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„Szenteld meg őket a te igazságoddal:  
A te ígéd igazság.” 

Aranyszöveg – János 17:17

Csak egy egyszerű könyv?

vábbá, hogyan nyerte meg Jézus a háborút 
és hogyan segít jelenleg az embereknek, hogy a győztes 
oldalra álljanak.

Minden ember, aki e világon élt és él, részt vesz eb-
ben a háborúban. A Biblia az egyetlen könyv, amely-
ben megbízhatunk, mert megmutatja, hogyan kerül-
hetünk a győztes oldalra. Ebből is láthatod, mennyire 
fontos ez a könyv.

Alkalmazás: Mennyire vigyázol a Bibliádra? Miért fon-
tos neked?  

HÉTFŐ
Térkép, világosság, könyvtár

Hogy lehet a Biblia egyszerre három különböző do-
loghoz hasonló?  

Hasonló egy térképhez, mert megmutatja az 
egyetlen biztos utat, amelyen az emberek eljuthatnak 

a mennybe. Megmutatja, hogyan lehet ezen 
az úton maradni, és megígéri, hogy ad-

dig, amíg azon maradunk, mi is a győz-
tes oldalon lehetünk a Sátánnal vívott 
háborúban. Kit jelképez ez az út? Jn 
14:6 

A Biblia hasonlít a világossághoz is, amely sok ideje 
világít a földünkön. Ez a világosság egyre jobban ra-
gyog, bevilágítja az utat a világ végezetéig. Az ellen-
ség sokszor megpróbálta már kioltani; de valahány-
szor ezzel próbálkozott, az mind jobban fénylett, és 
egyre több ember találta meg a biztos utat. Keresd 
meg a Bibliádban és olvasd el Zsolt 109:105  és 
Péld 4:18  igéit.

VASÁRNAP
A legdrágább kincs

Kérlek, vedd a kezedbe Bibliádat és szemléld meg. 
Egy könyv, nemde? Van borítója, vannak oldalai. 
A borítója lehet keménytáblás, és lehet kartonkö-

tés. Lehet fekete, barna vagy fehér színű. Ha ajándékba 
kaptad, talán bele is van írva a neved, vagy rá van gra-
vírozva a borítóra. De ha nincs benne vagy rajta a ne-
ved, miért ne írnád bele most?

Beleírhatod a címedet és a telefonszámodat is. Ha 
véletlen elvesztenéd, akkor a megtaláló el tudja jut-
tatni neked.

Mit gondolsz, ez a Biblia jóval több, mint egy 
könyv a sok közül? Igen. Ez a legértékesebb dolog, 
ami a tulajdonodban van. Ha vigyázol rá, napról 
napra jobban fogod értékelni. Ezen a héten elkez-
dünk tanulni a Bibliáról.

Miért ez minden idők legfontosabb könyve? 
Elmondja nekünk annak a rettenetes háborúnak 
az igaz történetét, amit Lucifer, Isten tökéletes 
angyala indított el. Elmondja, hogyan lett belőle 
Sátán, és hogyan robbantott ki háborút a földön. 
Azt is elmondja, hogyan próbál a lehető legtöbb 
embert a maga oldalára állítani.

A Biblia arról is beszél, milyen Isten való-
jában. Szól Jézusról, hősünkről, s szándékáról, 

miszerint lehetővé teszi számunkra a Sátán 
rabságából való szabadulást. Elmondja to-
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A Biblia hasonló egy 66 könyvből álló csodálatos 
könyvtárhoz is. Némelyikük érdekes történeteket ír le 
emberekről, helyekről és réges-régen megtörtént dol-
gokról. Mások arról beszélnek, hogy mi fog történni 
a  jövőben. Olvashatunk benne a Sátán és Jézus kö-
zötti nagy háborúról, és arról az ígéretről, amit Jézus 
az Ő oldalán állóknak tett, valamint figyelmeztetésé-
ről azoknak, akik Sátán mellett döntenek. Valameny-
nyi könyv segít megismerni Istent és megmentésünkre 
irányuló tervét.

Lapozz a tartalomjegyzékhez  Bibliádban! Látni fo-
god, hogy a 66 könyv két csoportba sorolható. Az egyik 
az Ószövetség, amelyet Jézus születése előtt (Kr. e.) ír-
tak, a másik az Újszövetség, amely Jézus születése után 
(Kr. u.) íródott. Hány könyvet találunk az egyikben és 
hányat a másikban? 

Az Ó- és Újszövetség mind a 66 könyve egyformán 
fontos. Mindegyik segít a többi megértésében. Együt-
tesen alkotnak egy könyvet, amely mindenről beszél, 
amit csodálatos Istenünkről tudnunk kell. Abban is  segít 
nekünk, hogy egyre inkább Hozzá hasonlóvá váljunk.

Alkalmazás: Miért kell tanulmányoznunk ezt a könyvet 
minden nap? Zsolt 119:9-11 

KEDD
Szeretett és gyűlölt

Négy tény, amit érdemes tudni a Bibliával kapcso-
latban:

1  Nincs még egy ilyen könyv, amit ennyi em-
ber szeretne, és amiért ennyi ember kész lenne meghalni.

2  Nincs még egy ilyen könyv, amit ennyi ember 
gyűlöl.

3  Nincs még egy ilyen könyv, ami ennyi embernek 
megvan és mégsem olvassa.

4  Nincs még egy ilyen könyv, amelyről olyan so-
kan mondják, hogy hisznek benne, közben alig tudnak 
róla valamit.

Lapozz megint a tartalomjegyzékhez . Immár tu-
dod, mely könyvek íródtak Jézus születése előtt (Kr. e.), 
és melyek utána (Kr. u.).

Amikor Jézus itt járt a Földön, volt az embereknek 
Újszövetségük? Nem. Azt akkor még nem írták meg. Ek-
kor még csak az Ótestamentum volt meg. Az emberek, 
akik tanulmányozták az Ószövetséget, olvasták az ígére-
tet Jézus eljöveteléről. De amikor eljött, hányan hittek 
abban, hogy Ő az, akiről az ígéretek szóltak?

Gondolkodj el: Nekünk megvan mind az Ó-, mind 
az Újszövetség. Jézus azt akarja, hogy tanulmányozzuk 
mindkettőt úgy, ahogy Ő is tanulmányozta az Ószövet-
séget, amikor gyermek volt. Biztos lehetsz ab-
ban, Sátán nem akarja, hogy olvassuk.  Miért? 
Mert azok a gyerekek és felnőttek, aki hisznek 
a teljes Bibliában és engedelmeskednek neki, 
tudják, hogyan akarja Sátán becsapni az 
embereket. De azt is megtudják, Isten 
minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy 
megmentse őket, akiket végtelenül szeret.

Alkalmazás: Menjünk vissza a mai lecke 
első bekezdéséhez. Melyik csoporthoz tartozol  te? Légy 
őszinte magadhoz! Karikázd be, a négy közül melyik cso-
porthoz szeretnél tartozni.

SZERDA
A Biblia története

Ha megnézed a tartalomjegyzéket a 2. oldalon, azt 
látod, hogy a 66 könyv különféle csoportokba van 
sorolva. Hány ilyen csoport van? Tíz. Hány könyv 

van az első csoportban? (5) Próbáld megnevezni őket.
Nézd meg most a 3. oldalon lévő időrendi grafikont. 

Az első öt könyvet Mózes írta, aki a teremtés után 2400 
évvel élt. Minden, amit leírt, valóban meg is történt; 
és az emberek, akikről beszél, ugyanolyan valóságosak, 
amilyen te is vagy.

A Biblia első könyve, a Teremtés könyve, világunk 
történetének kezdetét beszéli el. Elmondja, hogyan ke-
letkezett, ki alkotta és kinek. Elmondja, hogyan hazu-
dott Sátán Istenről és hogyan tudta zsákmányul ejteni 
a Földet. Milyen jó azonban, hogy a Teremtés könyve 
beszél arról a tökéletes tervről is, amelynek segítségével 
Isten megszabadít bennünket Sátántól, és Jézus mel-
lett, a győztes oldalon, biztonságban lehetünk ebben 
a háborúban.

A Mózes által írt könyvek szólnak azokról a különle-
ges emberekről, akiket Jézus választott ki, hogy misszio-
náriusai legyenek a földön. Ezek a különleges emberek 
megígérték, hogy engedelmeskednek Isten csodálatos 
Tízparancsolatának. Szerinted ők tanították a körülöttük 
élő pogány embereket Isten megismerésére? Szerinted 
megtartották ígéretüket, hogy engedelmeskednek Isten 
Tízparancsolatának? 

A Biblia többi része szól bírákról, királyokról, prófé-
tákról, apostolokról és legfőképpen Jézusról. Ezek a köny-
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vek szólnak arról, hogyan próbálta Sátán számtalanszor 
meghiúsítani Isten csodálatos tervét, hogy megmentsen 
minket. De azt is elmondja, hogy vallott kudarcot újra 
meg újra. Ilyenkor csak még több ember ismerte meg 
Jézust és állt az Ő oldalára.

Most nézd meg az időrendi grafikont a lap tetején. 
Szerinted közel vagyunk már ahhoz az időszakhoz, ami-
kor a háború véget ér? Igen. Jézus szól azokról a jelekről, 
amelyek az Ő eljövetelének közelségét mutatják. Ezek 
közül már sok bekövetkezett.

A Biblia azt is elmondja, miként fog végződni a Sá-
tánnal vívott háború. Jézusnak köszönhetően a bűn ha-
marosan örökre eltűnik. Minden ember, aki Jézus olda-
lán áll, örökké együtt fog élni Vele. Jn 3:16 

Alkalmazás: Ha még nem tudod a Biblia első öt köny-
vének címét, tanuld meg kívülről! (A teremtés, A kivonulás, 
A léviták, A számok, A második törvénykönyv)

 CSÜTÖRTÖK
A Biblia igaz

Említettük már, hogy a Biblia megbízható. Azt 
mond  ja magáról, hogy ez az igazság. 

A Bibliának minden szava igaz? Igen, így van, és 
ezt nagyon sokféleképpen bizonyíthatjuk.

A régészet is kiáll a Biblia mellett. Vannak emberek, 
akik szerint a Biblia kitalált történet, mert olyan 
dolgok vannak benne, amiket nem támaszta-
nak alá a történelmi feljegyzések. De az ókori 
városokban végzett ásatások során különféle 
feljegyzéseket találtak, melyeket kutatva, mit 
gondolsz, mire jutottak? Arra, hogy a Biblia 
minden tekintetben megbízható!

A Biblia próféciái mindig beteljesednek. Az ószövet-
ségi iratokat évszázadokkal Jézus születése előtt megír-
ták. Mégis, ezekben a könyvekben sok mindent olvas-
hatunk Jézus születésének körülményeiről: mikor, hol 
és hogyan születik, mennyi ideig él, mit fog majd cse-
lekedni és mikor fog meghalni. Vajon úgy teljesedtek e 
próféciák mind, ahogy a próféták megírták? 
Igen, úgy. Ezekről fogunk majd tanulni, de 
olyanokról is, amik még nem teljesedtek 
be. Ezek megerősítenek minket abban a 
hitben, hogy a Biblia teljes mértékben 
megbízható.

A Biblia írói közötti összhang azt bi-
zonyítja, hogy  Isten ihlette őket. Gondol-
kodtál már azon, honnan tudták a Biblia 
írói, mit és hogyan kell leírniuk? A Biblia 
66 könyvét 40 különböző személy írta, 

akik különböző korokban és helyeken éltek. Mindezek 
ellenére összhangban vannak egymással.

Tud-e 40 különböző ember ugyanazon gondolko-
dásmód szerint írni? Hát persze, hogy nem! Honnan 
tudták tehát, hogy mit és hogyan kell írniuk? Olvassuk 
el a Biblia válaszát! 2Tim 3:16; 2Pt 1:21 

A Biblia mindenestől igaz. Hát nem boldogító ez 
a bizonyosság? Zsolt 119:160  

Alkalmazás: Ha valaki megkérdezi tőled, hogy szerin-
ted megbízható-e a Biblia, mit válaszolsz?

PÉNTEK
A Biblia mindenkié

Ha a Biblia csupán egyetlen nyelven szólalna meg, és 
te nem ismernéd ezt a nyelvet, el tudnád olvasni 
Isten üzenetét? Ha csak spanyolul, kínaiul, fran-

ciául vagy indiaiul beszélnél, de a Biblia csak angolul 
létezne, el tudnád olvasni? Nem!

Azok a férfiak, akik a Bibliát írták, tudtak angolul, 
spanyolul vagy kínaiul? Nem. Mindegyik azon a nyel-
ven írt, amit ismert (többnyire héberül vagy görögül). 
Mások ellenben, akik tudtak azokon a nyelveken, nagy 
gonddal lefordították azt. A Biblia, amit mi használunk, 
a másolatok másolata, mert a Biblia egyetlen eredeti 
kézirata sem maradt fenn.

Amikor a Bibliát először magyarra fordították, a nyelv 
teljesen más volt, mint ma. A betűk kiejtése, valamint 
a szavak jelentése is megváltozott az idő múlásával. Így 
volt ez a legtöbb nyelvvel.

A magyar nyelvű keresztények többsége 
talán még ma is a Biblia első fordítását hasz-

nálja, ami több mint 400 évvel ezelőtt szüle-
tett. De ez is egy olyan változat, ami úgy száz évvel 

ezelőtt egy frissítésen esett át. Azóta is annyit változott 
a nyelv, hogy már ez a fordítás is helyenként elavultnak 
tűnik. A mindennapokban használt szavakkal könnyebb 
megérteni és egyszerűbb olvasni, tanulmányozni a Bib-
liát. Gyakran már nem is tudjuk, hogy mi a jelentése 
egyes szavaknak, amiket évszázadokkal ezelőtt használtak.

Neked milyen fordítású a Bibliád? (Ezt a Bibliád első 
vagy második oldalán tudod elolvasni.) A többi fordítás 
ugyanazokat a gondolatokat adja vissza, mint a tied, de 
más szavakat használ.

De bármelyik fordítást használod is, jegyezd meg, 
hogy a legfontosabb fordítás az, ahogy mások 

látják Isten igéjét életre kelni a te életedben. 
2Kor 3:2,3 

Jövő héten kirándulni indulunk a Bib-
lia lapjain. A legelső szótól indulunk el, az 

Az ÓSz  
első 5 könyvének 
megírásaMózes 1. könyve történeteinek időszaka

Kr.e. 4000 Kr.e. 3000 Kr.e. 2000 Kr.e. 1000
Örökkévalóság
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utolsó lecke pedig az utolsóval fog záródni. 
Remélem, semmit nem akarsz kihagyni 
ezen az úton. Jézus sok izgalmas és fontos 
tudnivalót hagyott ránk, ahogy ezt Ámos 
3:7-ben is olvassuk. Sok mindenről fo-
gunk tanulni, ahogy végighaladunk rajta.

Alkalmazás: Te hogy fordítod 
le Isten Igéjét életedben? Hite-
les vagy képmutató keresztény 
vagy? Kérd Istent, hogy segít-
sen neked abban, hogy jó 

„tolmács” légy!
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Olvassuk el a tanul-
mányban említett 

 igeverseket és  
A nagy küzdelem  

című könyv
593–602. oldalait!

Tanulmányozásra

Írd be az alábbi szavakat a megfelelő helyre:
parancsolatát Mózes igaz másolták 40 a mennyben Jézus  
legértékesebb nyelvekre prófécia Újszövetség utat ihletettek könyvből

A Biblia 66  __ __ __ __ __ __ __ __  áll.

A Bibliában elolvashatjuk Isten 10  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

Megbízhatunk a Bibliában, minden egyes  __ __ __ __ __ __ __ __  igaz.

A Biblia az összes könyv közül a  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

A nyomtatás feltalálása előtt rendkívül elővigyázatosan, kézzel  __ __ __ __ __ __ __ __  a Bibliát.

A Bibliát  __ __  különböző személy írta.

A Bibliát görög és héber nyelvről fordították más  __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

A Biblia olyan térkép, amely megmutatja a biztonságos  __ __ __ __  a mennybe.

A Biblia egy háború történetét mondja el, amely a  __ __ __ __ __ __ __ __  kezdődött.

Az Ószövetség  __ __ __ __ __  születése előtt íródott.

Az  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   Jézus születése után íródott.

A Biblia első öt könyvét  __ __ __ __ __  írta.

A Bibliában minden  __ __ __ __ .

A Biblia írói Istentől  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  voltak. 

A nyelv változik, de Isten Igéje megmarad örökre.
Ézsa 40:8 az egyes Biblia fordításokban:

„Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!” (Károlyi)
„Kiszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk szava örökké megmarad.” (Szent István Társulat)
„Megszárad a széna, és elhull a virág: a mi Urunk igéje pedig mindörökké megmarad.” (Káldy)
„Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk szava megmarad örökre.” (Káldy Neovulgáta)
„Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.” (Bibliatanács)
„Megszárad a’fü, a’virág elhúll: de a’mi Istenünk beszéde megmarad mind örökké.” (Aranyos)

Az ÓSz utolsó 
könyvének 
megírása

Az ÚSz könyveinek 
megírása

A Biblia elzárása az emberek 
elől a Sötét Középkorban

A Holt-tengeri 
tekercsek 
megtalálása

Az első nyom-
tatott könyv 
a Biblia

Kr.e. 1000 Kr.u. 1000 Kr.u. 2000
Örökkévalóság
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„Mielőtt hegyek születtek,   
mielőtt a föld és a világ létrejött,

öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten!” 

Aranyszöveg – Zsoltár 90:2

A kezdet kezdetén

tőle, mert gyakran teszünk olyat, ami nem 
helyes, és ez csak később tudatosul bennünk?

Volt már olyan érzésed, hogy nem vagy elég jó ah-
hoz, hogy a mennybe juss? Szokott Sátán kísérteni olyan 
dolgok megcselekvésére, amikről tudod, hogy Isten azt 
mondaná, hogy ne tedd? Tudod, hogy ezt nem tennéd 
a mennyben? Kísért olykor a csüggedés, mert úgy ér-
zed, túl nehéz jónak lenni? Vannak barátaid, akik ha-
sonlóan éreznek?

Ezen a héten jobban megismerkedünk Istennel, Aki 
a  mi legjobb barátunk, és többet megtudunk arról, ho-
gyan segít nekünk megszabadulni legnagyobb ellensé-
günktől.

HÉTFŐ
Mit tudunk Istenről?

Gondolkodtál már azon, hogy ezen a földön min-
dennek van kezdete? Mindennek! Mi el 
sem tudunk olyan dolgot kép-

zelni, aminek nincs kezdete. Ezért 
olyan nehéz elképzelni, milyen is 
Isten.

Sok mindent nem érthetünk 
meg Róla, néhány dolgot viszont 
tudhatunk:

 Istennek nincs kezdete, 
Ő mindig volt, van és mindig 
lesz, egy örökkévalóságon át. 
Örökkévalóság – ez egy másik 
kifejezés arra, hogy „mindig”. 
Zsolt 90:2 

VASÁRNAP
Milyen Isten valójában?

Itt az ideje, hogy elkezdjük kirándulásunkat a Föld 
történelmének hat évezredén keresztül. Készen állsz? 
Szükség lesz a térképedre: a Bibliádra. Mielőtt azon-

ban megnyitnánk, kérjük meg Isten Szentlelkét, hogy 
legyen velünk. Elvégre az út, amelyen végigmész, az 
ellenség országán megy keresztül. A Biblia fog segíteni 
abban, hogy az úton tudj maradni és meg is  érkezz 
a célállomásra. Ez legyen a legfontosabb cél az egész 
életedben. 

Nyisd ki Bibliádat a legelső könyvnél. Mi a címe? 
Mózes első, azaz a Teremtés könyve. A teremtés azt 
jelenti, hogy „kezdetek” és valóban nagyon sok olyan 
dolgot fogunk találni, ami valaminek a kezdete. Ol-
vassuk el az első fejezet első négy szavát. Melyek 
ezek? 1Móz 1:1 

„Kezdetben Isten…” Ha valaki megkérdezi tő-
led: „Kicsoda Isten?”, mit mondanál Róla? Isten 
egy személy? Vagy Ő több, mint egy személy? 
Van kezdete? Mondhatod, hogy Ő fenséges és 
hatalmas?

Mit válaszolsz, ha valaki azt kérdezi tőled, 
hogy „Isten szeret mindig engem?” Azt mon-
danád, hogy Isten szeret téged, amíg jó vagy és 
engedelmeskedsz Neki? Hogy nagy gonddal őrzi 

bűneid listáját? Azt mondanád, hogy félni kell 

ISTEN
ATYA

FIÚ
SZENTLÉLEK
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 Isten mindenhol ott tud lenni egyszerre. Az em-
berek nem tudnak egyszerre egynél több helyen lenni. 
Istennek azonban ez nem lehetetlen. Zsolt 139:7−10 

 Isten mindent tud. Ő mindentudó! Nincs az az 
időszak, amellyel kapcsolatban Isten ne tudott volna 
mindent, ne tudna mindent a jelenre és a jövőre nézve 
egyaránt. Zsolt 147:5 

 Isten a leghatalmasabb. Nincs semmi olyan, amit 
Neki nehéz lenne megtenni. Jer 32:17, 27 

Van még egy nagyon fontos tény Istennel kap-
csolatban, amit meg kell jegyeznünk.

