLIA

KISISKOLÁSOK – C ÉV 
3. negyedév/37. – szeptember 10.

Filep,  
a misszionárius

VASÁRNAP

1
Jézus azt mondta az apostoloknak, hogy mielőtt 
máshová mennének, Jeruzsálemben tanítsanak 
és prédikáljanak. A Szentlélek velük volt és segí

tette munkájukat, éppen ahogy Jézus megígérte. Ez 
olyan erőteljessé tette az apostolok munkáját Jeruzsá
lemben, hogy rövidesen nagyon sokan hittek Jézusban. 

Sátán nagyon mérges volt emiatt, és a vallási veze
tők is megpróbálták visszatartani a tanítványokat, dia
kónusokat a prédikálástól 
és tanítástól, de nem sike
rült nekik.

Az apostolok és diakó
nusok munkája annyira 
sike res volt Jeruzsálemben, 
hogy ott szerettek volna 
maradni. Jézus azt mondta 
nekik, hogy addig marad
janak Jeruzsálemben, amíg 
megkapják a Szentlelket. 
(Lk 24:49) Ez azonban 
már megtörtént, ők mégis 
csak a zsidóknak prédikál
tak (Mt 10:5-7) egészen 
addig, míg vezetőik teljesen elutasították a Jézusról 
szóló jó hírt. Ám ez is megtörtént már, amikor bezár
ták fülüket István igehirdetése előtt és halálra kövezték 
a diakónust.

Tehát elérkezett az ideje, hogy a Jézusról szóló jó hírt 
máshol is hirdessék. Nem csupán az apostolok fela data 

volt ez. Jézus azt akarta, hogy mindenki misszionárius 
legyen, aki hisz Őbenne. Mi történt, ami szétszórta a je
ruzsálemi gyülekezet tagjait, hogy más helyeken is hir
dethessék az igét? ApCsel 8:1

ELMÉLKEDÉSRE: Ma is azt szeretné Jézus, hogy 
minden gyülekezet minden tagja beszéljen a szom

szédainak, barátainak, munkatársainak és másoknak is 
Őróla? Igen. Azt akarja Jézus, hogy más országokban is 
megismertessük Őt az emberekkel? Igen. Ezt teszi a te gyü
lekezeted is? Mit tegyünk? Mivel segíthetünk?

HÉTFŐ

2
István halála előtt Isten még egy lehetőséget 
adott a zsidó vallási vezetőknek, hogy meggon
dolják magukat és higgyenek Őbenne. Jézus azt 

akarta, hogy elhiggyék, Ő 
Isten Fia, a Messiás, akire 
népük oly régóta várt. Ők 
azonban megölték Jézust 
és amikor Istvánt kivégez
ték, a róla szóló jó hírt is 
elutasították. 

Jézus minden lehető
séget megadott a népnek, 
hogy hűséges legyen hozzá. 
Missziós nemzetnek sze
rette volna látni őket, akik 
mindenkinek beszélnek 
róla. Ám ők inkább eluta
sították. Milyen szomorú!

István halála után nagyon kegyetlenül bántak a jeru
zsálemi gyülekezet tagjaival. A vallási vezetők minden
kitől meg akartak szabadulni, aki Jézusban hisz. Ó, mi
lyen szörnyű volt!

Sátán nagyon buzgó segítőre lelt a Saul nevű fia
tal em ber ben, aki végignézte István megkövezését és 

„Hanem vesztek erőt, minekutána 
a Szent Lélek eljő reátok: és lesz-
tek nékem tanúim… a földnek 
mind végső határáig.” (Apostolok 
cselekedetei 1:8)

ARANYSZÖVEG

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

41



elhatározta, hogy segít megszabadulni a Jézusban hívők
től. Miket művelt? ApCsel 8:1-3

ELMÉLKEDÉSRE: A hívők szétszóródtak olyan 
helyekre, ahol nagyobb biztonságban lehettek. Mit 

gondolsz, mivel foglalkoztak ott? Te mit tettél volna a he
lyükben?

KEDD

3
A jeruzsálemi gyülekezet sok tagja gyorsan más 
városokba költözött, ahol nagyobb biztonságban 
lehettek. Mit gondolsz, féltek beszélni Jézusról? 

ApCsel 8:4
Sátán azt tervezte, megakadályozza, hogy az embe

rek megismerhessék Jézust. Bevált a terve? Nem. Jézus 
története most még több helyre eljutott. Milyen izgal
mas! Olyan volt, mint a magvetés, amikor nem csak 
egy helyre, de többfelé is szétszórják a magokat. 

Az egyik diakónust, aki elhagyta Jeruzsálemet, Filep
nek hívták. Nagyon tehetséges igehirdető volt. Hová 
ment? 5. v.

Milyen csodálatos dolgok történtek Samáriában, 
mert a Szentlélek Fileppel volt? 6-8. v.

Filep egyik samáriai hallgatóját Simonnak hívták. 
A felnőttektől a kisgyermekekig mindenki tudott a Si
mon által művelt csodákról. Azt hitték róla, hogy Isten 

erejével cselekszik. Nem tudták, hogy valójában Sá
tán az, aki segíti. 9-11. v.

Filep csodatételei láttán, melyeket a Szentlélek hatal
mával művelt, Simon is hitt Jézusban és megkeresztel
kedett. 13. v.

Simon Pétert és Jánost is figyelte munka közben, 
amikor Filep segítségére érkeztek. Nagyon szeretett 
volna ő is olyan erővel bírni, mint ők. Mit tett tehát? 
18-19. v.

Péter megdöbbent. Milyen szörnyű még a gondolata 
is, hogy valaki pénzért próbálja megszerezni a Szent lé lek 
erejét! Péter, János és Filep látták, hogy Simon csak a 
csodatévő erőre vágyik. Mit felelt neki Péter? 20-22. v.