 Amikor mi Istenről beszélünk, akkor magá-
tól értetődően három személyről beszélünk: az Atya 
Istenről, a Fiú Istenről (akit Jézusnak vagy Krisz-
tusnak hívunk) és a Szentlélek Istenről. Ők együtt 
terveznek, tesznek, és teljes egyetértésben vannak 
egymással. Tehát Ők három személy (Mt 3:16−17). 
És a legjobb ebben az, hogy mindhárman ugyanúgy 
szeretnek minket, mint a másik kettő − ez több an-
nál, mint amit el tudsz képzelni! Az Atya Isten, A Fiú 
(Jézus) Isten és a Szentlélek Isten mindent megtesznek 
azért, hogy segítsenek megtalálni az egyetlen biztos utat 
és azon maradni. Meg akarnak óvni az idők végezetéig. 
Újra együtt akarnak lenni velünk.

„Isten a szeretet!” Ez a legjobb meghatározás Istenről. 
A Biblia sok más kifejezést is használ, hogy megértsük, 
mit jelent ez a szó: könyörülő, megbocsátó, jóindulatú, 
szelíd, türelmes, igaz, tiszta, hűséges, erős, hatalmas, igaz-
ságos, páratlan, méltányos, jó.

Alkalmazás: Ha valaki megkérdezi, milyen Isten, mit 
mondasz? Milyen csodálatos dolgokat tudhatunk biztosan 
Róla, ha nem is érthetjük meg ezeket?

KEDD
Még több dolog Istenről

E lecke korábbi részében beszéltünk Mózes első 
köny  ve első fejezetének első négy verséről. Tanul-
tunk néhány nagyon fontos dolgot Isten-

nel kapcsolatban. Amikor azt mondjuk, „Hi-
szünk Isten ben”, azt mondjuk, hiszünk az Atya, 

a Fiú (Jézus) és a Szentlélek Isten ben. Ők 
három valóságos személy. Mind egyik 
kü lön-  kü lön isteni személy, mégis azt 

mondjuk, hogy egy Isten, vagy Szentháromság. 
Vannak szavak, amelyekben konkrétan meg-

jelenik a hármas szám valamilyen formájú ki-
fejezése. Ilyen például a „háromszög”, vagy 
a „ tripod”, melyben a „tri” előtag szintén hár-
mat jelent. Ezek szintén három részből állnak, 

de közösen egy egészet alkotnak. A Szentháromság 

is három fontos személyt jelent. Mindenikük Isten, és 
közösen ők egy  Isten. 5Móz 6:4 

Az Ószövetségben az ősi héber nyelven négy szó van 
Isten nevére, és az egyes kifejezések mind valami mást 
mondanak el Istenről. Az egyik ilyen név annyira szent 
volt a zsidó emberek számára, hogy ki sem mondhatták. 

Ilyenkor Isten nevének egy másik meg-
felelőjével helyettesítették. Némely Bib-
liá ban úgy jelezték ezt a kifejezést, hogy 
Isten nevét nagybetűkkel írták. Így: Úr 
vagy Isten.

Most olvassuk el 1Móz 1:1  má-
sodik szavát. Melyik az? Majd olvassuk 
még el Jn 1:1−4-et és a 14.  verset. Ki, 
vagy mi az „Ige”? A három közül melyik 
Isten végezte a teremtést?

A Biblia így nevezi Őt: „Ige”. De Já-
nos elmondja azt is, hogy Jézus az Ige. Ezek szintén 
segí te nek megérteni mindent, amit tudhatunk Istenről 
és csodálatos, önzetlen tervéről. A mennybe akar min-
ket vinni, hogy vele együtt élhessünk. Megtalálod azt 
a bibliaszakaszt, amely elmondja nekünk, hogy Jézus, 
a Fiú Isten teremtett minden teremtményt az egész vi-
lágegyetemben? Jézus Isten és mindig is az volt. Ami-
óta eljött Földünkre, ember is, és az is marad örökké. 
Ő Isten és ember is. Mi ezt nem érthetjük meg, de ez 
így igaz. Amikor emberré lett, hű képet nyújtott Isten-
ről. Amikor igazán megismerjük azt, hogy ki és milyen 
Jézus valójában, akkor megtudjuk azt is, hogy milyen 
az Atya. Jn 14:8-9 

Alkalmazás: Hogyan közeledhetsz a legtiszteletteljeseb-
ben Isten szent nevéhez és Igéjéhez?

SZERDA
Lucifer – 1. rész

Teremtett Jézus, a Fiú Isten, valami mást is a mi vilá-
gunkon kívül? Igen. Gyönyörű és tökéletes angyalok 
millióit teremtette meg, mielőtt a Földünket meg-

alkotta volna. Tökéletes világok millióit alkotta meg, 
és tökéletes lényeket, akik ott élnek. Zsid 1:1-2 

Az egyik angyalt, akit Jézus teremtett, Lucifernek 
hívták. Ő volt a legszebb, a legtehetségesebb és a legböl-
csebb a sokmillió angyal és lény közül. A neve a Hajnal 
Fia, vagy Fényes Csillag (Ézsa 14:12).

Isten Lucifert tette meg az angyalok vezetőjének, és 
ő boldog volt, hogy szolgálhatja Istent ebben a fontos 
munkában. Nem volt olyan angyal vagy lény, aki bol-
dogabb lehetett volna annál, mint amilyen már amúgy 
is volt. Lucifer gyönyörűen tudott énekelni! Tökéletesen 
tudott játszani minden hangszeren, és másokat is meg-
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tanított erre. Milyen csodálatos zenekarokat vezényelt! 
Gyönyörű volt? Igen, szebb volt, mint amilyennek el 
tudod képzelni. Ő volt a legragyogóbb az összes angyal 
közül. Csak Isten volt ragyogóbb nála.

Alkalmazás: Vajon Isten azt szeretné, ha te is boldog 
lennél? Egy napon, ha hűséges leszel Jézushoz, látsz majd 
angyalokat és más világokat is.

CSÜTÖRTÖK
Lucifer – 2. rész

Lucifer nagyon boldog volt attól a naptól fogva, hogy 
megteremtették. Tökéletes volt és tökéletesen bol-
dog. Szerette Istent és szerette az angyalokat, a többi 

világban élő minden teremtményt. Ő volt Isten külön-
leges segítője és az összes angyal vezetője. Mindnyájan 
bíztak benne. Milyen boldog is volt mindenki!

Nem tudjuk, milyen hosszú ideje élt már Lucifer, 
amikor valami szörnyű dolog vette kez-
detét. Talán több száz év is lehetett, 
talán kevesebb. Senki nem tudja. 

Ezék 28:12-15-ben  olvas-
hatunk arról, hogy Lucifer meny-
nyire szép és tökéletes volt. Mitől 
változott ez meg? Olvasd el a 15. 
verset . 

Bár egyáltalán semmi oka nem 
volt rá, Lucifer furcsa gondolatokat 
kezdett forgatni a fejében. Először nem mondta el sen-
kinek. De Isten mindent tud, így azt is tudta, amiről 
ez a gyönyörű angyal gondolkodott.

Lucifer azt a kérdést fogalmazta meg magában, hogy 
miért nincs neki is ugyanakkora hatalma, mint a Fiú 
Istennek. Arra vágyott, hogy mindenki úgy tisztelje őt, 
ahogy a Fiút tisztelték. Milyen balga gondolat! 

Isten figyelmeztette Lucifert arra, milyen veszélyes 
a gondolkodása. A Fiú Isten beszélgetett vele erről. Ha 
mindenki olyan boldog volt, amilyen csak lehetett, ak-
kor a menny nem a lehető legjobb hely? Lucifer is tudta, 
hogy ez igaz. De büszke volt és makacs; változtatni akart 
dolgokon a mennyben úgy, hogy neki is olyan hatalma 
legyen, mint a Fiú Istennek, és egyenlő legyen Vele.

Végül eljött az ideje, amikor minden angyalnak meg 
kellett tudnia, hogy soha senki nem veheti át a Fiú Isten 
helyét. Az Atya egybehívta az angyalokat.

Megindítóan fenséges összejövetel volt. A Fiú ott ült 
az Atya mellett, tündöklő, fénylő trónján. Kápráztató 
fénysugár vette őket körül. Angyalok milliói voltak jelen, 
amint az Atya elmagyarázta, hogy az Ő akarata szerint 

Fia teremtette mindnyájukat, ahogy mind a világo-

kat. Hamarosan megalkotja majd a mi világunkat is. Ez 
elég ok volt mind az angyaloknak, mind a többi világ-
ban élő lénynek arra, hogy imádni akarják a Fiú Istent 
és engedelmeskedjenek Neki. Az összes angyal azonnal 
meghajolt Előtte. Örömmel énekeltek fenséges és meg-
indító énekeket, hogy dicsérjék és kifejezzék a szeretetü-
ket Iránta. Lucifer velük együtt meghajolt. Rövid időre 
az ő szívét is áthatotta a szeretet. Az egyik fele tényleg 
hűséges akart lenni Istenhez, ám a másik tovább akart 
haladni azon az úton, amin elindult. A büszkeség érzése 
pedig hamarosan felülkerekedett.

Végül Lucifer elhagyta Isten trónusánál lévő helyét. 
Habár tudta, hogy vissza kellene térnie és boldognak 
kellene lennie azzal a tisztséggel, amivel Isten megbízta, 
de túl büszke volt.

Alkalmazás: Milyen döntéseket hozol, amikor büszke 
illetve makacs vagy? Hogyan hozhatsz jó döntéseket? Péld 
8:13, 16:18 

PÉNTEK
A megváltozott angyal

Isten kegyelmes volt és várt, remélve, 
hogy Lucifer megbánja, amit tett, és 
nem elégedetlenkedik. De nem így 

történt. Úgy gondolt magára, mint aki 
ugyanolyan fontos, mint a hatalmas Fiú 

Isten. Azt gondolta, készíthetne egy ter-
vet a célja elérésére. Vajon működik majd a terv? Ézsa 
14:12-14 

Meghozta a végső döntést, és 
Isten tudta, hogy soha nem fogja 
megváltoztatni azt. Lucifer most 
már nem színlelt tovább. Próbálta 
meggyőzni az angyalokat arról, hogy 
többé már nem szabadok. Hogyan 
lehetnek boldogok −  kérdezte tő-
lük −, amikor Isten Fiát kell imád-
niuk és Neki kell engedelmeskedniük? 
Ő maga többé nem fogja ezt tenni és 
nem hiszi, hogy bárki másnak imádnia kel-
lene Istent és engedelmeskednie kellene törvényének. 
Az angyalok először megdöbbentek és összezavarodtak. 
Soha még csak gondolni sem gondoltak arra, hogy nem 
szabadok. Soha azelőtt nem gondoltak arra, hogy amit 
tesznek, az egy törvénynek való engedelmesség. Csak 
azt tették, amit amúgy is élveztek megtenni. Mindig 
béke és öröm volt a mennyben. Soha senki nem volt 
boldogtalan. De Lucifer nagyon meggyőző volt. Ahogy 
az idő múlt, egyik angyal a másik után döntött arról, 

Kr.e. 4000 Kr.e. 3000 Kr.e. 2000 Kr.e. 1000
Örökkévalóság
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hogy kinek hisz és melyik oldalra áll. A legtöbben amel-
lett döntöttek, hogy hűségesek maradnak Istenhez, az 
Atyához és a Fiúhoz. Ezek a hűséges angyalok minden 
tőlük telhetőt megtettek Lucifer és az őt követő angya-
lok meggyőzésére. De körülbelül egyharmaduk továbbra 
is Lucifernek hitt.

A végén Lucifer neve Sátánra, gonosz csalóra válto-
zott. Annyira gyűlölte a Fiú Istent, hogy ő és angyalai 
valóságosan harcoltak Ellene és a hűséges angyalok ellen.

El tudsz képzelni egy háborút a mennyben? Mit gon-
dolsz, melyik oldal győzött? A Biblia azt mondja ne-

künk erről, hogy a Fiú Isten 
(akit Mihálynak is hívnak) és 
hűséges angyalai győztek. Jel 
12:7−9  Sátán nem tudta 
átvenni a menny irányítá-
sát.  Milyen hálásak lehe-
tünk ezért!

Alkalmazás: Ha az emberek igazán önzetlenek lenné-
nek, vajon veszekednének, harcolnának és gyűlölködnének? 
Miben lenne más a családod, ha engednétek, hogy Jézus 
segítsen önzetlenebbé válni?

Keresztrejtvény
 1.  Ki a Teremtő?
 2.  Az Istenség másik neve.
 3.  Hol zajlott az első háború?
 4.  Evangéliumában, minek nevezi János Jézust?
 5.  A legbölcsebb angyal, akit Jézus teremtett.
 6.  Lucifer neve most.
 7.  Mi Isten?
 8.   Isten gyönyörű _______________ millióit  

teremtette.
 9.  Mi Jézus egyik neve? (Jel 12:7)
 10.  A „genezis” jelentése.
 11.   Hány kifejezés van az Ószövetségben  

Isten nevére?
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Lásd a bibliai  
utalásokat a leckében!
Pátriárkák és próféták, 

33−43. old.;  
A nagy küzdelem,  
492–504. old.

Tanulmányozásra

5.

1.

4.

3.

2./7.

8.

9.

6.

10.

11.

Kr.e. 1000 Kr.u. 1000 Kr.u. 2000
Örökkévalóság



M
it

mond a Biblia?
12

január  21.
A év3.

„Méltó vagy Uram, hogy végy  
dicsőséget és tisztességet és erőt;

Mert te teremtettél mindent,  
és a te akaratodért vannak és teremtettek.” 

Aranyszöveg – Jelenések 4:11

Isten szólt…

Így tehát Isten 
megteremtette Lucifert és tudta, hogy a Te-

remtő elleni lázadást választja majd, noha semmi oka 
nem lesz rá. Isten mindig jó okot szolgáltatott Lucifer-
nek és az egész világmindenségnek arra, hogy szeressék 
és bízzanak Benne. Nem volt és nem is lesz semmi jó 
oka annak, hogy valaki fellázadjon Isten ellen.

Isten minden másodpercben folyamatosan adja ne-
künk az életet. Ő az egyetlen Életadó. Lucifer tehát, aki 
Isten teremtménye és aki teljes mértékben Tőle függött 
minden percben, elhatározta, hogy olyan szeretne lenni, 
mint Isten. Isten jellemét akarta, vagy csak a tisztét és 
hatalmát? Lásd Ézsa 14:12-14-et .

Alkalmazás: Isten mindnyájunknak szabadságot adott 
a választásra. Kéred Isten segítségét abban, hogy mindig 
hűséges maradj Hozzá?

HÉTFŐ
Mi a bűn?

Követnek el bűnt az állatok? Nem. Az állatok agya 
egész más, mint a miénk. Ők azért csinálnak ezt 
meg azt, mert Isten egy olyan csodálatos dologgal 

teremtette őket, amit ösztönnek nevezünk. Megszelídít-
hetünk és kiképezhetünk állatokat, de soha nem fognak 
gondolkodni és megfontolni dolgokat, ahogy az emberek.

Tudjuk, hogy a bűn a mennyben kezdődött. De mi 
a bűn? A Biblia azt mondja, hogy a bűn az Isten törvé-
nyével szembeni engedetlenség. 1Jn 3:4  Ezzel szemben 
Sátán azt mondta, hogy nincs szükség Isten törvényére. 
Igaza volt? Szerető Istenünk csak azért hozott volna létre 
szabályokat, hogy bebizonyítsa, Ő az erőskezű főnök, 
aki uralkodik a világmindenség felett? Nem.

VASÁRNAP
A szeretet igazságos

A szörnyű háború a mennyben véget ért. A Fiú  Isten 
és hűséges angyalai győztek. Sátán, és az angya-
lai elvesztették a háborút. Most el kell hagyniuk 

a mennyet. Isten tudta, hogy már nem változtatják 
meg a véleményüket. Jel 12:7−9 

Gondolkodtál már azon, hogy Isten miért terem-
tette meg Lucifert, ha előre tudta, hogy egy napon 
fel fog lázadni? Vagy miért az első helyre teremtette? 
Gondolkodjunk egy kicsit erről!

Szerinted Isten mindenkinek adott hatalmat arra, 
hogy gondolkodjon és válasszon? Igen. Ha nem tud-
nánk gondolkodni és választani, akkor olyanok len-
nénk, mint az állatok vagy a gépek, nem igaz?

A Biblia arról is beszél, hogy Isten a szeretet. 
A szeretet mindig igazságos, a szeretet az oka min-
dennek, amit Isten tesz. Lehetséges-e azonban 
kényszeríteni valakit, hogy szeressen téged? Nem. 
Ez így nem működik.

Igazságos lett volna Isten részéről, ha csak 
olyan angyalokat és embereket teremt, akikről 
tudja, hogy mindig azt fogják választani, hogy 
szeretni fogják őt? Ha Isten ilyen lenne, akkor 
az angyalok és az emberek szeretetből vagy féle-
lemből szolgálnák? Persze, hogy félelemből. Isten 

azt szeretné, ha mindig engedelmeskednénk 
Neki és bíznánk Benne csupán szeretetből. 
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Mondunk erre egy példát: Anyukád ad ne-
ked pénzt, hogy vegyél egy üveg mogyorókré-

met a sarki vegyesboltban. A bolt bejáratánál 
található egy nagy tábla, amely arra figyel-
meztet, hogy azt, aki lop és elkapják, letar-
tóztatják. De te észre sem veszed ezt a táb-

lát. Leveszed a mogyorókrémet a polcról, majd 
elindulsz a pénztár felé hogy fizess a pénztárosnak. 
Mivel becsületes vagy, ezért eszedbe sem jut, hogy 

úgy vidd el a mogyorókrémet hogy nem fizeted ki. Ma-
gától értetődő módon engedelmeskedsz Isten törvé-
nyének: „Ne lopj!”

Így volt ez valahogy a mennyben a bűn be-
jövetele előtt is. Ahogy te sem azon gondolkoz-
tál, hogy a bolt bejáratánál lévő tábla felhívásának 
engedelmeskedj, az angyalok sem azon gondolkoztak, 
hogy engedelmeskedjenek Isten törvényének. Magától 
értetődő módon engedelmeskedtek, és természetükből 
fakadóan tették azt, amiben az örömüket lelték.

Lucifer is ugyanezt tette egészen addig, amíg büszkévé 
nem vált a szépségére és bölcsességére. Ezék 28:17   
Büszkesége miatt vált féltékennyé a Fiú Istenre. Az Ő 
helyét akarta elfoglalni. Azt mondta, olyan szeretne lenni, 
mint Isten (Ézsa 14:14). Ez az első és az utolsó pa-
rancsolattal szembeni engedetlenség, ami bűn.

Alkalmazás: Lehet valaki büszke és önzetlen 
egyszerre? Lehet valaki büszke és Jézushoz ha-
sonló egyszerre? Indokold válaszodat.

KEDD
Az „Én” – vagy Isten?

Tegnap azt tanultuk, hogy a bűn az Isten törvényé-
vel szembeni engedetlenség (1Jn 3:4).

Ma egy kicsit többet szeretnénk tanulni a tör-
vényről. Ez Isten boldogság-szabálya. Lapozz Bibliád-
ban Mózes második könyvéhez, és kérd Isten Szentlel-
két, hogy vezesse a gondolataidat.

Most tehát olvassuk el 2Móz 20:3-at , a tíz paran-
csolatból az elsőt.

Sátán engedelmeskedett ezeknek a szabályoknak? 
Nem. Úgy döntött, hogy önmagának kedvez Isten előtt 
illetve Isten helyett. Az „ÉN” lett az ő istene. Amikor 
ekképpen cselekedett, engedetlenné vált más parancso-
latokkal szemben is. Gyűlölte Isten Fiát, és gyűlölni 
ugyanaz, mint megölni valakit (1Jn 3:15). Ez a hatodik 
parancsolat áthágása. Hazudott is (Jn 8:44). Ez a kilen-
cedik parancsolat megtörése. Elrabolta sokmillió angyal 
szeretetét és hitét Istentől. Ez a nyolcadik parancsolatba 
ütközik. Azok az angyalok, akik hittek Sátán hazugsá-
gának, azt gondolták, hogy Isten nem bánik velük mél-

tányosan. Ezért azt választották, hogy ezentúl Lucifer-
ben fognak bízni, mivel ő jó barátjuk. Azt teszik, amit 
ő mond, nem bíznak többé Isten igazságosságában.

Sátán legnagyobb hazugsága az volt, hogy nincs szük-
ség szabályokra. 

Örülsz annak a törvénynek, hogy nem szabad ittas 
állapotban vezetni? Vagy mi a véleményed a tolvajoknak 

és gyilkosoknak járó büntetésről? Az embe-
rek, akik nem engedelmeskednek a jó törvé-
nyeknek, sokszor okoznak sérülést mások-
nak vagy ölnek meg másokat. Szerinted fél-

nek attól, hogy elkapják őket? Azok, akik 
engedelmeskednek a jó törvényeknek, 
nagyobb biztonságban vannak, mint 
akik nem? Félniük kell attól, hogy 
megbüntetik őket?

Alkalmazás: Épp úgy, mint ezek a jó 
törvények, Isten törvénye is a védelmünkre 

van. Azért adta őket, mert szeret minket, és azt akarja, 
hogy boldogok legyünk. Könnyű megérteni és megtartani 
őket, amikor Jézus segít nekünk. Zsolt 40:8 

SZERDA
A bűn következményei

Azután, hogy Lucifer Sátánná vált, és an-
gyalaival elvesztette a háborút a mennyben, 
nem maradhattak tovább ott. Mindegyikük 

ismerte Isten irántuk érzett szeretetét. A Fiú Isten 
és hűséges angyalai figyelmeztették őket, 

hogy változtassák meg gondolkodásu-
kat, de ők nem akarták. Döntöttek, Is-

ten pedig tudta, hogy soha nem fognak 
ezen változtatni. A menny ben voltak, de 
megrontották volna a boldogságot és bé-
két. Ezért, ahogy a Biblia írja, „levettettek”. 
Jel 12:9 

Gondolkodj egy kicsit el, mit érezhettek 
a hűséges angyalok. Valószínűleg sírtak. Ők és a Lucifer 
követésére szegődött angyalok valószínűleg jó barátok 
voltak azóta, hogy Isten megteremtette őket. Mielőtt 
Lucifer bűnbe esett volna, mindnyájan szerették. Veze-
tőjük volt, Isten legfontosabb segítője. Azonban most 
Sátán lett, bukott angyal, aki gyűlölte Teremtőjét.

Amikor Sátán gonosz angyalaival kivettetett a meny-
nyből, nagyobb haraggal telt el, mint bármikor koráb-
ban. Angyalai sem örültek. Mindent elvesztettek, aminek 
örülhettek a mennyben: barátaikat, csodálatos otthonu-
kat. A boldogságukat is. Épp azért, mert a gondolataik 
bűnösek voltak, Sátánt és egymást hibáztatták minde-
nért, ami elromlott. 
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Sátán azonban máris 
készen állt arra, hogy 

bűnös gondolkodásu-
kat felhasználja a tervében. Elvesztet-

ték a háborút a mennyben, de még nem 
adták föl. Eltervezte, hogy folytatja a har-

cot mennyen kívül, és ez az, amit már évezre-
dek óta folytat. De hamarosan véget ér. Jelenleg 
mindnyájan részt veszünk a háborúban. Az egyik lec-
kében majd arról fogunk tanulni, Sátán milyen okos 
tervet készített arra nézve, hogy bennünket is belevi-
gyen ebbe a háborúba. 

Mivel Sátán tudta, hogy Isten igaz-
ságos, tudta azt is, hogy az emberek 
ezen az új földön kapnak egy lehető-
séget arra, hogy a szeretetet, a bizalmat 
és az engedelmességet válasszák. Azt is 
tudta, hogy nagyon okos tervet kell ki-
eszelnie az emberek elérésére, hogy azok 
a Neki való engedelmességet válasszák 
az Istennek való engedelmesség helyett. 
Ha ezt teszik, akkor ez az új világ az övé lesz. Milyen 
tökéletes otthon lesz majd neki és angyalainak, ahol be 
tudja bizonyítani, hogy senkinek sincs szüksége szabá-
lyokra.

Alkalmazás: Hogy használod a gondolkodást, amit 
 Isten adott neked? 

CSÜTÖRTÖK
Az új világ (1Móz 1:1−13)

Készítettél már valamit úgy, hogy csak 
kimondtál néhány szót? Természetes, hogy 
nem. Pedig Isten ilyen módon alkotta meg a vilá-

gunkat. Így alkotta meg az összes világot. Ő csak szólt 
és meglett! „Hatalma szavával fenntartja a mindenséget.” 
Így tartja mindegyiket a maga helyén, ezért nem ütköz-
nek egymásnak (Zsolt 33:6−9; Zsid 1:1−3).

Most pedig lapozz a Bibliádban 1Móz 1:1−5-höz  
és kérd Isten Szentlelkét, hogy tanítson téged, miközben 
olvasod a sorokat! Ezek a versek azt mondják el, hogy 
amikor Isten a Földet teremtette, mindent víz borított. 
Nem volt sehol szárazföld. Mindenhol 
sötét volt, de ez nem maradt így.

Mennyi szó kellett ahhoz, hogy  Isten 
világosságot teremtsen? Mindössze két 
szó. De ebben a két szóban erő volt, 
mert a Fiú Isten mondta ki őket. A Bib-
lia így is hívja Őt, hogy „az Ige” (Jn 
1:1−3, 14).

Hogyan nevezte el Isten a napszakokat? És észrevet-
ted, hogy mikor vette kezdetét az első nap? Reg-

gel? Éjfélkor? Egyik sem? A nap este kezdődött 
és másnap este végződött. Attól fogva minden 
nap ugyanúgy kezdődött és végződött: naple-
mentétől másnap naplementéig. 

A második napon Isten megteremtette az 
égboltot. Az eget és a levegőt, amit belélegzünk. 

A harmadik napon elrendelte, hogy legyen szárazföld. 
Mindezt a puszta szava által. Parancsolt, hogy sarjadja-
nak növények a talajban. Zöld fű borította be a kopár 

földet, és megjelentek a fák különféle 
ízletes gyümölcsökkel, arra várva, hogy 
valaki leszedje és elfogyassza őket. Gon-
dolj a sokféle szép virágra és bokorra, 
a megannyi fajtájú hatalmas fára!

Világunk már így is csodálatos volt, 
de Isten még további három napon 
keresztül teremtett.

Alkalmazás: Tudva, hogy Isten csak 
szólt és teremtett egy új világot, mit gon-

dolsz, neked is tud segíteni, ha valami gondod vagy ne-
hézséged van?

PÉNTEK
Élet! (1Móz 1:14−23)

A negyedik nap sötét 
szakában Isten meg-
teremtette a csilla-

gokat, és megjelent a nagy 
ezüst hold a sötét ég közepén. 

Amikor eljött a reggel, a fényes nap 
felemelkedett a keleti látóhatáron. 
Ahogy a föld keringett a Nap kö-
rül, úgy tűnt, hogy az lassan halad 
keresztül az égbolton, hogy aztán 
este alábukjon és eltűnjön.

A fák, a füvek zizegő hangján, 
valamint a homokos tengerparton 
átsuhanó lágy szellő susogásán kí-
vül minden néma volt. Ám az ötö-

dik napon Isten újabb csodálatos dolgokat te-
remtett, amelyek nyomán új hangok támadtak. 
Honnan jöttek ezek a hangok? Megtudhatod 
1Móz 1:20-ból .

El tudod képzelni a hatalmas bálna 
hangját? A delfineket, ahogy kecsesen 
kiugranak a vízből, majd visszacsob-
bannak? A cápákat és az aranyhalakat, 

Stars: © Stuart Heggie
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ahogy kergetőznek és játszadoznak egymással, örvényt 
keltve maguk körül? Némely teremtmény világított éj-
szaka. Nappal pedig a víz annyira csodálatosan tiszta volt, 

hogy könnyen kivehető volt a tenger alatti vi-
lág sokféle alakja és színe. Egyetlen tengeri 
élőlény sem volt veszélyes vagy ártalmas. 

Hajnalhasadáskor a madarak éneke töl-
tötte be a levegőt. Mindenféle színűek, 
alakúak és méretűek voltak. Némelyik 

fenn az égen szárnyalt a magasban, néme-
lyik a bokrok és fák között cikázott. Mások 

fészket építettek, vagy rohangáltak a földön, vagy a ta-
vakban. Énekeik kedvesek voltak. Minden vízi vagy le-
vegőben élő teremtmény szelíd és boldog volt.

Az egyik legcsodálatosabb 
teremtmény a kígyó volt. Úgy 
csillogott, mint az arany, tele-
hintve ékszerekhez hasonló 
pöttyökkel, és fáról fára 
repkedett.

Milyen nagy odafigye-
léssel tervezett meg Isten minden napot! Tiszta levegő, 
víz, étel már kész van minden teremtmény számára. Már 
majdnem itt volt az ideje annak, hogy Jézus megalkossa 
az embereket, akiknek a világot alkotta. Vajon kire fog-
nak hasonlítani? A jövő héten meg fogjuk tudni.

Alkalmazás: Melyik a kedvenced Isten teremtett dol-
gai között? 

Írd oda az adott dolog elé, hogy melyik nap teremtette azt Isten! „1”, ha az első napon, „2”, ha a második 
napon teremtette stb.
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Jel 12:7−9;  
Ézsa 14:12−14;  
Ezék 28:6−19;  
1Móz 1:1−23;  

Pátriárkák és próféták,  
42–44. old.

Tanulmányozásra
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„És megáldotta Isten a hetedik napot,  
és megszentelte azt; mivelhogy  

azon szűnt meg minden munkájától,  
melyet teremtve szerzett Isten.” 

Aranyszöveg – 1Mózes 2:3

Az idő megszentelt ajándéka

Elképzelni sem tudjuk, hány különböző 
állat lett azon a napon, de mindegyik kedves és szelíd 
volt. Mennyi rengeteg kedvenc, amiből válogatni lehet!

Amikor Isten végignézett mindazon, amit teremtett, 
bizonyára mosolygott. Minden pontosan olyan lett, ami-
lyennek eltervezte. Egyetlen dolog sem hiányzott.

Földünknek azon szegletében, amelynek a neve Éden 
volt, Isten egy nagyon különleges, csodálatos kertet is 
létesített, amely majd az első emberpár otthona lesz.

És most volt itt az ideje az egész hat napos teremtés 
legizgalmasabb pillanatának. De ezúttal Istenünk nem 
egyszerűen szólt. Mi volt másképpen? Holnap megtud-
juk.

Alkalmazás: Hogyan kell bánnunk az állatokkal, ame-
lyeket Isten teremtett? Szabad ártanunk nekik vagy kínoz-
nunk őket?

HÉTFŐ
Ősszüleink

Mit gondolsz? 1  A többi világban élő angyalok 
és más teremtmények valóságosak? 2  Tudjuk, 
miből készült a testük? 3  Mit használt Isten 

Ádám, az első emberi lény, megalkotásánál?
Az első kérdésre a válasz: „Igen”, a másodikra „Nem”. 

A harmadik kérdés megválaszolásához olvasd el 1Móz 
2:7-et !

Isten addig, amikor életet teremtett, csak 
szólt és az élőlények előáll-
tak, tökéletesen és tel-
jesen kifejlett állapot-
ban. Mit tett Isten 

VASÁRNAP
Majdnem kész!

A teremtés hatodik napja, miként a másik öt nap 
is, napnyugtával kezdődött. Az új világ már na-
gyon szép volt. Az éneklő madarak és a csodála-

tos tengeri élőlények mind éltek. Mivel járult hozzá 
az első péntek, hogy még több örömben legyen ré-

szük az embereknek, akiknek Isten alkotta azt? 
1Móz 1:24-25 

El tudod képzelni, mennyire élvezhették 
az állatok életük első napját? Mindnyájan tel-

jesen kifejlettek voltak és ösztönösen tudták, ho-
gyan viselkedjenek és mit egyenek. Mindegyikük 
szelíd volt és nagyon gyönyörű!

Képzeld csak el a hatalmas elefántokat és a 
hosszú nyakú zsiráfokat, amint felnyúlnak a fákra 
az ízletes falatokért! A zebrák és a lovak talán ver-
senyt futottak egymással, a farkuk és a sörényük 

lengett a szélben. A tigrisek és a leopárdok a 
puha fűben hempergőztek és játszottak, míg 
a juh és a szarvas biztonságban legelészett mel-

lettük.
Kutyák és macskák fogócskáztak. Egy kenguru 

a párjával ugrált keresztül a mezőkön. Mókusok 
kergették egymást a fák lombjai között, majmok 
hintáztak a gyönyörű kúszónövényeken, a hím 

és a nőstény oroszlán a fűben dorombolt.

1 2
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másképp, amikor Ádámot, az első embert, teremtette? 
Olvasd el újra figyelmesen 1Móz 2:7-et !

Gondold el: Isten, a világmindenség hatalmas Te-
remtője, letérdelt és a porból gondosan megfor-

málta az első embert.
Amikor elvégezte a munkát, és megformálta 

Ádámot a föld porából, minden készen állt 
arra, hogy megkezdje a működését − az agya, 
a szeme, a füle, a szája, a szíve és a tüdeje. 
Minden! Azután Isten bizonyára közel vonta 

magához, amint életet lehelt belé. Próbáld 
elképzelni, milyen megindító lehetett látni, 
ahogy az első ember mély levegőt vesz, kinyitja 

a szemét és Teremtője mosolygó arcára pillant.
Ekkor Isten megmutatta Ádámnak új otthonát és 

beszélt neki arról a gyönyörű világról, amelyben ő lesz 
a király. Amikor Ádám látta a sok teremt-
ményt, amelyeket Isten alkotott, egyenként 
nevet adott nekik. Bámulatos! Csodálatos 
elméje tökéletesen működött.

Amikor az utolsó állatnak is nevet adott, 
Ádám talán körülnézett, mintha keresne 
valamit. Isten tudta, hogy Ádám úgy érzi, 
hogy valami hiányzik. Észrevette, hogy 
minden teremtményből kettő van. Min-
den hímnek volt egy nőstény párja. És 
neki? Neki is szüksége volt egy társra, aki-
vel megoszthatta a gyönyörű világot, amit 
Isten készített.

Alkalmazás: Amikor Isten megteremtette a férfit, „élő 
lélekké”, „élőlénnyé” vált. 1Móz 2:7  

KEDD
Az első esküvő

Vajon tudta Isten, mi jár Ádám fejében? Természe-
tesen. Elfelejtette volna, hogy Ádámnak szüksége 
van társra? Dehogy! Ám Isten azt is tudta, hogy 

ha Ádám érzi, hogy szüksége van társra, jobban fogja 
értékelni, amit Isten mindjárt tenni fog. 1Móz 2:20-22

Amikor Ádám felébredt és körülnézett, talán még 
mindig volt egy furcsa, magányos érzése. De az is lehet, 
hogy még aludt, amikor Isten hozzávezette gyönyörű 
társát és halkan nevén szólította, hogy felébressze. Akár-
hogyan is történt, Ádám azonnal tudta, mit tett Isten. 
Mindnyájuk arcán széles mosoly ülhetett. Most már 
minden teljes volt és tökéletes. Ádám talán mint egy 

menyegzői éneket énekelte a 23. vers szavait. Isten pe-
dig a 24. verset  mondta el nekik a házasság fontos-
ságáról. Hogy szól ez?

Ádám több mint kétszer olyan magas volt, mint a mai 
emberek. Teste egészséges volt. Éva egy kicsivel alacso-
nyabb volt, de a válla fölé ért. Fényruhát viseltek, mint 
az angyalok.

Isten terve az volt, hogy a férjek és feleségek egymás-
hoz tartozzanak. Soha ne engedjék, hogy bármi vagy 
bárki elválassza őket egymástól.

Ádám biztosan nagyon boldog volt, hogy megmu-
tathatja Évának gyönyörű otthonukat és mindazt, amit 
Isten számukra alkotott. Milyen teljes és csodálatos nap 
volt az az első péntek!

Nem tudjuk, milyenek a többi világban élő teremt-
mények, melyeket Isten alkotott, azt azonban tudjuk, 

hogy az embert ezen a földön nagyon kü-
lönlegesnek teremtette. 1Móz 1:27 

„Isten képmására…” Nem értjük ponto-
san, mit jelent ez, mivel az emberiség nagy-
mértékben megváltozott, amióta a bűn be-
jött e világba. De tudjuk, hogy Isten úgy 
alkotta meg az embert, hogy úgy nézzen ki 
és úgy cselekedjen, ahogy Ő − nemes gon-
dolkodású legyen, okos és tiszta elméjű, 
és olyan nagy szeretet éljen benne, mint 
Istenben. Hát nem csodálatos? Isten úgy 
alkotta meg az embert, hogy a jó angya-
lokhoz hasonlóan természetes módon en-

gedelmeskedjen Istennek. Ez változott meg akkor, ami-
kor az ember vétkezett. De Isten még e változás után is 
segíteni tud nekünk, hogy úgy gondolkodjunk és cse-
lekedjünk, ahogy Jézus, a Teremtőnk (Fil 2:5).

Alkalmazás: Mit tett Isten azért, hogy Ádám és Éva 
boldog legyen? Mi mindent tesz azért, hogy te boldog légy?

SZERDA
Születésnapi ünnepség

A teremtés véget ért. A Biblia a teremtés hetével kap-
csolatban hatszor ismétli el: „És látta Isten, hogy 
jó.” De amikor mindennel elkészült, ezt mondta: 

„íme minden igen jó” (1Móz 1:31). Amikor az el nem 
bukott angyalok látták ezt a csodálatos új világot, éne-
kelni kezdtek. Jób 38:4−7

Az angyalok éneke olyan lehetett, mint egy születés-
napi ének. Amikor elérkezett a hetedik nap, olyan volt, 
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mintha a világ születésnapját ünnepelnék. Ez volt az 
a nap, amikor abbahagyták a munkát és megemlékeztek 
arról, hogy Isten megteremtette a világot és az embert. 
Mert Ő szeret minket! Ez volt a szombat.

Ádám és Éva biztosan nagyon boldogok voltak, ami-
kor édeni otthonukban az első szombat reggelen felkeltek. 
Szerető Teremtőjük azt mondta, hogy szeretne eltölteni 
velük egy kis időt; és amikor elérkezett a szombat reggel, 
valószínűleg ez jutott eszükbe legelőször.

Micsoda örömmel ünnepelhette Ádám és Éva ezt az 
első szombatot! Kerti otthonuk volt a templomuk, Te-
remtőjük volt a tanítójuk, és a szent angyalok énekeltek 
velük örömteli dicsőítő énekeket.

De a szombat nem csak azért van, hogy üldögél-
jünk a kertben. Jézussal együtt végignézhettek 
egy sor csodálatos dolgot, amit Isten for-
mált a földből. Ó, mennyire szeretett 
Jézus velük lenni.

Ádámnak és Évának nyilván 
nagyon sok kérdése volt azokkal 
a dolgokkal kapcsolatban, ame-
lyeket láttak. Zsolt 19:2 

Alkalmazás: Mit tehetsz szom-
baton, hogy még többet tanulhass 
Istenről és teremtett dolgairól?

CSÜTÖRTÖK
Isten különleges napja

Ádám és Éva valószínűleg azt kíván-
ták, hogy az első szombatnak soha ne 
legyen vége. El tudod képzelni, hogy meny-

nyire meghatódtak az örömtől, amikor Isten mondta 
nekik, hogy a hetedik napon mindig és örökké szomba-
tot fogunk ünnepelni?

Olvasd el 1Móz 2:3-at ! A szombat olyan lett, mint 
egy hetenkénti ünnep. Szükség van rá, hogy állandóan 
emlékeztessen bennünket arra, hogy Isten hat nap alatt 
teremtette a világot és mindent, ami abban van, a hete-

dik napon pedig megpihent.
De miért pihent meg Isten szombaton, a hét 

hetedik napján? Miért nem vasárnap, a hét első 
napján pihent meg? Sok ember nem 

akkor pihen és megy templomba?
Te mikor szoktál pihenni: 

mielőtt dolgoztál, vagy mi-
után végeztél a munkával? 
Nemde akkor, miután végez-
tél vele. Így volt ezzel  Isten is. 

Nem vasárnap pihent; ezen a na-

pon kezdte a világ teremtését. Pénteken, 
a hatodik napon végezte be, ami-
kor megteremtette Ádámot és Évát. 
A Földet és mindent, ami abban van, 
mindössze hat nap alatt alkotta meg.

Miért pihent meg Isten? Vajon el-
fáradt a teremtés munkájában? Nem, 
a Biblia azt mondja, hogy „…az Úr, aki 
teremtette a föld határait? nem fárad és nem 
lankad el” (Ézsa 40:28).

Sokféleképpen lehet pihenni. Amikor a Biblia azt 
mondja, hogy Isten megpihent, ez azt jelenti, hogy ab-
bahagyta vagy befejezte azt a munkát, amit addig vég-
zett. Mindössze hat nap alatt megteremtette a Földet és 

mindent, ami abban van. A hetedik napon meg-
pihent − nem azért, mert elfáradt, hanem 

azért, mert befejezte a teremtés munká-
ját. 2Móz 20:8−11 

És Isten azt akarja, hogy hat na-
pon át mi is végezzük munkánkat, 
majd a hetedik napon pihenjünk 
meg, ahogy Ő is megpihent. Azt 
szeretné, hogy minden szombat 
olyan csodálatos legyen, amilyen 
az az első volt ott az Édenkertben!

Alkalmazás: Mit tehetsz ezen a 
héten, hogy fel tudj készülni a szom-

batra?

PÉNTEK
Szombati áldás

Ádám és Éva természetesen dolgozott a hét hat nap-
ján. Szőlőt neveltek, felfuttatták az indákat és az 
ágakat, így készítettek kerti otthonuknak csodála-

tos mennyezetet és falat. Valószínűleg jó illatú virágok 
és ízletes gyümölcsök lógtak a szőlőtőről. De, amikor 
jött a  szombat, Ádám és Éva mindenféle munkát ab-
bahagyott.

Mi is végezzük a munkánkat a hét első hat napján. 
Majd hozzájuk hasonlóan hagyjuk abba, mielőtt kez-
dődne a szombat. Még ha minden nap töltünk is időt 
Jézussal, a szombat még több időt biztosít arra, hogy 
igazán megismerjük legjobb Barátunkat.

Isten adott nekünk két csodálatos könyvet, amely se-
gít jobban megismerni Őt. Az egyik a Biblia, és ebből 
még többet megtanulhatunk Jézusról a szombatiskolá-
ban és az istentiszteleteken.