ELMÉLKEDÉSRE: Gondolod, hogy bárki meg
vásárolhatná Isten áldását, még ha a világ összes 

pénzével rendelkezne is? Nem, természetesen nem! Mit kér 
tőlünk Jézus, mit adjunk neki, ha hiszünk Őbenne?

SZERDA

4
Filep még mindig Samáriában volt, amikor egy 
nap Isten különleges üzenettel egy angyalt kül
dött hozzá. ApCsel 8:26

Filep nem kérdezte, miért küldi Isten teljesen egye
dül arra a távoli, kihalt útra, de mivel bízott Jézusban, 
azonnal engedelmeskedett. Szívesen megtett bármit, 
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amire Jézus kérte. Messzire 
kellett gyalogolnia a poros, si
vatagi úton.

Miközben Gáza felé gyalo
golt, egy hintót látott közeled
ni. Gondolhatta, hogy aki hin
tón jár, csak fontos ember le
het. Ez a férfi valóban nagy ha
talmú volt.

Etiópia királynőjének, Kan
da ké nak volt a főtisztviselője. 
Ő felügyelte a királynő min
den pénzét és összes vagyonát. 
Hitt az igaz Istenben és éppen 
a jeruzsálemi templomban járt 
Őt dicsőíteni. Most pedig ha
zafelé tartott.

A főkincstárnok utazás köz
ben fennhangon olvasta Ézsa
iás könyvének azt a részét, ami 
Isten Igaz Bárányáról szól, aki 
értünk áldozza életét. 27-28. v.

A Szentlélek elmondta Fi
lepnek, hogy az etióp férfi nem 
érti, amit olvas. Szüksége van 
az magyarázatára. Filep ezért 
a hintóhoz sietett. 29. v.

ELMÉLKEDÉSRE: 
Mit gondolsz, tudta már 

Filep, miért küldte Jézus arra a 
kihalt útra?

CSÜTÖRTÖK

5
Filep egy hintó felé fu
tott, melyben egy ma
gas rangú etióp férfi fennhangon olvasott Ézsaiás 

könyvéből. Mit kérdezett tőle, amikor a hintóhoz ért? 
ApCsel 8:30

A főkomornyik bizonyára meglepődött. Mit felelt 
Filepnek? 31. v.

Nemsokára együtt utaztak tovább. Az etióp főember 
arra volt kíváncsi, hogy vajon önmagáról vagy valaki 
másról írta Ézsaiás azokat a szép szavakat. 32-34. v.

Ó, milyen csodás lehetőség Jézusról és a megmen
tésünkre készített tervéről beszélni! Filep elmagyarázta, 
hogy a nép megölte a prófétákat. Amikor Jézus eljött, 
Őt is gyűlölték. Sőt, meg is ölték, mint a bárányt, ahogy 
arról a főember Ézsaiás írásaiban olvasott. 35. v.

El tudod képzelni, milyen izgatott lett az etióp fő
ember? Megtértette és biztos volt benne, hogy Filep 
igazat szól. Megértette, hogy a próféciák Jézusról szól

nak, hogy Ő volt Isten igaz Bá
ránya. 

Valószínűleg az etióp férfi is 
áldozott bárányt Jeruzsálemben, 
a templomban. Most megértette, 
hogy azok a bárányok csupán 
azért kellettek, hogy emlékeztes
sék a népet: Jézus el fog jönni és 
meghal értünk. Már elszenvedte 
mindnyájunk büntetését és meg
halt értünk, az etióp főkincstár
nokért is.

ELMÉLKEDÉSRE: Mi
ben különbözött az etióp 

férfi gondolkodása Jeruzsálem felé 
tartva és hazafelé, a Fileppel való 
találkozás után?

PÉNTEK

6
Az etióp királynő főem
bere és Filep egy hintó
ban utaztak. Filep Jézus

ról beszélt a férfinak, aki izgatot
tan hallotta, hogy Jézus Isten Fia, 
a hatalmas Messiás. Ó, mennyi
re örült neki! Ezért amikor egy 
kis tóhoz értek, megkérdezte: 

„Ím hol a víz: mi gátol, hogy meg
keresztelkedjem?” ApCsel 8:36-
37

A hintó ott várakozott, míg 
Filep és az etióp férfi a vízhez 
ment. Vajon Filep csak meghin
tette vízzel a férfit, vagy fogott 
egy kannát és abból öntötte le? 

Nem! Mindketten bementek a vízbe és Filep bemerí
tette az etióp főembert úgy, ahogyan Jézus is megke
resztelkedett. 38. v.

Ahogy kifelé tartottak a vízből, Filep hirtelen eltűnt. 
Istennek máshol volt rá szüksége, hogy Jézusról prédi
káljon. Az etióp férfi pedig visszatért hazájába és ott 
másoknak is beszélt Jézusról. 39-40. v.

ELMÉLKEDÉSRE: Sátán valószínűleg azt hitte, 
hogy ha bántja a jeruzsálemi hívőket, azzal visz

szatartja őket a Jézusról szóló üzenet hirdetésétől. Bevált 
vajon a terve? Mondd el, mi történt ehelyett!

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:  
Apostolok cselekedetei 8. fejezet; Az apostolok törté-
nete, 103–111. old.
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TÖRTÉNET-SAROK

Írta: Elsie Lewis Rawson 

Rádzsa kirándulni megy – 2. rész

Mire visszaértünk, a tömeg már szétszéledt. A benzinkutas egy fa alatt szunyó
kált, mintha mi sem történt volna. Saját nyelvén elmagyaráztuk neki, mi tör
tént és megkérdeztük, nem láttae a matracunkat. Elég ingerülten válaszolt. 

Csak nem tartjuk tolvajnak őt? Állította, hogy nem is látta a matracot, és nem volt 
hajlandó körülnézni a kunyhójában sem.