A másik könyv a természet. A szombat délután na-
gyon jó alkalom arra, hogy többet megtudj Jézusról. Ha 

Kr.e. 4000 Kr.e. 3000 Kr.e. 2000 Kr.e. 1000
Örökkévalóság
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Mit jelent „megpihenni” szombaton? Írj „P” 
betűt (pihenés) azokhoz a jó dolgokhoz, ami-
ket lehet szombaton művelni, illetve „M”’ 
betűt (munka) azokhoz, amik vasárnaptól 
péntekig végzendők.
_____ Főzés, házimunka
_____ Séta a természetben
_____ Bibliai történet olvasása
_____ Iskolába járás
_____ Hangszeres gyakorlás hangversenyre
_____ Egy Jézusról szóló ének eléneklése
_____ Házi feladat elkészítése
_____  A hírekről és az időjárásról való tudakozódás tévén  

vagy interneten
_____ Hegyekkel körülölelt terület felkeresése
_____  Képeslapkészítés egy beteg 

 embernek
_____ Takarítás
_____ Bibliai játékok játszása
_____ Vásárlás

1Móz 1:24−31,  
2:1−8, 18−25;  
Pátriárkák és 

 próféták,  
44−51. old.

Tanulmányozásra

családod megtervezi, ak-
kor szombatonként mind-
nyájan tanulhattok valami 
újat a természetből. Ha az 
időjárás engedi, menjetek 
ki a szabadba és fedezzétek 
fel azt a sok titkot, ame-
lyek Isten alkotásaiban 
vannak elrejtve.

A szombat parancso-
lata emlékeztet minket 
arra, hogy Isten hat nap 
alatt teremtette a világot 
és mindent, ami abban 
van, a hetedik napon pe-
dig megpihent. Az a tény 
pedig, hogy Ő a Terem-
tőnk, mindörökre elégsé-
ges ok arra, hogy megtart-
suk a szombatot. 2Móz 
20:8−11 ; Ezék 20:20 

A csodálatos és tökéle-
tes Édenkert még az özön-
víz előtt a mennybe vite-
tett. A Föld újjáteremtése-
kor újra ott lesz az eredeti 
helyén. Ádám és Éva pe-
dig, Isten egész népé-
vel és a szent angya-
lokkal minden hete-
dik napon egybegyűl-
nek, hogy szerető Te-
remtőnkkel együtt 
ünnepeljék a  szom-
batot. Ézsa 66:22-
23 

Alkalmazás: 
Miért olyan fon-
tos ma a hetedik 
napi szombat 
megtartása? 
Te miért 
szenteled meg 
a szombatot?

Rajzold le  
vagy írd le 
a körökbe, 

mi mindent terem
tett Isten az adott napon.

Ha az emberek mindig meg
szentelnék a szombatot, lenne bárki,  

aki úgy gondolná, hogy evolúció  
útján fejlődtünk ki? Miért nem?  
Folyton emlékeztetve lennének 

arra, hogy egy szerető   
Isten teremtett 
minket és min-
dent a világon.

„Ha meg-
tartóztatod 
szombaton lába-
dat, és nem űzöd kedv-
telésedet szent napomon, 
és a szombatot gyönyörűség-
nek hívod, az Úr szent és dicsőséges 
napjának, és megszenteled azt, dolgaidat 
nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis 
beszédet sem szólván: akkor gyönyörűséged 
lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, 
és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; 
mert az Úr szája szólt!” (Ézs 58:13−14)
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„A bűn zsoldja a halál,  
Isten kegyelmi ajándéka az örök élet 

az Úr Jézus Krisztusban.” 

Aranyszöveg – Róma 6:23

Isten magasztos terve

hűségesek, éppen úgy, ahogy az angyalok 
és a más világok lényei. Isten soha nem kényszerít sze-
retetre vagy bizalomra. De Ádámnak és Évának eszébe 
sem jutott hűtlennek lenni Istenhez, annyira szerették 
Őt! Örültek annak, amikor Isten elmondta nekik, hogy 
Sátánnak nincs joga máshol tartózkodni, csak a jó és 
gonosz tudásának fájánál. 

Nem tudhatjuk, hogy mennyi ideig tartott, míg Sá-
tán véghezvitte tervét, hogy megszerezze világunkat ma-
gának és angyalainak. Tudjuk, hogy Jézus minden este 
eljött, együtt sétált Ádámmal és Évával, miközben be-
szélgettek. Mennyire várhatták ezt a különleges alkalmat!

Alkalmazás: Szánsz időt Jézusra minden nap? Ő sze-
retné, ha így tennél!

HÉTFŐ
Választás

Az angyalok tökéletesen emlékeztek arra, Sátán mi-
lyen ravasz módon kísértette őket a mennyben, és 
figyel mez tet ték Ádámot és Évát, hogy legyenek na-

gyon közel egymáshoz és távol a fától.
Egyik nap  Éva elkalandozott Ádámtól. Azt vette 

észre, hogy egész közel van a tiltott fához.
Mit kellett volna tennie így egyedül? Bár rögtön vissza 

kellett volna fordulnia Ádámhoz, ennek ellenére hosz-
szasan nézegette a fát és annak csodálatos gyümölcseit. 
Nem is tudta elképzelni, hogyan lehet egy ilyen gyö-
nyörű fa ártalmas.

Hirtelen egy dallamos hang szólalt meg a fán, és 
Éva nagyon meglepődött. Közelebb hajolt. A hang a re-
pülő kígyótól jött – Isten legkáprázatosabb teremtmé-

VASÁRNAP
Két fa, két választás

Új világunk első szombatján minden tökéletes volt, 
és az univerzum minden lénye boldog volt – ki-
véve Sátánt és angyalait. Ádám és Éva alig tudták 

kivárni Jézus látogatását. Elmondták Neki, mit tanultak, 
mit csináltak, és nem győztek elégszer köszönetet mon-
dani a csodálatos világért és kerti otthonukért. Jézus 
is nagyon szeretett velük lenni. Úgy alkotta meg őket, 
hogy barátai lehessenek. Teljes szívéből szerette őket.

Amikor Ádámot megteremtette, mutatott neki 
két különleges fát a kertben. Mi volt a neve ezek-
nek a fáknak, és mit mondott róluk Isten? 1Móz 
2:9; 16-17 

Isten mindenképpen szerette volna, ha Ádám és 
Éva ismeri azt a szomorú történetet, ahogy Sátán 
féltékennyé vált Teremtőjére, és ő maga szeretett 
volna a Teremtő lenni. Elmondta, hogy hazugsá-
gokat terjesztett az Atyáról, és a menny néhány 
angyala azt választotta, hogy inkább neki hisz. 

Az angyalok többsége úgy döntött, hogy hű-
ségesek maradnak. De az angyalok harmada in-
kább Sátán oldalára állt. Isten beszélt Ádámnak 
és Évának erről a borzasztó háborúról; és arról, 
amikor Sátán és az oldalán lévők kénytelenek 
voltak elhagyni a mennyet.

Úgy volt igazságos, hogy Ádám és Éva 
maga választhassa meg, kihez lesznek 
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nyétől. A fán pihent, gyümölcsöt evett – és beszélt hozzá! 
Természetesen Sátán volt az, aki a szépséges kígyót hasz-
nálta fel, hogy becsapja Évát, ahogy ma is vonzó dol-
gokat és rokonszenves embereket használ fel arra, hogy 
becsapjon minket. Éva szépségét dicsérte. Majd egy egy-
szerű kérdést tett fel. Mi volt ez? 1Móz 3:1 

Sátán eszes volt! Így szólt: „Csakugyan 
azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy 
fájáról se egyetek?” Éva pedig azzal, hogy 
válaszolt, nagy hibát követett el. 2-3. v.   
Mit mondott a kígyó ezután? 4-5. v. 

Éva összezavarodott. Ahogy nézte ezt 
a csodálatos kígyót, elcsodálkozott. Isten 
valóban távol akarta volna tartani őket at-
tól, hogy erejét és bölcsességét birtokol-
ják? Egyértelmű volt, hogy a kígyó nem 
halt meg, miután evett a fa gyümölcsé-
ből. Sőt, az is egyértelműnek tűnt, hogy 

a gyümölcs hatására gondolkodni és beszélni tudott, 
mint egy értelmes lény.

Évában számtalan gondolat merült fel, miközben 
a fát és kígyót nézte.

Alkalmazás: Miért veszélyes kíváncsiskodni a bűnnel 
kapcsolatban?

KEDD
A választás…

Lehetséges, hogy Isten nem mondott igazat a fá-
val kapcsolatban?” Éva csodálkozott, amint nézte 
a csodálatos kígyót. „Ha Ádám és én eszünk ebből 

a gyümölcsből, akkor ugyanazzal az erővel fogunk ren-
delkezni, amellyel Isten? Nézd csak, mit tett a kígyóval!”

„Gyere és próbáld ki!” – bíztatta a kígyó nyájas hangon.
Éva bizonytalan volt. Kinek higgyen? Istennek vagy 

a kígyónak? Ekkor határozott mozdulattal leszakította 
és megkóstolta a gyümölcsöt. Finom volt. Egyszerre új 
érzés lett úrrá rajta. Néhány szem gyümölccsel Ádámhoz 
rohant, és izgatottan mesélte neki, mi történt. 

Ádám lenézett csinos feleségére. Ádám tudta, hogy 
Éva tettével Sátán mellett döntött Isten helyett, ezért 
emlékeztette őt az Úr szavára, mely szerint meghalnak, 
ha esznek a fa gyümölcséből.

Amint Éva bizonygatta, hogy a kígyónak igaza van, 
tengernyi gondolat cikkázott Ádám elméjében. Hogy is 
tudná elveszteni az ő csodálatos feleségét? Ez borzasztó 
lenne. Úgy döntött, inkább meghal, semhogy elválasszák 
tőle – gyorsan megfogta hát a gyümölcsöt és evett belőle.

A következő pillanatban fényruhájuk eltűnt. Éle-
tükben először érezték, milyen hűvös a levegő. Mit 
tettek? 1Móz 3:6-7 

Ó, milyen gyorsan megváltozott min-
den! Gondolkodásuk átalakult, érzéseik 
is megváltoztak. Mindketten rémültek 
voltak és elszaladtak, hogy keressenek 
valamit, amivel betakarhatják magu-
kat. Amikor meghallották Isten hívását, 

ahelyett, hogy örömmel rohantak volna elé, 
elbújtak. Végül reszketve álltak meg Terem-
tőjük előtt. 8-13. v. 

Alkalmazás: Hoztál már hibás döntést csak azért, hogy 
így megőrizz egy barátságot? Hogy tudsz segíteni baráta-
idnak abban, hogy a jó döntéseket hozzanak?

SZERDA
…és annak következményei

Nem a tiltott gyümölcs volt, amely Ádámot és Évát 
egy pillanat alatt megváltoztatta. Isten alkotta a gyü-
mölcsöt, és minden, amit alkotott „íme igen jó”. 

1Móz 1:31 
Azért változtak meg, mert engedetlenek voltak Isten-

nel szemben, és ez bűn. Mivel most bűnössé váltak, félni 
kezdtek.

„Az, asszony, akit teremtettél…”; „a kígyó [akit te-
remtettél] ámított el engem” – mondták. Ahelyett, hogy 
beismerték volna engedetlenségüket, ugyanazt tették, 
amit Sátán a mennyben. Istent okolták.

Sátán örömmámorban úszott. Úgy gondolta, végre 
ő lehet a föld és az emberiség ura. Ha esznek az élet 
fájáról, örökké fognak élni ahelyett, hogy 
meghalnának, amint Isten mondta. 
A földről folytathatja háborúját Is-
tennel szemben.

Amikor Isten Ádámmal és Évával beszélgetett, 
Sátán figyelmesen hallgatott. Lucifer korábban csodá-
latos és fontos angyal volt; most könyörtelen és gonosz, 
akinek egy nap el kell pusztulnia.

Isten elmondta – és ezt Sátán is tudta –, hogy Ádám 
és Éva még választhat: szabadok lesznek törvényeinek 
megtartása által. 1Móz 3:14-15; 22-23 

Sátán dühös volt. Még nem nyerte meg a háborút. 
Ádám és Éva még választhatnak, és még volt számukra 
egy reménysugár, amelyet megragadhatnak, hogy sza-
baddá váljanak a bűntől. Milyen tervet készített Isten? 

– gondolkozott. Meg kell tudnia – és el 
kell rontania.

Ádámnak és Évának el kellett hagy-
niuk csodálatos kerti otthonukat, és soha 

nem térhettek vissza. Szúrós tövisek és utá-
latos gyomok kezdtek el nőni a földből. Az 

időjárás, amely mindeddig kellemes volt, most 
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megváltozott; így Isten bőrruhát adott nekik, hogy meg-
védje őket. 21. v. 

És mindez azért történhetett meg, mert Éva inkább 
hitt Sátánnak, mint Isten szavának, Ádám pedig jobban 
szerette Évát, mint Istent. Milyen szomorú!

Vajon az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten tudták, mi 
fog történni Földünkön? Igen. Ők tud-
ták egyedül, milyen szörnyű árat kell 
majd fizetniük, hogy megmentsék 
világunkat. De annyira szerették 
volna az emberiség megmene-
külését, hogy semmilyen ár 
nem volt számukra túl magas.

Alkalmazás: Milyen következményei vannak, ha Isten 
törvénye ellen teszünk?

CSÜTÖRTÖK
Híd a mennybe

A hűséges angyalok és a más világok lényei nagyon 
szomorúak voltak, amikor látták, mi történt Ádám-
mal, Évával és a világukkal. De amikor Isten el-

mondta tervét – szerető Teremtőjük egy napon em-
berré lesz és meghal azért, hogy megmentse őket – 
sírni kezdtek. Az angyalok kérték Istent, hogy hagyja 
egyikőjüket meghalni maga helyett. Amikor az Úr el-
mondta Ádámnak és Évának a megváltási tervet, ők 
is könyörögtek, hogy hagyja meghalni őket ahelyett, 
hogy csodálatos Megváltójuk haljon meg. De Isten 
szerette őket, és ez volt az egyetlen lehetőség.

Sátán azt mondta, Isten önző, nem szeret minket 
igazán, és lehetetlen a törvényeinek engedelmeskedni. 
A  megváltási terv részeként Jézusnak emberré kellett 
lennie, hogy bemutassa, Sátán hazudott. Jézus mind-
örökké Isten; de nem használhatta isteni hatalmát, hogy 
segítsen magán. Sátán úgy kísértette, ahogy senkit mást 
ezen a földön, de Jézus mindig mennyei Atyjára támasz-
kodott, nem vált engedetlenné és nem követett el bűnt. 
Ez az, amit nekünk is tennünk kell.

Jézus ugyanúgy, ahogy földi életében legyőzte a bűnt, 
el tudja venni a mi bűneinket is. Azáltal, hogy magára 
vette a bűnt, elválasztotta magát szerető Atyjától. A leg-
szörnyűbb halállal kellett meghalnia, elszenvedve a leg-
utálatosabb büntetést, amit mi érdemeltünk volna. De 
ennek eredményeképpen azok, akik szeretni, bízni és 
engedelmeskedni fognak Neki, örökre megmenekül-
nek. Sátán és angyalai örökre eltűnnek, és az egész vi-
lágegyetem tudni fogja, hogy bűnös, gyilkos és hazug 
volt. De az is bebizonyosodik számukra, hogy „Isten 

a szeretet” (1Jn 4:16).

Amikor eljött az idő, Jézus híddá vált, és mi el sem 
tudjuk képzelni, milyen nehéz volt az Atya Istennek 
hagynia ezt; végignézni mindazt, ami Jézussal történt. 
De annyira szerettek minket, hogy mindenre képesek 
voltak, hogy újra együtt élhessünk Velük. Ézsa 59:1-2 

Alkalmazás: Miért akart Jézus meghalni? Miért men-
tett meg minket? Jn 3:16 

PÉNTEK
A legelső áldozat

Az első áldozat évezredekkel azelőtt történt, mielőtt 
Jézus emberré vált és meghalt a mi megmenté-
sünkért. Isten tudta, hogy az embereknek szüksé-

gük van valamire, ami naponként emlékezteti őket erre 
a szeretetre, amit Ő táplál mindannyiunk iránt. Ez a sze-

retet olyan hatalmas, hogy lehetővé teszi, 
hogy Jézus magára vegyen minden bűnt, 
mint sajátját, és hagyja, hogy az teljesen 
elválassza Atyjától, végül pedig megölje, 

ahogy minket is megölt volna. Olvasd el 
Mt 27:46-ot  és Jn 3:16-ot , és gondol-

kodj rajta egy kicsit!
Jézus szerette volna, ha Ádám mindig 

emlékszik arra, hogy a bűn öl, így el-
mondta neki, hogyan építsen oltárt kő-
ből. Majd utasította, hogy hozzon egy 
bárányt, helyezze a kezét a fejére és 
vallja meg azt a borzasztó bűnt, ame-

lyeket ő és Éva elkövettek azáltal, hogy az 
engedetlenséget választották. Majd ölje meg a bárányt.

Ádám reszketett. Még soha nem ölt, 
soha nem látott halált, még egy fale-
vél halálát sem. Most tudatosult benne, 
hogy bűnük következménye az, hogy Jé-
zusnak meg kell halnia. A bárány Jézust 
jelképezi. Ekkor  Jézus mondta Ádámnak, 
hogy tegye a bárányt az oltárra. Ádám 
engedelmeskedett. Tűz szállt le a mennyből, és a bárány 
elégett. Az Atya Isten is elkezdett sírni, amikor látta az 
áldozatot, hiszen közben arra gondolt, hogy Fia, Jézus, 
milyen borzasztó halállal fog meghalni, nem csak Ádá-
mért és Éváért, hanem mindannyiunkért.

Ádám és Éva Jézus lábai elé estek, és sírtak. Minden 
eddiginél jobban tudatosult bennük, hogy a bűnnek 
mi a következménye. Oh, milyen szomorúak voltak!

Azért, hogy segítsen emlékezni nekik és gyermekeik-
nek arra, milyen szörnyű a bűn, Jézus utasítása szerint 
minden reggel és minden este fel kellett áldozniuk egy 
bárányt. Ez fogja jelezni, hogy hisznek Jézus ígéreté-

Kr.e. 4000 Kr.e. 3000 Kr.e. 2000 Kr.e. 1000
Örökkévalóság



23

ben, mely szerint eljön, és meghal az engedetlenségü-
kért. Jn 14:6 

Ha vetsz egy pillantást az alul látható idővonalra, lát-
hatod Ádám és Éva bűnbeesését, Jézus eljövetelét, ke-
reszthalálát és a jelent, amelyben élünk.

A Biblia így ír: „Nincsen senkiben nagyobb szere-
tet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.” (Jn 

15:13) Van annál nagyobb sze-
retet, mint amit Isten bemu-
tatott Ádámnak, Évának és 
mindannyiunknak?

Alkalmazás: Hogy tud-
nád megköszönni Istennek 
ezt a határtalan szeretetet?

 1. Igaz vagy hamis?
I/H  Ádám és Éva tudták, hogy Sátán azt ter-

vezi, hogy megkísérti őket.

 2. Hol tudta Sátán megkísérteni Ádámot és Évát?
   Egyedül az Édenkertben
   Egyedül az élet fájánál
   Egyedül a jó és gonosz tudásának fájánál
   Bárhol, ahol Ádám és Éva volt

 3. Mit kellett volna Évának tenni, amikor rájött 
arra, hogy a tiltott fánál áll? ______________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

 4. Mit kell neked tenni, amikor tudatosul ben-
ned, hogy akár gondolatban, akár cselekedetben 
kísértésbe estél? __________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

 5. Milyen döntés előtt állt Éva?
    Kinek higgyek? – Istennek vagy a kígyó-

nak?
    Kinek engedelmeskedjek? – Istennek 

vagy a kígyónak?
    Tudok annyira hinni Istennek, hogy 

 engedelmeskedem neki?

 6. Mit kellett volna Ádámnak elhatároznia?
    Hiszeke annyira Istenben, hogy enge-

delmeskedem neki?
    Istennek engedelmeskedem, vagy Évával 

maradok?

 7. Mi történt azon a napon, amikor Ádám és Éva 
bűnbe esett? (Állítsd sorba! 1tól 8ig)

___ Éva inkább a kígyó hazugságának hisz.
___  Isten meglátogatja Ádámot és Évát,  

de ők elbújnak előle.
___ Éva elkóborol Ádám mellől.
___ Észreveszik, hogy fényruhájuk eltűnt.
___ Éva ad a gyümölcsből Ádámnak.
___ Éva a tiltott fánál beszélget a kígyóval.
___ Ádám eszik a gyümölcsből.
___ Ádám és Éva fügefalevelekből készít  
        magának ruhát.

 8. Ádám és Éva nem akarta elismerni, hogy 
 bűnük hiba volt. Kit hibáztatott Ádám? ________  
Kit hibáztatott Éva? __________  Ha beírod az „Éva” 
és a „kígyó” kifejezést, olvasd el újra 1Móz 3:12t.

 9. Hibáztattál már valakit azért, amit te tettél? 
________ Mit kellett volna tenned? __________________
_____________________________________________________

 10. Miért kellett Ádámnak és Évának egyegy 
 bárányt feláldoznia minden este és reggel?

   Isten mondta, hogy ezt kell tenniük.
    Azért, hogy minden nap emlékeztesse 

őket a bűn szörnyű következményére.
    Azért, hogy ráébredjenek arra, hogy 

a bűn mindig halált eredményez.
    Ezzel is igazolják, hogy hisznek Isten ígé-

retében, mely szerint eljön a Megváltó.
    Ezzel is mutassák, hogy hisznek Istenben.
    Azért, hogy megfizessék az árát annak, 

hogy újra az Édenkertbe lakhassanak.
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1Mózes 2:8-17; 3;  
Pátriárkák és pró-
féták, 48–77. old.; 

Story of redempotion, 
22–51. old.; A nagy 
küzdelem, 505–510, 

531–550. old.
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február  11.
A év6.

„És nincsen senkiben másban idvesség:  
mert nem is adatott emberek  között 

az ég alatt más név, mely által  kellene 
nékünk megtartatnunk.” 

Aranyszöveg – Apostolok Cselekedetei 4:12

Ünnepélyes meghívás

Amikor a két testvér már elég idős volt 
hozzá, ők is megépítették saját oltárukat és oda vitték 
a saját áldozataikat. A két oltár egyforma volt, de az ál-
dozatok különböztek. Káin gyümölcsöket vitt, amelyek 
munkájának eredményét mutatták meg. Ábel egy bá-
rányt vitt, amely Jézust jelképezte, akinek meg kellett 
halnia helyettünk. Isten elfogadta Ábel áldozatát és tü-
zet küldött le az égből.

Alkalmazás: Szerezhettek-e megbocsátást Káin számára 
a gyümölcsök, munkája eredményeinek feláldozása? Nem. 
Szerezhet-e Jézus megbocsátást számunkra? Jézus, akit az 
áldozati bárány jelképezett, amelyet Ábel vitt az Úr elé? 
Igen! Olvasd el Zsid 11:4-et !

HÉTFŐ
A tragédia (1Móz 4:6-16)

Káin nem volt boldog. Úgy gondolta, hogy Istennek 
el kellett volna fogadnia az ő áldozatát, a gyümöl-
csöket is. Továbbra is gazdálkodott, de már nem 

vitte el a legszebb terményeit 
az Úrnak. Amúgy sem hitt 
igazán abban, amit az áldo-
zati bárányról tanult. Jézus 
szomorú volt Káin  miatt, 
de nagyon kedvesen beszélt 
hozzá.

Szerinted barátságos volt 
Jézus Káinhoz? Ésszerű volt 
mindaz, amit mondott neki? 
Igen. Meg tudta áldani Ábel 
engedelmességét? Igen. Vajon 

VASÁRNAP
Két testvér döntése (1Móz 4:1-5)

A Biblia nem beszél arról, hogy mennyi idő telt el 
addig, míg Ádámnak és Évának gyermeke szü-
letett. Az állatkölykök nagyon mulatságosak, de 

milyen izgalmas lehetett az, amikor az emberpár saját 
gyermekének örülhetett! Mi volt első gyermekeik neve, 
akikről mi is tudunk? 1Móz 4:1-2 

Ahogy a legtöbb testvér különbözik egymástól, úgy 
Káin és Ábel is sokban különböztek egymástól. Káin 
földműves volt, Ábel pedig pásztor. De mindketten 
ott voltak, mikor Ádám hűséggel áldozott Istennek 
minden este és reggel az oltárnál, amely az Éden-
kert zárt kapuja előtt helyezkedett el. Mindketten 
tudták, miért áll angyal a kapuban tüzes pallossal, 
így akadályozva meg, hogy valaki bemenjen oda 
(1Móz 3:24).

Ábel az áldozaton keresztül minden nap meg-
mutatta Istenbe vetett bizalmát és iránta való sze-
retetét, de Káinban számtalan kérdés vetődött fel: 
Miért olyan fontos Isten törvénye? Vajon Isten 
szerette a szüleit és igazságos volt velük szemben? 
Miért hagyta, hogy a Földön gyomok és tövisek 
növekedjenek? Miért váltak az állatok vadakká 
és veszélyesekké, miért nem maradtak olyan sze-
lídek, mint amilyenek a kertben voltak egykor? 

Miért történik ez? 
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meg tudta-e áldani Káin engedetlenségét is? Nem. Az 
engedetlenség mindig boldogtalanságot szül. Káin in-
kább másokat vádolt és magát sajnálta ahelyett, hogy 
átérezte volna bűnei súlyát. Mi lett ennek a szörnyű kö-
vetkezménye? 1Móz 4:8 

El tudod képzelni, hogy érezte magát Ádám és Éva, 
amikor felfedezték, mi történt?

Amikor Jézus elmondta neki, hogy mi lesz a követ-
kezménye a szörnyű gyilkosságnak, Káin arra panasz-
kodott, hogy a büntetés igazságtalan. Azzal érvelt, hogy 
sehol nem lesz biztonságban. Ha az emberek megtudják, 
mit tett, meg fogják ölni.

Káinnak igaza volt. Elkövette az első gyilkosságot. 
Egészen addig nem halt még meg senki. Miért ne akar-
nának az emberek megszabadulni egy gyilkostól? Káin 
megérdemelte volna, hogy elveszítse az életét. Mit ígért 
ezzel szemben Jézus, és mit tett Káin? 15-16. v. 

Alkalmazás: Ádám és Éva mindkét gyermeküket elvesz-
tették. Ábel gyilkosság áldozata lett, Káin pedig elmenekült. 
Milyen szomorú történet! De a legborzasztóbb az a tudat 
volt, hogy Káin szörnyű bűne a szülők vétkének eredménye 
volt. Minden bűn és következmény onnan ered, ha Sátán-
nak hiszünk Isten helyett.

KEDD
Egyre többen és többen

Amikor Isten megteremtette őket, Ádám és Éva gon-
dolkodása tökéletes volt, és természetüknél fogva 
engedelmeskedtek Isten törvényének. Ha hűsége-

sek maradtak volna, gyermekeik hozzájuk hasonlóan 
Istennek engedelmeskedve élhettek volna. De a bűn 
mindent megváltoztatott. Elménk természeténél fogva 
önmagát helyezi a középpontba Jézus helyett. De még 
mindig megmaradt számunkra a szabad választás lehető-
sége. Boldogabbak lehetünk, amikor segítsége által en-
gedelmeskedhetünk Jézusnak. Péld 29:18 

Amikor Ádám és Éva bűnbe esett, Sátán úgy gon-
dolta, hogy már győzelmet aratott Földünkön, és 
örökre magához láncolhat mindenkit. Dühös volt, 
amikor rájött, hogy valójában még mindig dönt-
hetünk úgy, hogy megszabadulunk befolyása alól 
és hűek maradunk Istenhez. Nem értette meg 
Isten különleges szeretetét, amely arra készteti 
az Atyát, hogy egyetlen Fiát emberként a Földre 
küldje, hogy halála által megmentsen minket. 
Sátán nem tudta elképzelni, miért akarta Jézus 
ezt megtenni.

Sátán és angyalai egyre jobban gyűlölték 
 Istent ezért a szeretetért, és elhatározták, 
mindent megtesznek azért, hogy az em-

bereket irányításuk alá vonják. De a szeretet erősebb 
a gyűlöletnél! Milyen hálásak lehetünk azért, hogy eb-
ben a földi harcban dönthetünk mellette!

Jézusnak azonban bátor segítői is voltak! Ádám volt 
az első. Több mint kilencszáz éven keresztül szomorúan 
mesélte gyorsan növekvő családjának, milyen volt a vi-
lág a bűn bejövetele előtt, és engedetlenségük hogyan 
változtatott meg mindent. Beszélt nekik Jézus ígéretéről, 
mely szerint meghal értünk, és arról, hogy miért kell 
minden reggel és este az áldozatot bemutatni, amely 
erre az ígéretre emlékeztet. 

Ádám beszélt az Édenkert két különleges fájáról, és 
hogy mi történt, amikor Isten parancsa ellenére ettek 
a tiltott fa gyümölcséből. Mindenkit arra intett, hogy 
ne Sátán hazugságainak higgyen, hanem váljanak sza-
badokká azáltal, hogy hisznek Jézusban és ígéretében. 
Milyen szomorúnak érezte magát, amikor néhány em-
ber azt tette, amire Sátán bíztatta őket.

Ádám százharminc éves volt, amikor született egy 
fia, aki ugyanúgy nézett ki, mint ő és olyan hűséges 
volt Istenhez, mint Ábel. Séthnek hívták. Sokat segí-
tett a többieknek abban, hogy hűek maradjanak Isten-
hez (1Móz 5:3).

Olvasd el Séth leszármazottaink listáját 1Móz 5:6-
32-nél, és jegyezd le nevüket és korukat a megfelelő 
helyre a 6. oldalon. Ki volt a legidősebb? 1Móz 5:27 

Alkalmazás: Ugye örömmel tölt el, hogy Isten szeretete 
erősebb a gyűlöletnél? A gyűlölet sohasem segít az embe-
reknek. Ezért akarja Isten, hogy szeressük ellenségeinket. 
Ő szeretettel bánik ellenségeivel is, és ezt a szeretetet egye-
dül az élő Istentől kaphatjuk meg. Mt 5:44,45

SZERDA
Hűségesek Jézushoz

Káin és leszármazottai kezdetben messze éltek Ádám 
családjától. De ahogy teltek, múltak az évek, és 
Káin leszármazottainak száma egyre növekedett, so-

kan közülük közelebb költöztek Séth utódaihoz, aki-
ket „ Isten gyermekeinek” neveztek. Mi történt ekkor? 
1Móz 6:1-2 

Sátán elégedett volt. Minden úgy történt, ahogy 
eltervezte, mert egyre több és több ember hitt már 
hazugságának. Mindenféle bűn elterjedt már, 

amit csak el tudunk képzelni. Csupán néhá-
nyan figyeltek a hívő emberekre, akik pré-
dikáltak nekik, és hűségre intették őket; de 
az emberek többsége gúnyt űzött belőlük.

De voltak Istennek hűséges gyermekei is, 
ezek közül az egyik Énok volt. Olvasd el újra, 
mit mond róla a Biblia! 1Móz 5:21-24 
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Énok szerette Jézust és kicsi gyermekkora óta bízott 
Benne. De csak akkor értette meg igazán azt a felemelő 
szeretetet, amit az Atya Isten érezhet Fia, Jézus iránt, mi-
után saját gyermeke, Matuzsálem született. Még gon-
dolni sem tudott arra, hogy megváljon tőle. Hogy tu-
dott Isten elszakadni Fiától, Jézustól azért, hogy meg-
mentsen minket? Micsoda szeretet az, amely erre képes? 
Ahogy Énok egyre többet és többet gondolkodott ezen 
az áldozaton, képessé vált arra, hogy másokkal is meg-
értesse Isten szeretetét. 

A Biblia azt mondja, „Énok Istennel járt…” (1Móz 
5:22). Barátjának mondhatta az Urat, aki egy nap fel-
vitte őt a mennybe. Most is ott van. 

Alkalmazás: Isten meg tud áldani minket, ha naponta 
időt szánunk arra, hogy vele legyünk. Így tett Énok, és mi 
is így tehetünk. 

CSÜTÖRTÖK
Sátánt választották (1Móz 6:3-16)

Ahogy múltak az évek, az emberek egyre gonoszab-
bak lettek. A Föld még mindig csodálatos volt, de 
már nem olyan gyönyörű, ahogy azt Isten kezdet-

ben alkotta. Az emberek lélegzetelállító városokat épí-
tettek maguknak, arannyal, ezüsttel és különleges kö-
vekkel díszítették őket. Szobrokat tiszteltek istenekként 
az örökzöld fákból álló szép ligetekben.

Az emberek kétszer olyan magasak voltak, mint mi, 
ma már szinte óriásoknak tűnnének számunkra. Nem 
olvastak könyveket, mert nem volt rá szükségük. Olyan 
jó emlékezetük volt, hogy nem kellett leírniuk semmit. 
De legtöbbjük ezt a csodálatos elmét nem arra használta, 
hogy Istenről gondolkodjon, amint Énok 
tette. Így Sátán nagyon hamar rávette 
őket arra, hogy ne higgyenek Isten lé-
tezésében. A Biblia azt írja, gondolataik 
szüntelen csak gonoszak voltak. 1Móz 
6:5, 11 

Sátán valóságos háborús övezetté tette 
Földünket, és a legtöbb ember mellette 
döntött. De Isten kiválasztott egy em-
bert, hogy figyelmeztesse őket: az Úr nem 
hagyja tovább, hogy továbbra is ezen 
az úton járjanak. Isten kiválasz-
tott embere Noé volt.

Noé százhúsz évig hirdette, 
hogy Isten el fogja pusztítani őket 
özönvíz által, amely az egész föl-
det beborítja. Közben egy hatal-
mas bárkát is épített. Hossza kb. 

133,2 méter, szélessége 22,2 méter, magassága 13,32 
méter volt. A levegő keringésére egy ablak szolgált, va-
lamint egy nagy ajtó a hajó oldalán, ahol az emberek és 
az álla tok be tudtak menni.

Alkalmazás: Mennyire fontos az, ahogy az ember gon-
dolkodik? Hogyan hatnak tetteinkre a gondolataink? Ho-
gyan változtatja meg a cselekedeteinket, ha hagyjuk, hogy 
Jézus jó gondolatokra késztessen minket?

PÉNTEK
A föld választása (1Móz 6:17 – 7:9)

A bárka építése kíváncsi emberek tömegét vonzotta, 
akikben számtalan kérdés vetődött fel: Mit ért Noé 
özönvízen? A folyók még soha nem öntöttek ki. Mi 

az az eső? A pára minden éjszaka megöntözte a földet, 
még soha nem esett eső az égből.

A legtöbb ember úgy gondolta, hogy soha nem fog 
megtörténni az, amit Noé mond, és minden úgy megy 
tovább, ahogy az elmúlt évszázadokban. Sok ember 
ugyanígy gondolkodik Jézus eljövetelével kapcsolatban 
is. Olvasd el 2Pt 3:3-6-ot !

Az emberek gúnyt űztek Noéból, de ő nem figyelt 
rájuk. Tovább prédikált és kérte őket, hogy higgyenek 
szavainak.

Először hittek neki néhányan, de már az özönvíz el-
jövetele előtt többen meghaltak közülük, így Noé édes-
apja és más rokonai is. A legtöbb ember azonban szép 
lassan elvetette az üzenetét és visszatért régi életmódjához.

Mások soha nem is hittek. Megint mások elhitték, 
hogy Noé igazat mond, és engedelmeskedtek volna, 
ha nem félnek, hogy a többi ember gúnyolódásának 
céltábláivá válnak. Hamarosan ők 
is ugyanúgy gúnyt űztek Noéból, 

mert ellenálltak és elutasították 
az igazságot.

Százhúsz év elteltével a 
bárka végül elkészült. Noé 

és családja elegendő élel-
met halmozott fel benne, 
és a  karámok, istállók, 
ketrecek és kalitkák ké-
szen álltak az állatok és 
madarak számára.

Az emberek ezután el-
hűlve látták, mi történik. 
Láthatatlan angyalok hét napon keresztül te-
relték csendben a madarakat és állatokat a bár-
kába. Minden tisztátalan állatból kettőt-ket-

tőt, a tisztákból pedig hetet-hetet.  Isten 
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meg akarta óvni ezeket az állatokat az özönvíztől. Noé 
és gyermekei a nekik fenntartott védett helyre terelték 
őket a bárkában.  

Noé sürgette az embereket, hogy menjenek be vele 
és családjával a bárkába, de már mindenki eldöntötte 
az ellenkezőjét, és csupán gúnyt űztek belőlük.

Valószínűleg mindenki félni kezdett, amint meglátták 
Isten angyalát, mint hatalmas villanást lejönni a menny-
ből. Meglátták, ahogy egy láthatatlan kéz bezárja a bárka 
ajtaját. Már senki nem tudott kijönni, aki bent volt, és 
túl késő lett volna bárkinek is bemenni, aki kint maradt.

Ugyanígy fog történni, ami-
kor a végidőben a bűnös az 
utolsó lehetőséget is elutasítja, 
és Isten bezárja „a kegyelem 
ajtaját” (Jer 8:20).

Alkalmazás: Most, ami-
kor a „kegyelem ajtaja” még 
nyitva van, Isten mindent megtesz azért, hogy segítsen az 
embereknek hűnek lenni. Szeretnél úgy dönteni, hogy hű 
maradsz Istenhez még akkor is, ha ezért gúnyt űznek be-
lőled az emberek?

 1.  Helyezd megfelelő sorrendbe Ádám gyerme-
keit születésük szerint, a legfiatalabbtól haladj 
az idősebbek felé!

Séth ____      Káin ____       Ábel ____

 2. Milyen foglalkozásokat űztek Ádám gyerme-
kei? Írd a vonalra!

___________________  pásztor volt.
___________________   földműves volt.

 3. Ki választotta Istent?  
  Káin       Ábel  

Ki kételkedett folyton Istenben, és hagyta el 
a belé vetett hitét rövidesen?  
Káin      Ábel  

Melyik fiú kezdett el Isten ellen lázadni?  
Káin      Ábel  

 4. Őszintén megbánta Káin, hogy megölte Ábelt? 
  Igen      Nem  

 5. Igaz vagy hamis?
I/H    A gyűlölet erősebb a szeretetnél.
I/H    A szeretet erősebb a gyűlöletnél.

 6. 1Móz 5 elmondja, hogy Ádám és leszármazot-
tai (fiai, unokái stb.) mennyi ideig éltek. Keresd 
meg ezeket az igehelyeket (például „És lőn Ádám 
egész életének ideje kilenczszáz harmincz esz-
tendő…”)!

_______________________ élt __________ évig  (5:5)
_______________________ élt __________ évig  (5:8)
_______________________ élt __________ évig  (5:11)

_______________________ élt __________ évig  (5:14)
_______________________ élt __________ évig  (5:17)
_______________________ élt __________ évig  (5:20)
_______________________ élt __________ évig  (5:24)
_______________________ élt __________ évig  (5:27)
_______________________ élt __________ évig  (5:31)
_______________________ élt __________ évig  (9:29)

 7. Nézd át az időegyenest a 45. oldalon. Mit 
gondolsz, Ádám találkozhatott vagy beszélhetett 
Matuzsálemmel? Matuzsálem beszélhetett még 
 Noéval?

______________________________________________________

 8. Miért nem élt Énok olyan hosszú ideig, mint 
a többiek a fenti listán? (1Móz. 5:24)

______________________________________________________

 9. Milyen volt az emberek többsége, amikor 
 Isten elhatározta, hogy özönvíz által elpusztítja 
a világot? Karikázd be a megfelelő tulaj don sá
gokat!

Bálványimádó Istenhívő Bűnös Gyilkos
Könyörtelen Büszke Óriás Bűnöző
Hű Istenhez Tolvaj Igazságos Korrupt

 10. Az özönvíz előtt hányszor esett az eső?
0      1         600         969         nagyon sokszor

 11. Ki terelte az állatokat a bárkába, ki zárta be 
 annak ajtaját? 

______________________________________________________
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1Móz 4:1-15;  
25;5;6; 7:1-9;  
Pátriárkák és  

próféták,  
71-98. old.
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„Mert a hegyek eltávoznak,  
és a halmok megrendülnek;  

de az én irgalmasságom tőled el nem távozik,  
és békességem szövetsége meg nem  rendül,  

így szól könyörülő Urad.” 

Aranyszöveg – Ézsaiás 54:10

Két út

sziklákat dobálva a levegőbe. A halálra ré-
mült emberek kiáltoztak, ahogy megpróbáltak búvóhe-
lyet találni. A folyók és a tavak nagyon hamar kiléptek 
medrükből. 10−11. v. 

Amint a megáradó víz szintje egyre magasabb és ma-
gasabb lett, néhányan már a bárka ajtaját döngették. 
Könyörögtek, hogy engedjék be őket. Voltak, akik be 
is akarták törni az ajtót. 

Alkalmazás: Földünk a végidőben tűz által fog elpusz-
tulni. Akik hisznek és engedelmeskednek Isten nek, 

ugyanúgy megmenekülnek, ahogy Noé és családja 
is megmenekült.

HÉTFŐ
Túl késő  

(1Móz 7:12; 17−24; 8:1−3)

A rettenetes vihar 40 napig tartott. Az 
emberek és az állatok felmásztak a ma-
gasabb helyekre, amit még találtak. Ám 

a víz egyre emelkedett, és már nem volt hova me-
nekülni. Még Sátán is féltette az életét.

Szerintetek volt olyan ember a bárkán kívül levők 
között, aki igazán megbánta bűneit? Nem. Csak amiatt 
bánkódtak, ami velük történik.

Bent a bárkában, Noé és családja hálásak voltak azért, 
hogy Jézus vigyáz rájuk. Ahogy füleltek és a vihar zajára 
figyeltek, meghallották a rémült emberek és állatok hang-
ját. Aztán a szörnyű hangok fokozatosan elhalkultak, 
míg végül már csak a vihar és a bárkában lévő állatok 
hangja hallatszott. Ahogy arra gondoltak, hogy mi tör-
ténhetett a kint lévőkkel, szomorúság töltötte el őket.

VASÁRNAP
Akiket kizártak, és akiket bezártak

Noé és családja bent voltak a bárkában, és az ajtó 
kívülről bezáródott. Senki nem tudott már bejutni. 
Ugyanígy lesz a végidőben is. Amikor mindenki 

eldönti, hogy melyik oldalra áll a háborúban, Jézus el-
hagyja a mennyei templomot, és kegyelmének 
ajtaja örökre bezárul. Isten tudja, hogy mikor 
kerül erre sor, de ha netán nyitva is tartaná 
még a kegyelem ajtaját, az emberek gon-
dolkodása akkor sem változna már meg.