Úgy döntöttünk, magunk megyünk be a kunyhóba 
és megkeressük a holminkat. És valóban, ott volt a sa
rokba hányt régi ágynemű között. A kutas meglepetést 
színlelt, amikor kihoztuk és megmutattuk neki. To
vábbra is csak hajtogatta, hogy ő semmit sem tudott 
róla. Annyira örültünk a meglelt matracnak, hogy nem 
akartuk a benzinkutast átadni a rendőrségnek, inkább 
magára hagytuk a gondolataival. 

Rövidesen ismét a rögös úton kerülgettük az ökrösz
szekerek végeláthatatlan sorát. 
A  gyerekek vidám nevetése az 
út mentén ugrándozó majmok 
láttán és a táj szépsége annyira 
lekötötte figyelmünket, hogy 
észre sem vettük, a Cauvery–
folyó egyik ágához érkeztünk. 
Akkor láttuk csak, hogy a folyó 
úgy megáradt, hogy sok helyen 
ki is lépett a medréből.

Most mit tegyünk? Hogyan 
jutunk át a túloldalra? Hiszen a túlsó parti falvakba kell 
mennünk. Nem várakozhatunk a parton az apadásra, 
mert az túl sokáig tartana.

Férjem jó pár métert tolatott a kocsival, majd neki
lendült a folyónak, remélve, hogy így elérjük a túlsó 
partot. Nekilódultunk. Shhh, shhh, placcs! Az autó 
megfeneklett egy homokzátonyon a folyómeder kellős 
közepén! Rövidesen víz szivárgott a padlón át a lábunk 
alá. Matracaink átnedvesedtek és már az oldalra felerő
sített bőröndök is kezdtek víz alá merülni. Minél job
ban erőltettük az autó indulását, annál mélyebbre süly
lyedtünk a homokos folyómederbe. 

Mindnyájan kimásztunk a motorház tetejére. A nagy 
felfordulásban szegény Rádzsa kalitkája a folyóba poty

tyant. Rémülten kiáltottunk fel. A férjem azonnal 

utánanyúlt a vízbe és biztonságba 
helyezte szegény kis fickót. Rádzsa 
dühösen szitkozódott. Nagy izgalmá
ban nem gondolta meg, mit 
beszél, tamil, karanéz és angol 
nyelven karattyolt folyamato
san. Annyira vicces volt, hogy 
csak úgy dőltünk a nevetéstől a motorház tetején. Már 
az oldalunk is fájt tőle.

Több ökör és egy hosszú kö
tél segítségével hamarosan biz
tonságba kerültünk. Az ökröket 
bevezették a vízbe és a kötelet 
az autóhoz erősítették. Több
ször meg kellett csavargatni az 
állatok farkát, hogy indulásra 
bírják őket, de végül is elértük 
a túlsó partot.

A fényes, trópusi nap éppen 
lebukott a látóhatáron, amikor 

behajtottunk a missziós állomás területére. A bennün
ket fogadó falusi emberek arcán elterülő széles mosoly 
minden gondért kárpótolt, ami utunk során minket 
ért.

Ami Rádzsát illeti, ő nagyon örült, hogy kalitkája 
biztonságban, sárkunyhónk plafonjáról lóg alá. Hosz
szú, hosszú időre elege lett a ringatózásból és az izgal
makból.

(Folytatása következik)
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MINDENEKELŐTT
a BIBLIA

KISISKOLÁSOK – C ÉV 
3. negyedév/38. – szeptember 17.

Saul elfogadja 
Jézus hívását

VASÁRNAP

1
Saul volt az a fiatalember, aki az Istvánt halálra 
kövező feldühödött férfiak holmijára vigyázott. 
Római polgár volt, de egyben zsidó is. A szülei 

Jeruzsálembe küldték tanulni.
Saul a legjobb zsidó oktatóknál tanult és megbízott 

bennük. Hamar felismerték, milyen kiváló képességű 
diák. A saját maguk alkotta törvények fontosságát ta
nították neki. Mivel bízott bennük, jól megtanulta és 
be is tartotta azokat a rendelkezéseket. Egyértelmű volt, 
hogy Saulból kiváló vezető lesz. 

Amikor Istvánt a nagytanács elé idézték, Sault állí
tották oda megcáfolni őt. Rá kellett azonban döbben
nie, hogy István még nála is jobban ismeri a Bibliát.

Saul soha nem látta vagy hallotta Jézust, tanárai vi
szont arra oktatták, hogy Isten országa és a Messiás egé
szen más, mint amit Jézus az embereknek tanított. Ál
lították, hogy Jézus nem lehetett a Messiás. Saul pedig 
hitt nekik.

Akárcsak a többiek a Szanhedrin ülésén, Saul is meg
ijedt az István arcáról sugárzó mennyei ragyogástól. Azt 
is hallotta, amit István mondott, amikor az égre te
kintve meglátta Jézust. Azt sem tudta kiverni a fejé
ből, amit István a halálakor mondott. Lehetséges volna, 
hogy valóban igaz, amit István tanított? 

ELMÉLKEDÉSRE: Helyesen akart Saul csele
kedni? Ki befolyásolta a lelkét? Mit gondolsz, mire 

akarta Sátán rávenni? Jn 16:7-8

HÉTFŐ

2
Amikor Saul megosztotta kételyeit a vallási veze
tőkkel, azt mondták neki, hogy István prédiká
ciói nem igazak. Neveltetése miatt, és mert okta

tóit bölcsnek tartotta, Saul hitt nekik. Egyetértett ve
lük, hogy István halált érdemelt, de a diakónussal 
történtek továbbra sem hagyták nyugodni.

Saul úgy döntött, hogy ha Jézus követőinek hite 
helytelen, akkor mindent meg kell tennie és segíteni 
a papokat és vallási vezetőket az elhallgattatásukban.