Az emberek a bárkán kívül egy da-
rabig csendben voltak és féltek. Látták, 
amint a hatalmas ajtó emberi kéz érin-
tése nélkül bezáródik, és rémülten várták, 
mi fog ezután történni. Elmúlt a nap, az-
tán a másnap és a harmadnap is, de semmi 
egyéb nem történt. 

Noé, a felesége, három gyermekük és menyeik 
a bárkában voltak. Imádkoztak és bíztak Istenben, 
jóllehet Sátán állandóan kételkedéssel kísértette 
őket. 1Móz 7:4 

A nyolcadik napon hatalmas fekete felhők je-
lennek meg az égen. Villámok cikáztak szerte-
szét. Morajlott és dörgött az ég, szélvihar süvített.

Hatalmas cseppek kezdtek esni az égből, ami 
nagyon hamar felhőszakadásba csapott át. Ha-

talmas vízoszlopok lövelltek ki a földből, 
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Amikor a víz szintje elég magas lett, a bárka felemel-
kedett a földről. Az állatok biztonságban voltak, de ret-
tenetesen féltek. A víz nem szivárgott be a hajóba; de 
ha az angyalok nem oltalmazták volna a bárkát, dara-
bokra tört volna.

Mire a vihar elült, a víz a legmagasabb hegy felett 
több mint hat méterrel tetőzött. Minden élőlény, amely 
lélegzett és a bárkán kívül volt, megfulladt.

Később erős szél kezdett el fújni, és a Földet bebo-
rító víz lassan-lassan felszáradt és visszahúzódott. Mi-
csoda megkönnyebbülés volt, amikor Isten a bárkát egy 
védett helyre irányította a hegycsúcsok közé! Öt hónap 
elteltével a hajó megfeneklett. A bárkában levő emberek 
nagyon megörültek és áldották Isten nevét. Mi történt 
az özönvízzel? 1Móz 8:1−3 

Alkalmazás: Isten őrangyalokat küld, hogy téged is meg-
oltalmazzon. Meg szoktad köszönni, hogy vigyáz rád?

KEDD
Isten új ígérete (1Móz 8:4−22; 9:1−17)

A víz folyamatosan visszahúzódott. Mintegy tíz hét 
elteltével a vízszint a legmagasabb hegyek teteje 
alá került. Noé még negyven napot várt, mielőtt 

kikémlelte volna, milyen az időjárás, s vajon az özönvíz 
visszahúzódott-e. 1Móz 8:4−13 

Végül egy erős angyal kinyitotta a bárka nehéz ajta-
ját, és az összes ember és állat kiment a bárkából. Hogy 
megváltozott minden a Földön! Semmi nem maradt úgy, 
ahogy volt. Eltűntek a csodálatos fák és erdők. Most min-
denhol csúnya sziklák és csupasz hegyek látszódtak. Az 
arany, az ezüst és a különféle drágakövek, amik koráb-
ban a Föld felszínét borították, most a föld alá kerültek. 
A világ, ahogy azelőtt ismerték, eltűnt az özönvíz által.

Hová lett az emberek és az állatok teste? Mélyen 
a sziklák és a föld alá lettek temetve, amiket az özönvíz 
roppant víztömege, majd a heves szél görgetett rájuk. Az 
idő múlásával a hatalmas erdők, amik ugyanígy elteme-
tődtek, szénné és olajjá alakultak, amit 
ma már fűtő- és üzemanyagként haszná-
lunk. Gondoljatok csak bele, a benzin és 
a gázolaj, amit az autóinkhoz használunk, 
abból jött létre, amit több ezer évvel ez-
előtt az özönvíz eltemetett!

Az első dolog, amit a bárkát elhagyva 
Noé megtett, az volt, hogy hálából áldo-
zatot mutatott be Istennek, mert megol-
talmazta őt és családját. Isten örült annak, 
hogy Noé és családja hálásak voltak, és 
megígérte nekik, hogy nem lesz többet 
ehhez hasonló özönvíz. Azt is megígérte, 

hogy a négy évszak: a tavasz, a nyár, az ősz és a tél so-
sem marad el. 22. v. 

Habár helyenként előfordul árvíz és vihar, olyan özön-
víz, amely a Föld egész felszínét be-
borítja, nem lesz többé.

Isten egy csodálatos jelet is adott 
Noénak és családjának, amely arra 
emlékezteti őket, hogy betartja ígé-
retét. Ez a jel a szivárvány volt, amit 
mi is ismerünk. Amikor látunk egyet, 
mindig emlékezhetünk arra, amit Is-
ten sok-sok idővel ezelőtt megígért. 
Ő mindig megtartja ígéretét. 

Alkalmazás: Melyek a te kedvenc bibliai ígéreteid?

SZERDA
Mozgalmas napok

Az özönvíz után Noé és családja feltehetően elve-
tették azokat a magokat, amiket felvittek maguk-
kal a bárkára. De sok ideig tartott, amíg a mag-

ból növény, abból pedig táplálék lesz – különösen igaz 
ez a gyümölcsfákra és a diófákra. Ez alatt az idő alatt 
az étel, amit maguknak és az állatoknak elraktároztak 
a bárkában, elfogyott.

Az özönvíz után Isten megengedte a tiszta állatok 
húsának fogyasztását, de a vérét nem. Mózes harmadik 
könyve 11. fejezetében megtalálhatod a tiszta és tisztá-
talan állatok felsorolását.

A bűnbeesés után az állatok még hosszú ideig egész-
ségesek voltak. De mi a helyzet most? Tudjuk, hogy sok-
sok állat beteg, és a húsuk vagy a belőlük készített ter-
mékek számos olyan betegséget okoznak, amelyektől az 
emberek meghalnak. Az özönvíz előtt Isten azt mondta, 
hogy csak növényi eledeleket fogyasszanak: gabonafélé-
ket, gyümölcsöket, dióféléket, zöldségeket. Ezek voltak 
a legjobb minőségű ételek. 1Móz 1:29 

Noé három gyermekét Sémnek, Khámnak és Jáfet-
nek hívták. Nagyon hamar lett saját 
családjuk. Gyermekeik felnőttek, és 
nekik is lettek gyermekeik. Így lassan, 
sok-sok év múltán újra sok ember lett 
a földön. Noé 350 évig élt az özönvíz 
után, így bizonyára nagyon sok em-
bernek elmesélte, milyen volt a világ 
az özönvíz előtt. Azt is el tudta ma-
gyarázni, hogy mi az értelme az esti és 
reggeli áldozatnak.

Noé leszármazottai egy darabig a 
hegyek között maradtak, ahol a bárka 
is volt. Sém nevű fia 502 évet élt az 
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özönvíz után, és valószínűleg jó pár nemzedéket taní-
tott arra, hogy hűségesek legyenek Istenhez.

A legtöbb ember azonban nem volt hűséges. Elha-
tározták, hogy otthagyják azokat, akik tisztelik Istent. 
Bosszantotta őket igaz magatartásuk. Nem akarták meg-
hallani tanításaikat, nem akartak hinni Isten ígéretei-
ben. El akarták felejteni Istent. Ezért elköltöztek messze 
az Eufrátesz folyó közelében található széles síkságokra, 
amelyeknek kiváló földje volt, és ahol sok élelmet termel-
hettek. Ahelyett, hogy Istent imádták volna, bálványo-
kat kezdtek imádni. Milyen szomorú! 1Móz 11:1−2 

Alkalmazás: Csak olyan táplálékot fogyasztasz, amelyek 
az egészségedet szolgálják? Melyek a legjobb ételek?

CSÜTÖRTÖK
Lázadó építők

A jó angyalok a mennyben és a más bolygókon élő 
lények szomorúak voltak, amikor látták az embe-
reket, amint újra erkölcstelenekké és gonoszakká 

váltak. Ugyanaz ismétlődik majd meg, mint az özön-
víz előtt? Sátán és angyalai nem adták fel. De győzhet 
a Földön, ha a mennyben már elvesztette a csatát? Úgy 
tesz, mint ha Ő lenne ennek a Földnek az ura. Miért is 
ne? Elvégre a legtöbb ember őmellé állt. Jézus még év-
századokkal később is úgy nevezi, hogy ő „e világ Feje-
delme” (Jn 14:30).

Isten megígérte, hogy nem lesz többé özönvíz. Adta 
a szivárványt, mint ennek az ígéretnek a jelét. De az em-
berek, akik a síkvidékre költöztek, nem hittek ebben az 
ígéretben. Még csak gondolni sem akartak Istenre. So-
kan közülük abban hittek, hogy az özönvíz természetes 
jelenség volt, és Isten nincs is.

Sátán és angyalai nagyon örültek, amikor ezek az em-
berek elhatározták, hogy egy hatalmas tornyot építenek, 
amelynek teteje az eget éri. Úgy gondolkodtak, hogy ha 
jönne egy másik özönvíz, akkor fölmennek a torony te-
tejére, ahol a víz szintjénél magasabban lennének. Aztán 
úgy gondolták, hogy az egész világ istenként dicsőítené 
őket, és ők uralkodnának mindenki  felett. Milyen os-
toba gondolat volt ez!

Ekkorra már nagyon sok ember élt a Földön, és Isten 
azt akarta, hogy „töltsék be azt” (1Móz 9:1), de azok, 
akik elhatározták, hogy építenek egy tornyot, Sátán ol-
dalára álltak a háborúban, és mindnyájan azon az Eufrá-

tesz folyó mentén elterülő nagy síkságon akartak 
élni, ahol egy várost építettek.

Ezek az ostoba emberek elkezdték épí-
teni a tornyot. Ahogy egyre nagyobb és na-
gyobb lett, a lent 
dolgozó munká-
sok nem hallották 

azokat, akik fenn voltak 
a tetőn. 1Móz 11:1−4 

Isten figyelt és tudta, 
hogy itt az ideje annak, hogy 
megállítsa őket.

Alkalmazás: Ha az emberek 
hittek volna Isten ígéreteiben, épí-
tettek volna tornyot? Hogyan befolyásolja hitünk cseleke-
deteinket?

PÉNTEK
Egyszerű megoldás

Emberek ezrei éltek a magas torony közelében. Meg-
volt mindenük, amit csak akartak: munka, étel, kelle-
mes otthon, és úgy gondolták, okos vezetőik vannak. 

Azzal viszont, amit csináltak, Isten ellen lázadtak. Hír-
névre akartak szert tenni, és másokat is el akartak fordí-
tani Istentől, hogy bálványokat imádjanak, ahogy ők is.

Egy nap aztán, ahogy a torony építői dolgoztak, külö-
nös dolog történt. Amikor az egyik kőművesnek anyagra 
volt szüksége és lekiabált az eggyel alábbi szinten lévő-
nek, az nem értette meg, mi a kérés. Aztán, ahogy meg-
próbált egy másik munkástól segítséget kérni, az sem az 
egyikük, sem a másikuk beszédét nem értette.

Nem tudták folytatni az építkezést, mert mindenki 
más-más nyelven kezdett el beszélni. Ez nagyon-nagyon 
zavaró volt!

Azok a családok, amelyek megértették egymás nyelvét, 
hamarosan olyan helyekre költöztek, ahol együtt tud-
tak élni és dolgozni. Isten egyszerű csodája működött.  

Az élettartam csökkenése az idők folyamán
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Nem tudtak nagy és erős nemzetté válni. Szétszóród-
tak a Földön, ahogy Isten azt eredetileg tervezte. 1Móz 
11:5−9 

Alkalmazás: Ézsaiás könyvében, az özönvíz ígéretére 
való emlékeztetést követően ezt mondja Isten. „Mert a he-
gyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én ir-
galmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége 
meg nem rendül, így szól könyörülő Urad.” 

Milyen csodálatos  ígéret! 
Akár  mi történik − árvíz, föld-
rengés vagy szerencsétlensé-
gek –, mindig eszünkbe 
juthat, hogy Jézus nem 
felejtkezik meg rólunk, és 
el sem hagy minket. Ezért 
maradjunk mindig hűségesek Hozzá.

 1.  Egészítsd ki a mondatokat az alábbi szavakkal.

ígér özönvíz Bábelnek Eufrátesz nyelvét angyal
hét szivárványt mindig növényi hegyek hisznek

a) Noé és családja ____________ napig voltak a bárkában, mielőtt az eső esni kezdett volna. Úgy dön-
töttek, hogy _________________ Isten ígéretében, mely szerint ___________________________ lesz a Földön. 
Az özönvíz ideje alatt a __________________ csúcsa fölött 6 méter magasan állt a víz. Az özönvíz után egy 

_________________ nyitotta ki a bárka ajtaját. Az özönvíz után Isten megengedte az embernek, hogy meg-
ehetik a tiszta állatok húsát. De a legjobb étrendet ma is azok az ételek alkotják, amelyek _______________ 
eredetűek. Noé, miután bemutatta a hálaáldozatát, meglátta az első _________________________, amelyet 
jelként adott Isten annak az ígéretnek a megerősítésére, hogy nem lesz több világméretű özönvíz. Isten 

________________ megtartja azt, amit _______________.

b) Azok az emberek, akik nem hittek Isten ígéretében, elköltöztek az __________________________ folyó 
 vidékére, és építettek egy tornyot, amelyet ______________________ hívtak. Isten összezavarta az emberek 

___________________, ezért aztán elköltöztek a Föld különböző területeire.

 2. A mellékelt térképen megtalálod az Ararátot, a Perzsa öböl területét, Bábel tornyát (itt építették 
 később Bábel váro
sát), a Földközi 
tengert és az 
Eufrátesz folyót. 
 Melyik mai ország 
területén találha-
tók ezek? Vajon 
a mai  Bagdad terü-
letén épült  Bábel 
 tornya? (  Javaslat: 
Kérj valakitől 
egy olyan atlaszt, 
amelyben van 
részletes térkép 
a Közel Keletről.)
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1Móz 7:1−9:17; 
11:1−9;  

Pátriárkák és  
próféták,  

98–124. old.
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február 25.
A év8.

„Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; 
a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.” 

Aranyszöveg – Róma 12:10

Egy hűséges pátriárka

Egyes embercsoportok, amelyek elköl-
töztek Bábelből, magukkal vitték a történeteket a nagy 
özönvízről és a bárkáról, amely megoltalmazta őseiket 
a vízbe fulladástól. Leszármazottaik a mai napig őrzik 
és továbbadják ezeket. Több mint negyven ilyen elbe-
szélésről tudunk különböző országokból, és nincs kettő 
olyan, ami teljesen megegyezne egymással.

Az az elbeszélés, amely a legjobban hasonlít a Bibliá-
ban találhatóhoz, elmondja, hogy az emberek egy nagy 
hajót építenek, élelmet és állatokat visznek fel rá, és hogy 
az özönvíz mindent elpusztít. Elmondja, hogy a hajó 
egy hegyen köt ki, és hogy egy galambot és egy hollót 
bocsátanak ki belőle, továbbá hogy az emberek a hajó 
elhagyása után oltárt építettek és áldozatot mutattak be. 
A nevek azonban különböznek a Bibliában olvasható 
nevektől, és az egyetlen igaz Isten helyett pedig hamis 
istenekről szól a történet.

Alkalmazás: Az idő múlásával az emberek által elmon-
dott történetek módosulnak. A Biblia azonban igaz, és biz-
tosan tudhatjuk, hogy amikről abban szó van, pontosan 
úgy mentek végbe, ahogy meg van írva. Ugye te is hálás 
vagy, hogy megbízhatunk a Bibliában, Isten igaz Igéjé-
ben? Ézsa 40:8 

HÉTFŐ
Pátriárkák (1Móz 7:12; 17−24; 8:1−3)

Vajon Sátán feladta egy pillanatra is a harcot, ami-
kor a városra és a toronyra vonatkozó terve csődöt 
mondott? Ó, dehogy! Folytatta az Istennel szem-

beni háborúját. Azokkal az emberekkel szövetkezett, akik 
szétszóródtak a földön. Ezek Bábelben is bálványisten-

VASÁRNAP
Bábel tornya és az özönvíz-történetek

Az emberek, akik az Eufrátesz folyónál egy magas 
tornyot építettek, alapítottak egy várost is. A to-
rony valószínűleg a városon belül foglalt helyet. Ha 

az építőknek sikerült volna befejezni a tornyot, a sík-
ságon lakó emberek sok-sok mérföld távolságból is 
szemlélhették volna azt. Milyen büszkék lettek volna 
a városukra és a tornyukra! És pontosan ezt az érzést 
akarta elültetni bennük Sátán.

Sátán késztette arra az embereket, hogy építsenek 
várost és tornyot, ami büszkeséggel tölti el őket.  Isten 
azonban gyűlöli a büszkeséget. Sátán büszkesége mi-
att robbant ki a háború a mennyben is.

Azzal, hogy mindenki egy helyen lakik és egy 
nyelvet beszél, Sátánnak az volt a terve, hogy egy 
hatalmas világbirodalmat alapít. A büszke bálvány-
imádók birodalma segítségével folytatta volna az 
Istennel szembeni háborúját.

Sátán terve azonban csődöt mondott, amikor 
Isten közbelépett, és az emberek nyelvét összeza-
varta. Az emberek sokféle nyelven kezdtek el be-
szélni. Az ezt követő zűrzavar miatt nevezték el 
városukat Bábelnek. 1Móz 11:8−9 

A másik neve Babilon, de mindkét szó ugyan-
azt jelenti: zűrzavar. A Biblia Babilonnak nevezi 

Isten népe ellenségét, de erről a későbbiekben 
fogunk tanulni.
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ségeket imádtak, és ugyanezt folytatták azokon a helye-
ken, ahová most elvándoroltak.

De mindig voltak néhányan, akik szerették Istent, 
Benne bíztak, és Neki engedelmeskedtek.

A Bibliában található történetek az Isten és 
a Sátán közötti háborúról szólnak, és embe-
rekről, akiknek el kell dönteniük, hogy melyik 
oldalra állnak. Látva döntéseik következmé-

nyét, kérjük Jézust, segítsen bölcs döntése-
ket hozni és engedelmeskedni a Tízpa-
rancsolatnak!

Az özönvíz előtt és még több évszá-
zaddal az után is voltak hűséges férfiak, aki-

ket ősatyáknak (pátriárkáknak) nevezünk. Ők 
és leszármazottaik fénylő világosságként vol-

tak e világban, amely szemmel láthatóan mind 
nagyobb sötétségbe burkolózott.

Ádám volt az első ősatya. De elsőszülöttje, 
Káin, nem lett az, mert Sátán oldalára állt. Vé-

gül Séth, Ádám hűséges gyermeke lett a második ősatya.
Noé, a tizedik pátriárka, még az élők között volt, ami-

kor az özönvíz bekövetkezett, és 120 éven át intette hű-
ségesen az embereket, hogy térjenek meg az üdvösségre.

Isten az özönvíz után Sémet, Noé egyik fiát válasz-
totta ki arra, hogy az ő ágán keresztül vigye végbe terveit. 
Leszármazottai között sok hűséges férfiú volt.

Alkalmazás: Szeretnéd, ha te is a hűséges követők közé 
tartozhatnál?

KEDD
Isten elhív egy pátriárkát

Elgondolkodtál már azon, merre vándoroltak Sém, 
Khám és Jáfet leszármazottai azután, hogy Isten Bá-
belnél megváltoztatta a nyelveket, és az emberek szét-

szóródtak? Nyilván nem azonnal szóródtak szét. Ehhez 
ezer mérföldeket kellett volna utazniuk. 

Jáfet leszármazottai észak felé vándoroltak, és fokoza-
tosan terjeszkedtek szét a földön. Khám számos leszár-
mazottja arra a vidékre költözött, amit fiai után Kánaán 
földjének neveztek. Legtöbbjük azonban délre, Afrikába 
vándorolt. Sém leszármazottai az Eufrátesz mentén és 
az Eufrátesz völgyétől keletre húzódó hegyek között te-
lepedtek le.

Ur Sém leszármazottainak egyik városa volt az Eufrá-
tesztől nem messze. Mintegy 240 esztendővel a nyelvek 
Bábelben történő összezavarodását követően egy Ábrám-
nak nevezett fiúcska született ott. Nem mellékesen Sém 
még az élők között volt, amikor Ábrám megszületett.

Ábrám apja, Tháré, Sém leszármazottja volt, és min-
den bizonnyal hűséges ősatya is. De mivel őt és családja 

más tagjait is befolyásolta a sok bálványimádó, akik kö-
rülöttük éltek, Istent és a bálványokat is imádták egy-
szerre. Ábrám és gyönyörű felesége, Szárai, egyedül Istent 
követték, így Isten különleges módon is tudta tanítani 
és használni őket. Rendkívül tehetősek voltak, tehát va-
lószínűleg csodálatos és kényelmes otthonuk volt.

Isten egy napon azt mondta Ábrámnak, hogy hagy-
ják el otthonukat és menjenek el egy olyan földre, ahol 
nagy nemzetté teszi őket. Nem akarta, hogy Ábrámot 
a  körülötte élő emberek befolyásolják. Azt szerette 
volna, hogy egyes-egyedül Istentől függjenek. 1Móz 
12:1−3 

Alkalmazás: Ábrámnak volt valamije, amivel mind-
nyájunknak rendelkeznünk kell. Ez pedig a hit. Akkor is 
engedelmeskedett Istennek, ha nem értett minden választ, 
vagy nem kapott mindenre választ. Ez a hit! Zsid 11:8 

SZERDA
A költözés (1Móz 12. fej.)

Isten felszólította Ábrámot és Szárait, hogy hagyják el 
Ur városát és költözzenek el egy másik országba, ők 
pedig készek voltak meghozni ezt az áldozatot. Elha-

tározták, hogy bármit mond nekik Isten, megcselekszik. 
Ábrám apja és annak családja vele tartott, így egészen 
Háránig vándoroltak. Lót, családjával együtt vele ment, 
miként Nákhor, Ábrám fivére is.