Rövidesen kiderült, hogy Saul a papok legeredmé
nyesebb segítője. István halála után még a Szanhedrin 
tagjává is megválasztották. ApCsel 8:1, 3

Te hogy érezted volna magad, ha Saul és marcona 
társai megjelennek otthonodban, megragadnak és bör
tönbe hurcolnak a Jézusba vetett hited miatt? A jeru
zsálemi hívőkkel ez történt! Még azok sem voltak biz
tonságban, akik Damaszkuszba költöztek. Vajon 
miért? ApCsel 9:1-2

„Uram, mit akarsz, hogy 
csele kedjem?” (Apostolok 
 cselekedetei 9:6)

ARANYSZÖVEG
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Damaszkusz? Ez a város nagyon távol volt Jeruzsá
lemtől. Akik azonban odaköltöztek, tanították a népet 
Jézusról, így egyre több hívő élt ott is. Saul elhatározta, 
értük megy, és visszatoloncolja őket Jeruzsálembe, hogy 
megkapják büntetésüket. ApCsel 22:4-5

ELMÉLKEDÉSRE: Figyelmeztette Jézus a tanít
ványokat az üldöztetésre? Mt 10:17-18 Azok a 

hívők a hozzá való hűséget választották, bármi történt is 
velük. És veled mi a helyzet?

KEDD

3
Saul a martalócaival együtt Damaszkuszba tartott 
a hívők felkutatására. Vissza akarta hurcolni őket 
Jeruzsálembe, hogy megkapják büntetésüket. Szá

raz, kihalt pusztaságon át vezetett útjuk. Damaszkusz 
közelében azonban megváltozott a táj. Gabonaföldek, 
gyümölcsösök, kertek és patakok szegélyezték az utat. 
Szépséges volt. Mindnyájan örültek, hogy lassan hosz
szú útjuk végére érnek.

Miközben a tájban gyönyörködtek, váratlanul egy 
kápráztatóan ragyogó fénysugár vetült rájuk. Annyira 
fényes volt, hogy mindenki majdnem megvakult tőle, 
Saul pedig a földre rogyott. Mindnyájan megrémültek. 
Ekkor egy hang szólt Saulhoz. Mit mondott? ApCsel 
9:3-4

Saul megdöbbent. Felnézett, hogy lássa, ki beszél és 
azonnal tudta, hogy az illető csakis a mennyből szár
mazhat. Mit kérdezett Saul, és milyen választ kapott? 
5. v.

Időnként halljuk emberektől, hogy a lelkiismeretük 
bántja őket, vagyis lelkiismeretfurdalásuk van. Ez azt 

jelenti, hogy a Szentlélek figyelmezteti őket, és ké
nyelmetlenül érzik magukat, mert megpróbálják el

hallgattatni. Saul is pontosan ezt tette István halála óta. 
Mégis gyötörte, amit aznap látott és hallott.

ELMÉLKEDÉSRE: Maga Jézus állította meg  Sault. 
Maga Jézus szólt hozzá. Mit érezhetett szerinted 

Saul? Te hogyan érezted volna magad?

SZERDA

4
Saul félelemtől reszketve feküdt a földön. Jézus 
épp az imént beszélt hozzá, és már tudta, meny
nyire sok szörnyűséget művelt. A Szentlélek 

hangja miatt érezte kényelmetlenül magát attól, amit 
István beszélt Jézusról. Hirtelen megértette, hogy addig 
Sátánt szolgálta és nem Istent. Milyen szörnyű! Mit 
kérdezett Saul félelemtől reszkető hangon Jézustól? 
 ApCsel 9:5

Saul kísérői is nagyon megrémültek, és majdnem 
megvakultak a fényességtől. Jézust azonban egyedül 
Saul látta és csak ő hallotta, amit mondott. 7. v.

Saul feltápászkodott és megpróbált körülnézni, de 
az erős fénytől megvakult, semmit sem látott. Másokra 
kellett hagyatkoznia, akik a városba vezették. 8. v.

Saul nagyon össze lehetett zavarodva. Milyen ször
nyen érezte magát! Milyen rettenetes dolgokat művelt 
addig! Hogyan bocsátana meg neki Isten? Mi lesz vele 
ezután? Tudta, hogy még az életet sem érdemli meg. 
 Jézus viszont azt mondta, szólni fog, hogy mit kell ten
nie.

Damaszkuszban Saul az „Egyenes” utcában lakó, Jú
dás nevű hívőhöz ment, de még ott is egyedül akart 
lenni. Gondolkodnia és imádkoznia kellett. Egyvala
mit azonban biztosan tudott: hogy maga Jézus állította 
meg útközben és szólt hozzá.

ELMÉLKEDÉSRE: Mondd el, mire kellett Saul
nak emlékeznie?

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

5
Saul vakon, tehetetlenül 
és egyedül üldögélt há
rom napon át. Olyan rosz

szul érezte magát, hogy sem enni, 
sem inni nem akart. Gondolatai 
egyedül szörnyű tévedése körül 
forogtak. Most már megértette, 
mekkorát vétett. ApCsel 9:9

Jézus azt ígérte, megmondja 
majd Saulnak, mi a következő te
endője. Saul biztosan eltűnődött 
rajta, hogyan is történik majd ez. 
Ezúttal nem Jézus jött el hozzá 
személyesen, hanem a damasz
kuszi gyülekezetből küldött vala
kit a segítségére. 10-12. v.

Ananiás az összes többi hí
vővel együtt hallott már Saul
ról, és nagyon féltek tőle. Jé
zus mégis azt mondta neki, 
hogy mindenképpen menjen 
el Saul hoz, mert a fiatalem
berből az Ő kiváló misszioná
riusa lesz. 13-16. v.

Ananiás bizonyára megdöb
bent. De mert bízott Jézusban, 
elment a házba, ahol Saul tar
tózkodott. Amikor a fia tal em
ber hez szólt, még testvérének  
(atyámfiának) is nevezete. 17. v.

ELMÉLKEDÉSRE: 
Ma is segít Jézus azok

nak, akik helytelenül gondolkod
nak? Ismersz ilyen embereket?

PÉNTEK

6
Ananiás elment a házba, 
ahol Saul tartózkodott. 
Mennyire alázatos és 

hálás lehetett Saul, hogy  Isten 
megbocsátott és még segítsé
get is küldött neki! Mi történt, amikor Ananiás Saul 
 fejére helyezte a kezét? ApCsel 9:18

Saul újra látott! Mint Jézus újdonsült, őszinte kö
vetője, még aznap este megkeresztelkedett. Izgalom
mal hallhatta a szavakat, melyekre Jézus utasította ta
nítványait: „Megkeresztellek az Atya, a Fiú és a Szentlé
lek nevében.” Saul, aki meg akarta akadályozni a hívők 
keresztségét, most Jézus őszinte híve lett. És soha nem 
szűnt meg hálásnak lenni neki.

Miután evett valamit, Saul 
elbeszélgetett a damaszkuszi hí
vőkkel. Értésükre akarta adni, 
hogy megváltozott. Mit csinált 
ezután? 19-20. v.

Azok hallottak már Saulról, 
és természetesen féltek tőle. Ele
in te kétségeik voltak, hogy va
lóban megváltozotte, vagy csak 
tetteti. Talán a papok és vallási 
vezetők küldték utánuk kém
kedni. Rövidesen meggyőződtek 
róla, hogy Saul valóban, teljesen 
megváltozott. 22. v.

Később, amikor néhányan 
összeesküvést szőttek Damasz
kuszban Saul megölésére, a hí

vők segítettek neki meg szök
ni. A városfalon keresztül egy 
nagy kosárban engedték le a 
városon kívülre. 23-25. v.

ELMÉLKEDÉSRE: 
Saul bizonyára számta

lanszor elmesélte annak a nap
nak a történetét, amikor a da
maszkuszi úton Jézus megszólí
totta. A családi áhítaton ti is 
újra elolvashatjátok az ApCsel 
22:6-21 igeszakaszt. Olyan volt 
Saul, mint aki egy bizonyos 
irányba tart, majd hirtelen 
megfordul és éppen az ellenkező 
irányba indul. Az, akiben a pa
pok és vallási vezetők annyira 
bíztak, hogy segítségükre lesz, 
Jézus segítőjévé vált! István nem 
tudta, hogy amiért ő bártan 
meghalt Jézusért, Saul is Jézus 
eredményes munkásává válik 
majd. El tudod képzelni, meny
nyire örülnek majd, ha talál
koznak a mennyben?

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:  
Apostolok cselekedetei 9:122; Az apostolok törté-
nete, 112–130. old.
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TÖRTÉNET-SAROK

Írta: Elsie Lewis Rawson 

Tolvaj! Tolvaj!

Egy másik alkalommal kényelmes városi otthonunkat hátrahagyva egy igazi 
bennszülött házba költöztünk egy indiai faluban. A ház egy szépséges folyó 
partján állt. A gyerekek minden este, naplementekor a folyóhoz siettek és a hűs 

vízbe gázoltak. Különösen így volt ez a forró, fülledt napok végén.
Egy este a gyerekek a folyónál voltak, édesapjuk és én 

pedig a faluba látogattunk. Indulás előtt ellenőriztük, hogy 
Rádzsa biztonságban vane az egyik szarufáról függő kalitká
jában. A macskáktól és más állatoktól kellett így védenünk őt.

A gyerekek nagy buzgón homokvárat építettek a parton, 
amikor éles rikoltás ütötte meg a fülüket. Figyeltek. A ri
koltás többször is megismétlődött. Megismerték az ismerős 
hangot. Rádzsa rikoltozott, mert bajban volt.

A játékot abbahagyva a házba siettek. Micsoda látvány 
fogadta őket! Egy majomcsalád valahogy bejutott, és min
dent felforgattak. Paradicsomlé, banánhéj  
és törött tojások hevertek mindenfelé. Ami
kor a gyerekek beléptek, a majmok az ab
lak felé vették az irányt és egyszerre próbál
tak mind kimászni. Gyümölcsöt szorongató 
mancsukkal taszigálták egymást, míg végül 
mindannyian kijutottak és eltűntek.

De hol van Rádzsa? Kalitkája ajtaja szé
lesre tárva, de ő sehol. Borzalmas küzdelem 
lehetett, mert a padlón szétszórt mindenféle 
szemét között jócskán voltak tollak is. A le
vegőben is még mindig pihék szálldostak.

A gyerekek nagyon elszomorodtak. El
pusztították volna kismadarukat? Végigku
tatták a szobát, de Rádzsát sehol sem lelték. 
Nevén szólongatták, hátha válaszol, de csu
pán saját hangjukat hallották. Bementek a hálószobába, be
másztak az ágyak alá is, de Rádzsát még mindig nem talál
ták. Újra szólongatták: „Rádzsa, merre vagy?” Legnagyobb 
örömükre és megkönnyebbülésükre gyenge hangocskát hal
lottak: „Betty! Archie!” A hang irányába fordultak, ami a ru
hásszekrényhez vezette őket. A legfelső polc belső sarkában 
gubbasztott Rádzsa! Tolla csúnyán megtépázva, és nagyon 
betegnek látszott. A gyerekek annyira örültek, hogy kis ba
rátjuk életben van, hogy a külsejével nem is törődtek. 

Amint hazaértünk, a gyerekek nagy izgatottan mindent 
elmeséltek nekünk. Ó, mennyire örültünk, hogy nem ölték 
meg kismadarunkat azok a csúnya tolvajok!