Amikor Ábrám atyja meghalt Háránban, Isten azt 
mondta Ábrámnak, hogy menjen el Kánaán földjére. 
Fivére, Nákhor, Háránban maradt a bálványaival. Lót 
azonban családjával együtt szintén felkerekedett, hogy 
Ábrámmal és Száraival együtt Kánaán földjére költöz-
zenek. Ábrám ekkor már 75 esztendős volt, és Szárai is 
csak tíz évvel volt fiatalabb nála.

Ábrám és Szárai sokaknak beszéltek Háránban az 
igaz Istenről, és sokan közülük elhatározták, hogy  Istent 
fogják imádni. Ezért velük együtt tartottak Kánaánba. 
Amikor megérkeztek oda, Isten azt mondta Ábrámnak, 
hogy Kánaán egész földjét leszármazottainak fogja adni.

Földközi- tenger

Vörös- tenger

Jáfet

Sém

Khám

BÁBEL
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Amikor Ábrám valahol Kánaánban megállt, oltárt 
épített. Ilyenkor az egész tábor összegyűlt esti és reg-
geli áldozatra. Amikor tovább indultak, az oltárok ott 
maradtak. Mikor a kánaániták, akik Ábrám révén hal-
lottak Istenről, meglátták azokat az oltárokat, maguk 
is áldozatot hoztak az igaz Istennek. Ábrám az imával 
teljes élet csodálatos példáját állítja elénk.

Az egyik esztendőben, amikor éhség ütötte fel a fejét 
Kánaánban, Ábrám nem vonta kérdőre Istent, miért hoz-
ta őt ide, amikor ennyi baj jött rájuk. Imádkozott, majd 
elvégezte magában, hogy a közeli Egyiptomba teszi át 
a szálláshelyét, ahol rengeteg élelem van. Az Egyiptom-
ba való költözésük előtt Ábrám és Szárai megegyeztek, 
hogy az embereknek majd valami olyasmit mondanak, 
ami csak félig igaz. 1Móz 12:13 

Ábrám és Szárai ugyanattól az apától, de más-más 
anyától származtak, vagyis féltestvérek voltak. De a fél-
igaz ság olyan, mint a teljes hazugság?

Amikor a fáraó hallott az asszony szépségéről, a há-
zába hozatta Szárait. De még mielőtt túl késő lett volna, 
megtudta róla a teljes igazságot. Mit tett a fáraó ekkor? 
18−20. v. 

Alkalmazás: Megoltalmazta volna Isten Ábrámot és Szá-
rait, ha elmondják a teljes igazságot? Helyes-e hazudni, akár 
csak azért is, hogy ezzel megmentsük valakinek az életét?

CSÜTÖRTÖK
Az önzés nem kifizetődő (1Móz 13−14. fej.)

Kánaánba való hazatérésüket követően Ábrám és 
Lót arról értesült, hogy a nyájaikra és csordáikra 
vigyázó szolgáik nem jöttek ki egymással. Örö-

kösen vitáztak, mert a hatalmas állatállomány szá-
mára nem volt elég legelő. El kellett válniuk egy-
mástól, ezért Ábrám azt mondta Lótnak, hogy 
válassza ki ő azt a helyet, ahol le akar telepedni.

Ábrám idősebb volt, és Lót az ő segítségével 
tett szert gazdagságra, ezért az övé lett volna a vá-
lasztás joga. Lót azonban úgy okoskodott, hogy a Jor-

dán- völ gyé nél fekvő dús termőföldek további gya-
rapodáshoz segíthetik. Ott 
volt Szodoma gyönyörű 
városa is, és Lót végül 
úgy döntött, hogy csa-
ládjával arra a  gonosz 
helyre költözik.

Ábrám nagyon gazdag volt, de nem volt önző vagy 
büszke. Átengedte Lótnak a jobb földet. Azonkívül jó-
akaratú és segítőkész volt. Nagy vezető volt, még a más 
nemzetekből valók is csodálták és tisztelték. Mindenki 
tudta róla, hogy egyedül Istent imádja.

Egy nap futár érkezett hozzá a hírrel, miszerint Lótot 
és családját fogságba ejtették. Négy király a katonáival 
felvonult a Jordán-völgyében, és Szodoma és Gomora 
környékéről sok embert magukkal hurcoltak, javaikat 
is elrabolták.

Ábrám, néhány szomszédos főember támogatásával 
azonnal a foglyok kiszabadítására indult.

A Lót családját fogságba ejtő férfiak már 150 mér-
föld távolságban voltak, amikor Ábrám és csapatai raj-
tuk ütöttek. Ezután még 35 mérföldön át üldözték őket. 
Elfogták őket, a foglyokat pedig a rablott javakkal együtt 
visszahozták. Gazdag zsákmányra is szert tettek.

Mit mondott Ábrám, amikor Szodoma királya meg 
akarta jutalmazni, amiért megmentette a városlakókat? 
1Móz 14:21−24 

Alkalmazás: Hogyan kell bánnunk azokkal az emberek-
kel, akik nem voltak velünk túl kedvesek? Segítsünk rajtuk, 
ha bajba kerülnek?

PÉNTEK
Ábrám tizedet fizet

Ábrám és a vele tartó férfiak a foglyok kiszabadítá-
sából hazatérve találkoztak Sálem királyával, aki 
megáldotta Ábrámot. Melkhisédeknek hívták, aki 

király és pap volt egy személyben. Sálem uralkodója 
volt. Ebből lett később Jeruzsálem (1Móz 14:18−20).

Melkhisédek Jézust jelképezte, aki szintén pap 
és király is volt. Most a mi mennyei főpapunk, 

és Ő lesz a királyunk az új Jeruzsálemben (Zsid 
6:19−20; Jel 19:16; 21:2−3).

A Mózes első könyvében olvasható törté-
netből megtudjuk, hogy Ábrám tizedet fizetett 
Melkhisédeknek. Mi a tized − nem csak akkor, 
de ma is? Ha valaki megkérdezi tőled, mit je-

lent tizedet fizetni, mit válaszolsz?
Különbözik valamiben a tized az egyéb adományok-

tól? Nagyon is! 
A tized tized-
részt jelent. 
Mindenünk, 
amink van, 

valójában Is-
tené. Hálánkat 

adományokkal 

Kr.e. 4000 Kr.e. 3000

Kr.e. 2000
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fejezhetjük ki. A   tized azonban nem szokványos mó-
don Istené. Hol olvashatunk arról a Bibliában, hogy 
 Isten a tizedünkre igényt tart, és milyen ígéretet kapcsol 
ahhoz, ha engedelmeskedünk? Mal 3:10 

A tárház a gyülekezet, az egyház. A különböző gyü-
lekezetből összegyűjtött tized az egyházterülethez kerül. 
Ezután az egyházterület − és nem a gyülekezetek − ad 
fizetést a lelkészeknek. Ily módon a lelkész anyagilag 
nem függ a gyülekezetétől. Milyen bölcs és méltányos 
ez a rendszer, ahogy Isten felépítette!

Vannak, akik úgy gondolkodnak, hogy ők nem tud-
nak tizedet fizetni. Csakhogy azzal, hogy becsületesen 
fizetünk tizedet, azt mutatjuk ki, hogy tudjuk: minde-
nünk, amink van, Istené, mi pedig elhatároztuk, hogy 

Benne bízunk és Neki engedel-
meskedünk, akármi történik is.

Ezért tehát amikor pénz-
hez jutunk, a legelső dolog, 
amit tennünk kell, hogy 
félretesszük, majd odaad-
juk Isten nek a tizedet. Ez-
után megtervezhetjük, mennyit adakozunk, hogyan fizet-
jük be a számlákat és az egyéb kifizetnivalókat, illetve 
hogyan vásároljuk meg mindazt, amire szükségünk van.

Alkalmazás: Ha csak egy forintot is megtartunk ma-
gunknak Isten tizedéből, az lopás. Olvassuk el 3Móz 
27:30-at  és Mal 3:8−10-et , amelyek alapján vilá-
gos lehet előttünk, mennyire komoly dolog ez.

Rendezd megfelelő sorrendbe 
az összekeveredett betűket. 
Olyan nevek és helységnevek  
jönnek ki, amelyek szerepeltek 
ebben a tanulmányban.

1. ÉHST __ __ __ __
2. RTÁÉH __ __ __ __ __
3. NIBLOBA __ __ __ __ __ __ __
4. NOJRDÁ __ __ __ __ __ __
5. EFÁTJ __ __ __ __ __
6. ÁRNHÁ __ __ __ __ __
7. ÓTL __ __ __
8. RU __ __
9. MOODSZA __ __ __ __ __ __ __
10. LÁEBB __ __ __ __ __
11. KELSMKHÉIDE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

12. IRÁASZ __ __ __ __ __ __
13. ITGYEOMP __ __ __ __ __ __ __ __
14. ARÓFÁ __ __ __ __ __
15. DÁÁM __ __ __ __
16. ESÁML __ __ __ __ __
17. ÁINK __ __ __ __
18. MSÉ __ __ __
19. UJZSMÁRLEE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
20. RÁMÁB __ __ __ __ __
21. ÁNAÁKN __ __ __ __ __ __
22. HKMÁ __ __ __ __
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március 4.
A év9.

„Ti barátaim vagytok,  
ha azt teszitek,  

amit én parancsolok nektek.” 

Aranyszöveg – János 15:14

Ábrahám, Isten barátja

zalmas sötétség burkolja be. A sötétség jö-
vendölés volt arra nézve, mi történik majd utódaival 
a jövőben.

Ezt követően Ábrám megtudta, hogy Kánaán földje 
halála után lesz majd utódaié. Azt is tudomására hozta 
Isten, hogy mivel nem akarja, hogy egyvalaki is elvesszen, 
időt ad még a kánaáni népeknek arra, hogy az Ő ol-
dalára álljanak a Sátánnal szemben vívott háborúban.

Alkalmazás: Minek nevezték Ábrámot? Jak 2:23  
 Vajon miért? Hogyan lehetsz te is Isten barátja?

HÉTFŐ
Amikor valaki be akar segíteni Istennek  

(1Móz 16. fej.)

Az évek egyre teltek, és Ábrámnak és Szárainak nem 
született gyermekük.

Végül Szárai annyira biztos lett abban, hogy neki 
már soha nem születik gyermeke, hogy úgy döntött, az 
egyik szolgálóján keresztül alapít családot. Ábrámnak 
nem tetszett a terv, de mivel abban az időben ez meg-
szokott dolog volt, végül maga is ráállt.

Ha Ábrám megkérdezte volna e dologban Istent, nem 
követte volna Szárai tervét. Isten tudja, hogy ha valaki-
nek egyszerre több felesége van, az csakis boldogtalan-
ságot eredményez. És ez így is lett.

Amikor Hágár, Szárai szolgálónője megtudta, hogy 
gyermeke lesz, fontosabbnak tartotta magát úrnőjénél, 
ami zavarta Szárait. Ám amikor Ábrámot tette felelőssé 
mindazért, férje emlékeztette arra, hogy Hágár most is 
csak szolgálója, de az túl büszke volt ahhoz, hogy meg-
változzon, inkább elmenekült.

VASÁRNAP
Ismét elhangzik az ígéret (1Móz 15. fej.)

Ábrám zavarban volt. Isten már nem először em-
lékeztette arra, hogy utódaié lesz Kánaán földje. 
De Száraival már idősek voltak és még nem volt 

gyermekük. Hogyan állja majd így a szavát Isten?
Végül Ábrám eldöntötte, hogy halála után min-

denét, amije van, hű szolgájára, Eliézerre hagyja. De 
amikor Istennek elmondta ezt, azzal szembesült, hogy 
Istennek más terve van.

Egy éjjel Isten és Ábrám az ígéretről beszélgetett. 
„Menjünk csak ki − mondta neki Isten −, és számold 
meg a csillagokat, ha ugyan tudod.” Persze, hogy 
nem tudta. Ekkor Isten azt mondta neki, hogy utó-
dai annyian lesznek, mint a csillagok az égen, meg 
sem számlálhatja őket. Ábrám elhitte, amit Isten 
mondott, és nem gondolt többet arra, hogy Elié-
zer lesz az örököse. De sem tudta, hogy tartja meg 
majd Isten az ígéretét.

Jézus emlékeztette Ábrámot, eddig hogyan ve-
zette és vigyázott rá, mióta sok évvel azelőtt el-
hagyta Urt. Ábrám azt kérte Istentől, hogy ad-
jon neki egy különleges jelet annak bizonyságául, 
hogy Kánaán földje az utódaié lesz.

Ábrám egész napon át nagy gonddal vigyázott 
az áldozatokra. De mikor eljött az éjjel, mély 

álomba merült, és valami nagyon rosszat ál-
modott. Álmában úgy érezte, hogy bor-
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Nem létezett olyan biztonságos hely, ahová Hágár 
elmenekülhetett. Valószínűleg magányosnak érezte ma-
gát és félt. Valaki azonban gondot viselt róla. Mi történt 
ugyanis ekkor? 1Móz 16:7  

Hágárt bizonyára megdöbbentette, hogy Jézus (az 
Úr angyala) sietett segítségére! Igaz, hogy Ábrám felesé-

gül vette Hágárt, de mégis minek nevezte őt, és 
mit parancsolt meg neki? 8−9. v.  

Hágár engedelmeskedett, noha 
nyilván nem volt könnyű vissza-

mennie Száraihoz és újra a szolgáló-
jának lenni. Amikor megszületett a gyer-
meke, Ismáelnek nevezték el, ami azt je-
lenti: „ Isten hall”. Születésekor Ábrám azt 
gondolta, hogy Isten megadta neki a meg-
ígért fiút.

Igaza volt Ábrámnak Ismáellel kapcsolat-
ban? Nem. Tizenhárom esztendővel Ismáel születése 

után Isten újra szólt Ábrahámhoz, aki ekkor megértette, 
hogy az, amit Ismáellel kapcsolatban gondolt, tévedés.

Alkalmazás: Miért beszéli el vajon a Biblia nekünk az 
emberek bűneit, és nem csak a jó döntéseiket? Szükség bár-
mikor rosszat tennünk annak érdekében, hogy „besegítsünk 
Istennek” megtartani az ígéreteit?

KEDD
Megváltozott nevek – változatlan ígéretek 

(1Móz 17:1−9,15−22; 18. fej.)

Amikor Ábrám 99 éves lett, Isten új nevet adott neki 
és feleségének: Ábrám Ábrahám lett, Szárai pedig 
Sára. Az új nevek jelentése azt sugallta, hogy sok 

népek atyja és anyja lesznek.
Ezután Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, amely-

ben ígéretet tett arra, hogy utódainak adja Kánaán földjét, 
és Ő lesz Istenük. Ugyanakkor Isten a körülmetélkedés 
szertartását adta Ábrahámnak és utódainak. Ez annak az 
ígéretnek volt a jele, hogy Isten az Ő Istenük lesz, és az 
egyezménynek, hogy Ábrahám utódai az Ő népe lesznek.

Ábrahám tizennégy esztendeig biztos volt abban, hogy 
Ismáel a megígért fiú, de Jézus na-
gyon egyértelművé tette, hogy ő 
és Sára lesznek a megígért fiú szü-
lei. Jól gondoljuk, hogy Ábrahám-
nak ez a gondolat nehezen ment 
a fejébe. Egy forró nyári napon, 
sok idővel azután, hogy Jézus sal 
beszélgetett, Ábrahám a sátra aj-
tajában üldögélt. Három idegent 
látott közeledni. Mit tett ekkor? 
1Móz 18:1−8  

Sára benn tartózkodott a sátorban, de 
hallotta, amint a három férfiú egyike mon-
dott valamit, és ez nevetésre ingerelte. Nem 
tudta, hogy a férfiú, aki e szavakat szólta, 
maga Jézus. Jézus azonban éppúgy tudta, 
mire gondolt Sára, mint ahogy tudja, hogy 
te vagy én most épp mire gondolunk. Mi 
ingerelte nevetésre Sárát? 9−12. v.  

Amikor vendégek azt mondták, hogy 
itt az ideje annak, hogy folytassák útjukat, 
Ábrahám velük tartott. Mit gondoltok, mit 
érzett, amikor Jézus elmondta neki, hogy 
a gonosz Szodoma megérett a pusztulásra?

Ábrahám egyszer már megmentette Ló-
tot és családját, és noha azok még mindig 
Szodomában éltek, nagyon szerette őket. 
Ábrahám alázatosan kérlelte Istent, mentse meg őket.

Próbáljuk csak elképzelni a jelenetet: Ábrahám Isten-
nel alkudozik! Hányszor változtatta meg Ábrahám az 
alkudozás alatt a számot? 23−33. v.  

Legvégül Ábrahám megállt tíznél: biztosra vette, hogy 
Szodomában legalább tíz jó ember van, és hogy Lót csa-
ládja és mások, akik szeretik Istent, végül megmenekül-
hetnek. Neki és Jézusnak ekkor különváltak az útjaik, és 
Ábrahám hazatért az otthonába. Neki és Sárának volt 
miről gondolkozniuk és beszélgetniük aznap éjszaka!

Alkalmazás: Mit gondolsz, Istennek vajon tetszett az, 
hogy Ábrahám igyekezett megmenteni a Szodomában lakó 
embereket? Vajon tetszik Istennek az, amikor megpróbá-
lunk segíteni másokat?

SZERDA
Szomorú végkifejlet  (1Móz 19:1−3, 12−30)

Amikor Ábrahám a Jézussal való találkozása más-
napján korán reggel felkelt, mi volt az első dolga? 
1Móz 19:27−28  

Milyen szomorú, hogy tíz igaz ember sem volt Szo-
domában!

A két közönséges férfinak látszó angyal előző este 
Szodomába érkezett. Lót meglátta őket, és behívta őket, 

hogy szálljanak meg náluk éjszakára. A két an-
gyal azt mondta, hogy majd az utcán alszanak. 
Lót azonban tudta, hogy az nem lenne bizton-
ságos. Végül meggyőzte őket, hogy tartsanak in-
kább vele. Nem a megszokott úton vezette el 
őket a házukhoz. Nem akarta ugyanis, hogy va-
laki kövesse őket.

Az angyalok aznap éjjel meglátták, mennyire 
gonoszok Szodoma lakói. Ugyanis mégis követték 
őket, és azon voltak, hogy betörnek Lót házába.
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Az angyalok nem egyszerűen behúzták Lótot a házba, 
ahol már nem forgott veszélyben, de vaksággal is meg-
verték a feldühödött tömeget. Úgy összezavarták a táma-
dókat, hogy azok nem voltak képesek megtalálni az ajtót.

Nem volt vesztegetni való idő. Lótnak már csak két 
lánya élt vele. Mit parancsoltak hát az angyalok Lótnak? 
1Móz 19:12−14  

Az angyalok tudták, hogy sietniük kell, ámde Lót és 
családja tanácstalan volt. Végül hogyan vitték ki őket az 
angyalok a városon kívülre? 15−17. v.  

Nehezen hisszük el, hogy Lót megpróbálta rábírni 
az angyalokat arra, hogy változtassák meg a rájuk vo-
natkozó parancsot, de pontosan ez történt. 18−20. v.  

Négy ember hagyta el Szodomát. Mi történt Lót 
fele sé gé vel? 26. v.  

A család tagjait figyelmeztet-
ték, hogy ne tekintsenek hátra. 
Csakhogy Lót feleségének szíve 
a városban maradt a többi gyer-
mekével, barátaival, gyönyörű há-
zával, és mindenével, ami annyira 
hozzánőtt. Milyen szomorú!

Cóar is gonosz volt. Végül 
hol telepedett le Lót és két lá-
nya? 30. v.  

Alkalmazás: Ábrahámhoz és 
Lóthoz hasonlóan nekünk is kedveseknek kell lennünk az 
idegenekkel. Noha embereknek látszanak, különös dolgok 
derülhetnek ki róluk − miként e történet is tanúsítja. Mert-
hogy kiket is láttak vendégül? Zsid 13:2  

CSÜTÖRTÖK
A megígért fiú (1Móz 21:1−21)

Futótűzként terjedhetett a hír: „Sárának fiúgyermeke 
született! A neve Izsák, és pont akkor jött a világra, 
amikorra Isten az érkezését ígérte!”
Az Izsák név azt jelenti: „nevetés”. Jól fejezi ki Ábra-

hám, Sára és boldog barátaik érzését: nevettek, örültek 
mindnyájan. Helyesebben, majdnem mindenki. Igazá-
ból volt két ember, aki egyáltalán nem örült, és amikor 
Ábrahám nagy örömünnepet tartott Izsák miatt, Ismáel 
a beszédével és viselkedésével mutatta ki, mennyire irigy 
és féltékeny.

Ábrahámhoz és Sárához hasonlóan Hágár is biztos 
volt abban, hogy Ismáel az Isten által megígért külön-
leges gyermek. Mostanra azonban már mindenki tudta, 
hogy Izsák − és nem Ismáel − Ábrahám örököse.

Abból, ahogy Ismáel viselkedett, Sára megértette, 
hogy mindaddig, amíg Ismáel velük van, állandó lesz 

a viszály. Azt kérte Ábrahámtól, hogy űzze el őt és 
anyját.