Természetesen nem tudhattuk meg, mi is történt pon
tosan, de ha Rádzsa beszélni tudna, valahogy így mesélné el 

a történteket:

„Ideoda ringatóztam a rúdon a ka
litkámban, amikor váratlanul furcsa zajt 
hallottam az ablak felől. Odanéztem és 
egy különös arcot láttam beku
kucskálni. Soha nem láttam még 
olyant. Aztán hirtelen kettő, há
rom, sőt négy arc jelent meg. Na
gyon féltem. Kik voltak ezek a furcsa emberek? Nem ha
sonlítottak Kimmiere, a kutyusra, sem Tabby cicusra, egyik 
játszópajtásomra sem. Megkérdeztem tőlük, kicsodák, de 

nem feleltek. Mérges lettem. Milyen neve
letlenek! A szüleik talán nem tanították meg 
őket viselkedni? Nem tudnak válaszolni, ha 
kérdezik őket?

Mondtam nekik, hogy menjenek el, de 
nem hallgattak rám. Nagy meglepetésemre 
be is jöttek a házba. A kalitkában marad
tam és csendben voltam, de amikor meg
láttam, hogy kinyitják az élelmiszeres szek
rényt és lopkodnak onnan, már nem bírtam 
tovább. Kinyitottam a kalitka ajtaját, hozzá
juk repültem és erősen megcsipkedtem őket. 
Mindannyian felém fordultak és el akartak 
kapni. Biztos vagyok benne, hogy ha nem 
vagyok ilyen gyors és jó harcos, meg is öl
tek volna. Igaz, egy csomó tollamat kitépték 

és jó párszor meg is ütöttek, de igazán keményen csipked
tem őket, ami nagyon nem tetszett nekik, mert morogtak 
rám és próbáltak elkapni. Aztán elbújtam a ruhásszekrény
ben. Hogy megörültem, amikor hallottam a játszótársaim 
hívogatását! Remélem, azok a szörnyű emberek nem jönnek 
a házunkba többé.”

(Folytatása következik)
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MINDENEKELŐTT
a BIBLIA

KISISKOLÁSOK – C ÉV 
3. negyedév/39. – szeptember 24.

Jézus 
szeretetének 
tovább adása

VASÁRNAP

1
A Jézusról szóló jó hírnek Jeruzsálemen kívül 
még sok helyre el kellett jutnia. Ideje volt elin
dulni széles e világra. Amikor sok hívőnek el kel

lett hagynia Jeruzsálemet, ők mindenütt beszéltek Jé
zusról.

Az apostolok látogatták a hívőket és a Jézusért vég
zett munkára tanították őket.

Az egyik város, ahová Péter ellátogatott, Lidda volt. 
Ott találkozott egy Éneás nevű béna hívővel, aki már 
negyven esztendeje ágyhoz kötött beteg volt, mert nem 
tudott járni. Mit mondott neki Péter? ApCsel 9:32-34

Mennyire örül
hetett Éneás! Attól 
kezdve már csak éj
sza kai alvásra hasz
nál ta az ágyát, nem 
volt magatehetet
len!

Természetesen 
rövidesen sokan ér
tesültek a gyógyu
lásról. Éneás bizo
nyára szívesen be
szélt arról, amit Jé
zus tett érte. Mit 
tettek sokan, akik 
meghal lgat ták? 
35. v.

Joppé egy másik kisváros volt Lidda közelében. 
Egy nap két férfi érkezett nagy sietve Joppéból Péter
nek szóló fontos üzenettel. „Szükség van rád Joppé
ban, most azonnal! Kérünk, gyere, amilyen hamar csak 
tudsz!”

Útközben a két férfi beszélt Péternek a fontos sze
mélyről, aki éppen akkor halt meg. Ki volt az? 36-38. v

ELMÉLKEDÉSRE: Sátán hozta be a halált és 
minden betegséget világunkba? De áldássá tudja 

Jézus változtatni mindezeket a szomorú dolgokat? Róm 
8:28

HÉTFŐ

2
A drága, kedves 
Dorkás meg
halt. A Dor  kás 

név gazellát vagy szar
vast jelent. Ezek az ál
latok nagyon gyorsan 
futnak, ugye? Dor kás 
is gyors volt a rászo
ruló emberek megse
gítésében. Ha egy csa
ládnak élelemre vagy 
ruhákra volt szüksége, 
ő hamar ellátta őket 
mindennel. Azt is tud
ta, hogyan kell a bá
natos embereket meg
vigasztalni, hogy újra 
boldogok legyenek. Úgy tűnt, Dorkás mindig tudja, 
hogyan segítsen az embereken. Nem csoda, hogy min
denki búslakodott, amikor váratlanul megbetegedett és 
meghalt.

Péter sok síró embert talált Dorkás házában. Az öz
vegyek a ruhákat mutogatták, amiket nekik varrt. Pé
ter látta, hogy valóban nagy szükségük van az asz
szonyra. Látta, mennyire szomorúak. ApCsel 9:39

„Nem személyválogató az Isten; 
hanem minden nemzetben ked ves 
ő előtte, aki őt féli és igazságot 
cselekszik.” (Apostolok cseleke-
detei 10:34-35)

ARANYSZÖVEG
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Kiküldte az embereket a szobából. Egyedül kellett 
imádkoznia. Tudta, Jézus könnyen életre keltheti Dor
kást, ha az az Ő akarata. Miután ezt kérte, Péter felállt, 
majd Jézus nevében szólt Dorkáshoz. Jézus pedig meg
válaszolta Péter imádságát. 40-41. v.

Milyen lenyűgöző csoda! Milyen gyorsan örömre 
fordult a bánat! Dorkás bizonyára elmosolyodott a ru
hák láttán, amiket az özvegyek Péternek mutogattak. 
És talán érdeklődni kezdett, kinek van szüksége segít
ségre.

ELMÉLKEDÉSRE: Sok gyülekezetben szolgálják 
mások javát jóságos asszonyok, ahogyan Dorkás 

tette. A ti gyülekezetetekben mi a helyzet?

KEDD

3
A Joppétól északra, mintegy ötven kilométerre 
fekvő Cézárea városában élt egy Kornélius nevű, 
befolyásos római százados (centurió). A centurió 

100 katona parancsnoka volt.
Kornélius pogány családban született. Édesapja és 

édesanyja természetesen nem hittek Istenben. Ő azon
ban hallott Istenről és felnőtt korában családjával együtt 
az igaz Istent dicsőítette. Minden nap imádkozott és 
kérte Isten segítségét a munkájában és egész életében. 
Kornélius gazdagsága ellenére sem volt önző. Sokat se
gítette a szegényeket, ezért mindenki tisztelte. ApCsel 
10:1-2

Annak ellenére, hogy az igaz Istent szerette és tisz
telte, Kornélius nem járhatott a zsinagógába. Vajon 
 miért? A város zsinagógájának vezető valószínűleg nem 
akarták, hogy más nemzet fiai is velük ünnepeljenek. 
Pogánynak nevezték az ilyeneket, még akkor is, ha az 
igaz Istent imádták.

Kornélius tudta, hogy a próféták szerint eljön a Mes
siás és nagyon várta már, hogy megtörténjen. Még nem 
hallotta az igazságot Jézusról, ezért nem tudta, hogy 

a  Messiás már eljött. Jézus azonban ismerte Kor  né
liust és azt akarta, hogy ő is megismertje Őt.

Egyik délután, imádkozás közben váratlanul egy an
gyal szólította nevén Kornéliust. 3. v.

ELMÉLKEDÉSRE: Te mit éreztél volna Kor né
lius helyében?

SZERDA

4
Kornélius éppen imádkozott, amikor váratlanul 
egy angyal jelent meg előtte, és szólt hozzá. Elő
ször megijedt, de hitte, hogy Isten válaszolt 

imádságára. És igaza is volt. ApCsel 10:4
Kornéliusnak meg kellett tudnia az igazságot Jézus

ról. Nem tudta volna az angyal elmondani neki? De, 
igen. Isten azonban azt akartja, hogy az emberek be
széljenek másoknak a csodálatos tervről, melyet meg
mentésünkre állított fel. Mit mondott az angyal Kor
néliusnak, mit tegyen? 5-6. v.

Az angyal tudta, hogy Péter még Joppéban van. A férfi 
nevét is tudta, akinek a tengerparti házában Péter la
kott. Ezért csak annyit mondott, hol találja meg Pétert.

Kornélius bizonyára izgatott lett. A menny hatalmas 
Istene annyira törődik vele, hogy egy angyalt küldött 
a  segítségére! Azonnal hívatta két szolgáját és egy ka
tonát, aki szerette Istent. Elmondta nekik, amit az an
gyaltól hallott, és a három férfi rövidesen már úton is 
volt Pétert felkeresni. 7-8. v.

Kornélius talán aggódott, hogy eljöne Péter a kö
veteivel. Mivel ő nem zsidó, bemegy vajon a házába? 
De bízott Istenben és azt tette, amit az angyal mondott 
neki.

Mialatt Péterre várakozott, a rokonait és a barátait is 
meghívta, hogy Pétert meghallgassák.

ELMÉLKEDÉSRE: Mit tudott Isten Péter tartóz
kodási helyéről? És rólunk mit tud?

CSÜTÖRTÖK

5
Péter még a joppéi hívőknek segített, amikor Kor
nélius követei már úton voltak hozzá. Isten tudta, 
hogy Péter nem akar majd a követekkel menni. 

Még meg kellett tanulnia, hogy Isten a többi embert is 
ugyanúgy szereti, mint a zsidókat. Még mielőtt Kor né
lius követei megérkeztek volna, Péternek gyorsan meg 
kellett értenie, hogy amit más népek fiairól gondol, az 
helytelen.

Kornélus szolgái már közeledtek Joppéhoz. Hol volt 
Péter? Mit csinált? ApCsel 10:9-10

Az elragadtatás olyasmi, mint a látomás. Péter olyas
mit látott, ami segített neki megérteni, hogy Isten min
den embert szeret, függetlenül attól honnan származ
nak. Mit látott a látomásban? 11-12. v.

A leereszkedő lepedőben sok olyan állat volt, amikre 
Isten azt mondta népének, hogy soha ne egyék meg 

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

50



őket, mert tisztátalanok. Péter egy hangot hallott, és 
tudta, hogy Jézus szól hozzá. Mit mondott neki, mit 
tegyen? 13. v.

Megdöbbent. Még csak gondolni sem tudott arra, 
hogy megtegye, amit Jézus mondott. Mit mondott 
ezért Jézus neki? 14-15. v.

Péter nem értette, mi történik. Biztos volt benne, 
hogy Jézus nem arról beszél, hogy megegye azokat a 
tisztátalan állatokat. A lepedő háromszor is leereszke
dett, és a hang háromszor ugyanazt mondta neki. 16. v.

ELMÉLKEDÉSRE: Valóban azt akarta Jézus, 
hogy Péter megegye a lepedőben látott tisztátalan 

állatokat? Nem. Segíteni akart neki megérteni, hogy nem 
nevezhet tisztátalannak más embereket. Nem tarthatja 
Ko rné liust tisztátalannak, csak mert más nemzet fia.

PÉNTEK

6
Miközben Péter az égből leereszkedő, tisztátalan 
állatokkal teli lepedőről szóló látomás értelmén 
gondolkodott, hangokat hallott a ház bejárata 

felől: „Itt lakik Péter?” – kérdezte valaki. ApCsel 10: 
17-18

Péternek fogalma sem volt, ki keresheti őt és miért. 
A Szentlélek azonban megmondta neki, mit tegyen, és 
ő már megtanult engedelmeskedni neki. Ezért gyorsan 
lement a tetőről a férfiakkal beszélni. 19-22. v.

Másnap Péter néhány joppéi hívővel és Kornélus kö
veteivel együtt úton volt Cézárea felé. Mivel mutatta ki 
érkezésükkor nagy háláját Kornélius? Mit mondott Pé
ter neki? 23-26. v.

Sokan várakoztak a százados házában. Bizonyára 
meglepődtek, hogy Péter eljött hozzájuk, mert mind
nyájan jól tudták, hogyan vélekedik más népek fiairól. 
Ezért elmesélte, miért jött el, majd megkérdezte, miért 
hívták meg. 27-29. v.

Kornélius is elbeszélte Péternek az angyal látogatá
sát. 30-33. v.

Péter megértette, hogy Isten egy nagyon, nagyon 
fontos leckére tanítja ezzel. Bár Jézus is kimutatta, hogy 
mindenkit egyformán szeret, Péter gondolkodásában 
még mindig a régi, berögzött szokások uralkodtak. 
Most viszont örült, hogy Jézusról beszélhet nekik. Az
tán történt valami, ami egyértelműen jelezte, hogy Is
ten a pogányokat is ugyanúgy szereti, mint a zsidókat. 
44. v.

A zsidó hívők, akik Joppéból Pétert elkísérték, szin
tén megértették, mennyire helytelenül gondolkodtak 
addig a pogányokról. 45-48. v.

ELMÉLKEDÉSRE: Egyesek azt állítják Péter lá
tomásáról, melyben a tisztátalan állatokkal teli le

pedőt látta, hogy Isten ezzel megengedte, hogy mindenféle 
állatot megegyünk. De vajon étkezésről vagy emberekről 
szólt itt Isten? Olvassuk el ismét az ApCsel 10:28  verset!

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:  
Apostolok cselekedetei 9:3210:48; Az apostolok tör-
ténete, 131–142. old.
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TÖRTÉNET-SAROK

Írta: Elsie Lewis Rawson 

Elhal az ének

Zenei tanulmányokat folytattam akkoriban, mikor Rádzsa velünk élt. Amint kis
madarunk meghallotta az első akkordokat a zongorán, azonnal otthagyott csa
potpapot és a pianínó tetejére szállt. Nagy érdeklődéssel figyelte, ahogy a skálát 

gyakorolva ujjaim felle futottak a billentyűkön. Aztán megpróbált utánozni: „Dó
remi… dóremi” – hangzott fel apró torkából.

Soha nem tanulta meg a teljes hangsort, de a leg
szebb dalaim egyes részleteit igen. Időnként úgy tűnt, 
Rádzsa szívétlelkét beleadja a dalba. Olyan szépen 
énekelt, mintha nem is e világból való madár lett volna.

Ő volt állandó társaságom, amikor a gyerekek távol 
voltak. Azt hiszem, a zene tett minket ilyen 
jó barátokká. Munka közben mindig dú
doltam vagy fütyörésztem, és Rádzsa tőlem 
tanult meg sok szép dallamot.

Egyik kedves dallamunk volt a „Maradj 
kedves! Maradj kedves! Csak úgy érdemes!” 
Rádzsa mindig a megfelelő időben hasz
nálta ezt a dalrészletet. Ha a gyerekek 
zsivajogtak vagy veszekedtek, hozzá
juk repült és parancsoló hangon vi
sította: „Maradj kedves! Ma
radj kedves! Csak úgy érdemes! 
Csak úgy!” Amilyen fiatalok 
voltak, mindig megfogadták a 
leckét, amire Isten apró kis te
remtménye próbálta tanítani őket.

Egy nap meghívást kaptunk a hin
duktól, akik szerették volna jobban megismerni 
 Jézust. A magas, nyirkos Coorg hegységben laktak. 
Mind úgy gondoltuk, hogy Rádzsa nem bírná ki a hir
telen klímaváltozást. Betty és Archie meleg gyapjú
kabátot és hosszú gyapjúzoknit vehet fel, de szegény 
Rádzsa nem. Nehéz lenne egy ilyen virgonc kismadár
nak gyapjúba csomagolva.

Hol találhatnánk otthont drága kismadarunknak? 
Bangaloretól három kilométerre, délre fekszik a Dél 
in diai Missziósképző Intézet. Az intézet vezetője csa
ládjával együtt gyakran meglátogatott minket. Rádzsa 
különleges helyet foglalt el szívükben és nagyon szíve
sen vették volna, ha az övék lehet. Nagyon megörül
tek, amikor felajánlottuk, hogy a kismadár néhány hé

tig náluk lakhat.

Rádzsa tehát a főiskolára ment, mi pedig a hideg, 
nyirkos Coorg hegységbe.

Ó, mennyire hiányzott kis barátunk! Egy üres szék 
állt az asztalunk mellett és egy üres hely tátongott 
a szívünkben is. Már több mint egy év is eltelt azóta, 

hogy Rádzsa hozzánk került és bearanyozta életün
ket. Különös viselkedése és vidám természete  miatt 

mindnyájan szerettük. Minden nap gondol
tunk rá és tanakodtunk, hogyan érezheti 

magát új otthonában.
Amikor kismadarunk néhány nap

ja volt új barátainál, észrevették, hogy 
alig eszik. Beteg lett és nagyon csöndes. 
A kedves és szerető gondoskodás ellené
re is egyre rosszabbul lett.

Rádzsa új barátai nagyon aggódtak és 
úgy döntöttek, kúrálni kezdik. De hiá
ba tettek meg mindent, kevés volt Rádzsa 
életének megmentésére. Betegségének 
utolsó napját új kis barátai tenyerében töl
tötte. Soha nem hagyták magára, abban a 
reményben, hogy jobban lesz, de nem lett.

Utolsó óráiban nagyon szeretett volna mon
dani valamit, de egy hangot sem tudott ki
adni. Úgy tűnt, mintha búcsúüzenetet 
szeretne hagyni játszópajtásainak. 
Nem ismerem a madárnyelvet, 
de szerintem ezt akarta mondani: 

„Köszönöm a szép és boldog életet!” 
Szerinted is? (Vége)
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