Ábrahám igazán örült annak, hogy Izsákon keresz-
tül beteljesedett Isten ígérete. Csakhogy Ismáel is a fia 
volt: hogyan is űzhetné el őt? Mindazonáltal tudta, hogy 
Sárá nak igaza van, és amikor Isten felszólította, hogy en-
gedelmeskedjék, úgy tett.

Hágárnak másnap ahhoz ha-
sonló tapasztalatban volt része, 
mint évekkel korábban, amikor 
Sára elől menekült. Most azon-
ban vele volt Ismáel. De most is 
gyámoltalannak és magányosnak 
érezte magát, és nem tudta, mi-
tévő legyen. 1Móz 21:14−21  

Tudod, mit jelent az „Ismáel” 
név? Azt, hogy „Isten hall”, és 
 Isten meghallotta Hágár panaszát. 
Hágár azt gondolhatta, hogy Is-
máel ott fog meghalni. De nem 
így történt, és miként Isten megígérte, az utódai sokan 
lettek. Ma is ott élnek azon a területen, amit Közel- 
Kelet nek nevezünk.

Jó tudni, hogy Ismáel a halála előtt arra a döntésre 
jutott, hogy szeretni fogja Istent, Benne bízik és Neki 
engedelmeskedik, amint arra tanították. Amikor Áb-
rahám sok év múlva meghalt, ő és Izsák együtt temette 
el (1Móz 25:7−9).

Alkalmazás: Mindig bízhatunk abban, hogy Isten állja 
a szavát és megtartja az ígéreteit, még ha nem is tudjuk, 
hogyan teszi meg?

PÉNTEK
A gyermek– és a fiatalkor évei

Ábrahám és Lót nagyon mást gondoltak arról, mi 
a fontos az életben. Lót gazdag akart lenni, és noha 
nem tetszett neki Szodoma lakóinak gonoszsága, 

mégis úgy döntött, hogy közöttük fog élni. Úgy gon-
dolta, hogy ott nagyobb gazdagságra tehet szert.

Felesége és gyermekei győzték meg arról, hogy Szo-
domába költözzenek. Szép házban akartak lakni, és nem 
sátorban, és részesülni akartak azokból az izgalmakból 
és világi örömökből, amikkel a városok tudnak szolgálni.

Ábrahám nagyon más volt. Ő tisztában volt vele, 
hogy a városok sohasem megfelelő és biztonságos he-
lyek, nem alkalmasak arra, hogy egy család abban éljen, 
hogy gyermekek abban nevelkedjenek. Attól az időtől 
fogva, hogy ő és Sára elhagyta Háránt, inkább sátrak-
ban és nem házakban éltek. 

Kr.e. 4000 Kr.e. 3000 Kr.e. 2000 Kr.e. 1000
Örökkévalóság
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Ábrahám sok kánaá-
nitának beszélt az igaz 
Istenről, és voltak kö-
zöttük olyanok, akik 
úgy döntöttek, hogy Őt 
imádják. 

Ábrahám örült, hogy 
megoltalmazhatja őket a 
bálványimádástól. Nem 
akarta, hogy ezek az 
emberek együtt legye-
nek azokkal, akik arra 
kísérthetik őket, hogy 
térjenek vissza régi szo-
kásaikhoz.

Izsák szerette a ter-
mészetközeli életet. Meg-
tanult gondoskodni a 
növényekről és az álla-
tokról. Élvezte a tiszta, 
friss levegőt, a gabona-
mezőkön lengedező szel-
lők lágy fuvallatát.

A kék ég és a bárány-
felhők gyönyörűek vol-
tak. Izsák és Ábrahám 
esténként gyakran te-
kinthetett fel a csillagos 
égre, amelyek Isten ígé-
retére emlékeztette őket, 
miszerint egy napon any-
nyian lesznek majd az 
utódaik, hogy megszám-
lálni sem lehet őket.

Ahogy Ábrahám és 
Sára figyelte cseperedő 
fiu kat, boldogok vol-
tak. Tudták, hogy Izsák 
szereti Istent, megtanult 
Benne bízni és Neki en-
gedelmeskedni. Látták, 
hogy egy napon Isten 
hűséges és megbízható 
embere lesz.

Alkalmazás: Értéke-
led a szüleid részéről azt, 
hogy távol tartanak téged 
a világi barátoktól és szó-
rakozásoktól?
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1Móz 15−19. fej.; 
21:1−21  

Pátriárkák és próféták,  
136−144., 

156−170. old.

Tanulmányozásra

 1.  Írj „Á” vagy „L” betűt az egyes állítások 
mellé attól függően, hogy az Ábrahámra vagy 
Lótra igaz.

____ Gazdag akart lenni.
____  Vidéki környezetben nevelte 

 gyermekeit.
____ Egy gonosz városban nevelte fel a gyermekeit.
____ Este és reggel áldozatot mutatott be.
____  Bizonyságot tett a pogányoknak, akik közül sokan csatlakoztak 

a táborához és imádták Istent.
____  Nem késztette a vele egy városban élőket arra, hogy az Istent 

imádják.

 2. Igaz vagy hamis?
I/H Legalább öt igaz ember találtatott Szodomában.
I/H Szodoma lakói valójában nem voltak gonosz emberek.
I/H Lót és felesége haboztak elhagyni Szodomát.
I/H Lót leányai közül már csak ketten laktak a családi fészekben.
I/H   Az angyaloknak végül úgy kellett kihúzni Lótot és családját 

Szodomából.
I/H Szodoma megfelelő hely volt Lót és családja számára.
I/H Lót felesége nem akarta otthagyni Szodomát.
I/H Lót, a felesége és leányai engedelmeskedtek az angyalnak.
I/H  Az, hogy milyen környezetben van az otthonod, rendkívül 

fontos kérdés.

 3. Keresztrejtvény
1. Ábrám szolgájának a neve
2. Szárai szolgálójának a neve
3.  Az ország amit Isten Ábrám  

utódainak ígért
4. Ebben a városban lakott Lót
5. Sára fia
6.  Szárai új neve
7. Ábrám új neve
8. Hágár fia

8.

1.

7.

2.

6.

5. 3.

4.

Kr.e. 1000 Kr.u. 1000 Kr.u. 2000
Örökkévalóság



M
it

mond a Biblia?
40

március 11.
A év10.

„Aki tulajdon Fiát nem kímélte,   
hanem mindnyájunkért odaadta, 

hogyne ajándékozna nekünk  
vele együtt mindent.” 

Aranyszöveg – Róma 8:32

A megígért fiú

áldozat, Ábrahámnak pedig még nem volt 
ereje ahhoz, hogy ezt elmondja neki.

Valószínűleg sötét volt még, amikor a kis csoport 
elhagyta a tábort. Ábrahámnak minden egyes lépéssel 
nehezebb és nehezebb lett a szíve. Ó, bár újra szólna 
hozzá Isten és mondaná, hogy nem kell véghezvinnie 
ezt a szörnyű dolgot!

Sátán is gyötörte őt, ilyeneket sugallva neki: „Az em-
beráldozatot a pogányok művelik! Rossz dolog! Isten 
egyik parancsolata ezt mondja: Ne ölj!” Ábrahám azon-
ban tudta, hogy Sátán kísérti őt, és nem volt hajlandó 
kételkedni Istenben.

Ezt a napot élete leghosszabb napjának érezte. Az 
est leszálltával pedig egész éjjel imádkozott, remélve, 
hogy újra szól majd hozzá Isten, de csak a néma csend 
vette körül.

Alkalmazás: Mindig könnyű engedelmeskedni Istennek? 
Mindig megbízhatunk Benne? Még akkor is, ha nem  értünk 
mindent, mi miért van? Péld 3:5-6 

HÉTFŐ
A legnagyobb próba  (1Móz 22:4-19)

A harmadik napon Ábrahám a távolban megpillan-
totta a Mórija hegyét. A fölötte lebegő fényes, izzó 
felhő pedig kétséget sem hagyott afelől, hogy az 

Isten iránti engedelmesség útján jár. Miről rendelkezett 
ekkor a szolgáknak? 1Móz 22:5 

Izsák végül feltette azt a kérdést, amitől Ábrahám 
rettegett. 7−8. v. 

Elértek arra a helyre, ahol fel kellett építenie az oltárt. 
Ábrahám végül elmondta Izsáknak, milyen parancsot 

VASÁRNAP
Ábrahám és Izsák (1Móz 22:1-3)

Az egyik éjjel, amikor Ábrahám épp az igazak ál-
mát aludta, hirtelen felriadt: egy olyan hangra lett 
figyel mes, amit már korábban is sokszor hallott. 

Kinek a hangja volt ez és mit mondott? 1Móz 22:1−2 
Ábrahám szívét valószínűleg lelki gyötrelem töl-

tötte el, ahogy ezt hallotta. Ráébredt, hogy nem ál-
modott. De hogyan is teljesíthetné azt, amit Isten az 
imént mondott neki? Amikor kiment a szabadba és 
feltekintett az égen a csillagokra, azok Isten Izsákra 
nézve tett ígéretére emlékeztették őt. Térdre esett és 
imádkozott, hogy Isten mondja el neki, tényleg erre 
gondolt-e. Ámde Isten nem mondott neki többet.

Odament a békésen alvó Izsákhoz, és hosszasan 
figyelte. Majd, egész testében remegve, visszament 
oda, ahol Sára aludt. Nem, nem szabad elmonda-
nia neki, mivel ő biztosan megpróbálná megaka-
dályozni abban, hogy engedelmeskedjen Istennek.

Ábrahám felkeltette két szolgáját. „Isten azt 
mondta nekem, hogy végezzek el egy különle-
ges áldozatot a Mórija hegyén − mondta nekik. 
− Máris indulunk, úgyhogy pakoljátok fel egy 
öszvérre a dolgokat, amikre szükségünk lesz.”

Izsák sokszor indult neki atyjával így, és sze-
rette ezeket az utakat. Ezért hát, amikor édesapja 

felébresztette, gyorsan felöltözött. Fogalma 
sem volt arról, mennyire más lesz ez az 
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kapott Istentől. Izsák először megdöb-
bent és megrémült. Erős fiatalember 

volt, könnyedén megfordulhatott és ha-
zafuthatott volna. Ámde atyjához hason-

lóan megtanult Istenben bízni, ezért azt 
mondta Ábrahámnak, hogy tegye azt, 
amit Isten mondott.
Végeztek az előkészületekkel. Hirtelen 

azonban minden megváltozott. 10−12. v. 
Nem nehéz elképzelnünk, mi következett ezután! 

Valószínűleg mind Ábrahám, mind Izsák felkiál-
tott örömében, ahogy átölelték egymást. Isten 
a létező legnehezebb próba elé állította Ábrahá-
mot, ő pedig kiállta a próbát. Isten gondosko-
dott ezután áldozatról? 13−14. v. 

Azok az emberek, akik az Úr segítségével enge-
delmeskednek törvényének, bármilyen ke-
mény próbán esnek is át, Ábrahámhoz 
hasonlóak. Nem csoda, hogy Ábra-
hámot a hívők atyjának nevezik!

Ábrahám annyira bizonyos volt 
abban, hogy Jézus megtartja az Izsákra 
tett ígéreteit, hogy hitt abban, hogy  Isten 
feltámaszthatja és fel is fogja támasztani 
fiát a halálból. Zsid 11:6,17−19 

Alkalmazás: Az angyalok e napon, ami-
kor látták ezt a jelenetet, jobban megérthették Isten csodá-
latos tervét, melynek révén megment bennünket a bűnből.

Amikor pedig belegondolunk abba, hogyan érezhette 
Ábrahám magát amiatt, hogy fel kell áldoznia a tulajdon 
fiát, jobban megérthetjük azt a rettenetes áldozatot, amit 
az Atya Isten hoz meg azáltal, hogy megengedi drága Fia 
borzalmas halálát. Habár ez nagyon nehéz tapasztalat 
lesz, irántunk való szeretetből kész megtenni.

Ámde amikor a mi bűneink megölték Jézust, nem lát-
hatta szerető Atyját úgy, ahogy Izsák. Az Ő helyébe nem 
lépett senki úgy, mint az a kos, amely elfoglalta Izsák helyét 
az oltáron. Az a kos Jézust jelképezi, aki helyettünk 
jutott keresztre a Golgotán.

Ugye hálás vagy Jézus csodálatos szeretetéért?

KEDD
Ígéretek  (1Móz 23:1-24:9)

Szomorú nap volt az, amikor Sára, Ábrahám 
szerető hitvese, Izsák drága édesanyja meg-
halt. Kilencven esztendős volt, amikor Izsák 

megszületett. Hány éves volt Izsák ekkor? 1Móz 
23:1−2 

Ábrahámnak még ekkor sem volt saját földte-
rülete Kánaánban − még annyi sem, ahol eltemet-

hette volna Sárát. Érdekes a történet, hogyan vásárolt 
temetkezési helyet. 3−20. v. 

Ábrahám érezte, hogy még mielőtt meghal, egy meg-
felelő feleséget kell találnia Izsáknak. Abban az időben 
az istenfélő szülők viseltek felelősséget azért, hogy gyer-
mekeiknek boldog és istenfélő otthont biztosítsanak.

Ez vajon azt jelentette, hogy a gyermekeknek mindig 
azt a valakit kellett elvenniük, akiket a szüleik kiválasz-
tottak? Nem. Ez azt jelentette, hogy a szülők segítettek 
nekik megtalálni és elvenni azt, akit igazán szeretnek, és 

aki maga is szereti Istent és Neki engedelmeskedik.
Amikor Ábrahám a bálványimádó kánaáni 

asszonyokra gondolt, tudta, hogy egyikből sem 
lenne jó feleség Izsák számára, aki pedig a kö-
vetkező ősatya, a hívők atyja lesz.

Ekkor eszébe jutott a fivére, Nákhor, akinek 
családja továbbra is az igaz Istenben hitt, még 
ha abba elegyedett is némi bálványimádás. Ta-
lán közöttük lehet az, aki megteremtheti azt az 
igazi családi fészket, amelyben egyes-egyedül 
 Istent imádják.

Ábrahám hívatta Eliézert, hű, bölcs és isten-
félő szolgáját, és arra kérte, hogy ígérjen meg vala-

mit. Egész pontosan négy ígéretet. Melyek voltak ezek? 
1Móz 24:2−9 

Alkalmazás: Lehet boldog az az otthon, amelyben az 
emberek nem egyedül Istent imádják? Zsolt 127:1 

SZERDA
A megtartott ígéretek (1Móz 24:10-49)

Eliézernek tevékre volt szüksége, amelyek elviszik 
őt és szállítják az ellátmányt mérföldeken keresztül. 
Szép és drága ajándékokat is vitt a menyasszonynak 

és családjának, továbbá el kellett hoznia őt és a holmiját 
Kánaánba. Hány tevével indult útnak? 1Móz 24:10 

Eliézer egy kút közelében, Nákhor városán kívül 
állította meg karavánját. Minded-
dig imádkozott, de most azt érezte, 
szüksége van egy különleges jelre an-
nak bizonyságául, hogy Isten tervét 
követve cselekszik. Milyen jelet kért? 
12−14. v. 

Imádkozás közben Eliézer felfi-
gyelt néhány nőre, akik a kút felé 
jöttek, hogy vizet húzzanak. Alig fe-
jezte be az imáját, amikor észrevett 
egy szép ifjú nőt, aki épp megtöltötte 
a korsóját. Más volt, mint a többi 
asszony: kedves, udvarias viselkedése 
kiemelte a többiek közül.
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Eliézer egyre figyelte, és ahogy a nő már távolodóban 
volt, kérte, hogy adjon neki vizet a korsójából. Miután 
a nő adott neki inni, mit tett? 19−20. v. 

A szomjas tevék sokat tudnak inni, de ez a szép, segí-
tő kész nő egyre csak hozta a sok vizet. Ad-
dig hozta, amíg valamennyi teve abba nem 
hagyta az ivást. Eliézer nagyon örült. Ami-
kor kérdezgette a nőt a családja felől, alig 
akarta elhinni, amit hallott. 23−26. v. 

Ami ezután jött, nagyon gyorsan zaj-
lott le. Az ifjú nő neve Rebeka volt. Atyja 
Ábrahám fivére.

Isten pontosan oda vezette Eliézert, 
ahová kerülni akart. Ó, mennyire hálás 
is volt! És mennyire örült Rebeka családja 
annak, hogy találkoztak Eliézerrel és híreket kaptak Áb-
rahámról!

Abban az időben minden gyermek megtanult dol-
gozni, még a sok szolgát tartó tehetős családból valók 
is. Ily módon például Rebeka fivére, Lábán is segített 
gondoskodni a tevékről, és nemsokára készen volt az 
ízletes vacsora.

Eliézer azonban azt mondta, hogy mielőtt nekilátná-
nak az étkezésnek, el akarja mondani, miért tette meg 
ezt a hosszú utat. A család beleegyezett ebbe, és figyel-
mesen hallgatták.

Alkalmazás: Szeretnél te is olyan kedves lenni, mint Re-
beka − még ha az kemény munkát igényel is? Péld 20:11 

CSÜTÖRTÖK
Rebeka igent mond (1Móz 24:50-61)

Eliézer szólt Rebeka családjának Ábrahámról és Izsák-
ról, és elmagyarázta, miért fontos, hogy olyan fele-
séget kapjon, aki szereti Istent és engedelmeskedik 

Neki. Amikor elmondta nekik, hogyan hallgattatott meg 
az imádsága, Rebeka bizonyára meglepődött. Belegon-
dolni abba, hogy Isten őt választotta ki arra, hogy egy 
nagy nép anyja legyen! Milyen csodálatos! De vajon elen-
gedi-e őt a családja? Mit mondanak? 1Móz 24:49−51 

Mennyire megkönnyebbülhetett Eliézer! Újra hálát 
adott Istennek, amiért mindent ilyen tökéletesen kivi-
telezett. Ezután elköltötték a vacsorát és aludni tértek.

Rebeka családja azt szerette volna, ha Eliézer vár leg-
alább tíz napot, és csak azután indul vissza Kánaánba, 
de ő már másnap reggel azt mondta nekik, hogy sze-
retne útra kelni. „És te is mennél?” − tette fel a kérdést 
a család Rebekának. Mit válaszolt nekik? 57−58. v. 

Nagy lehetett a sürgés-forgás, mindenki azon volt, 
hogy segítsen előkészülni az utazásra. A családja vele 

engedte Debórát, a dajkáját, és vele tarthatott még né-
hány szolgáló is.

Végül minden előállt, és mindnyájan elköszöntek egy-
mástól. Eliézer és a család valószínűleg imában kérte 

 Istent, hogy biztonsággal célba érkezzenek. Ez-
után a tíz tevéből álló karaván útra kelt, hogy 
a mintegy 500 mérföldes utat megtéve visz-
szatérjenek Kánaánba, Ábrahám táborhelyére.

Útközben, ahogy a tevéken nap nap után 
egymás mellett bandukoltak, Eliézer talán el-
mondott néhány történetet Rebekának arról, 
mi történt Ábrahámmal és Sárával azóta, hogy 
elhagyták Háránt és Kánaánba költöztek. Talán 
szólt neki Lótról és a szomorú fejleményekről, 
amik vele történtek.

Rebeka megértette, hogy Izsák nyilván kiváló és isten-
félő férfiú, és minden valószínűség szerint számolgathatta 
a napokat, amik a találkozásig vannak hátra.

Alkalmazás: Idézz fel egy olyan esetet, amikor Isten meg-
hallgatta az imádat!

PÉNTEK
Izsák jegyese

Eliézer tíz tevéből álló karavánjának útja sok-sok 
napon át tartott. De immár nagyon közel voltak 
Ábrahám táborhelyéhez. Mennyire izgatott lehetett 

Rebeka! Izsák szintén. Éppen kinn volt valahol, atyja 
nyájára vigyázott, de most visszatért a táborba, hogy 
maga is ott legyen a karaván fogadásakor.

Egyik este várakozás közben Izsák tett egy nyugodt 
sétát a közeli mezőn. Talán Ismáelre, a féltestvérére gon-
dolt. Jóllehet Ábrahám hűségesen tanította Isten isme-
retére és a mindennapi áldozatok jelentésére, Ismáel egy 
bálványimádó nőt vett feleségül, aki az Istentől való el-
távolodásra befolyásolta. Izsák hálás volt Istennek, hogy 
atyja ilyen nagy gondot fordított arra, hogy segítsen neki 
megfelelő feleséget találni.

Aztán Izsák meglátta a távol-
ban a közeledő karavánt. Való-
színűleg hálás és izgatott is volt 
egyszerre. Hamarosan megtudja, 
talált-e számára Eliézer feleséget! 
És ha talált, vajon milyen? 1Móz 
24:63 

Rebeka is meglátta a mezőn 
sétálgató Izsákot. „Ki az a férfiú, 
aki egyedül sétálgat a mezőn?” 

− kérdezte Eliézert. Amikor az 
megmondta neki, mit tett Rebeka? 64−65. v. 

Kr.e. 4000 Kr.e. 3000 Kr.e. 2000 Kr.e. 1000
Örökkévalóság
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Izsák meghallgatta Eliézer beszámolóját az utazás-
ról, hogyan vezette és áldotta meg Isten az út folyamán 
mindvégig. Rebeka csodaszép volt, de ami a legfontosabb, 
a lelke és a szíve is szép volt. Izsákkal az első pillanattól 
fogva szerették egymást. Persze Ábrahám is boldog volt. 
Kinek a sátra lett az övé? 66−67. v. 

Mózes első könyve 25. fejezetének első verse meg-
lephet téged. Ábrahám még harmincnyolc esztendeig 
élt Sára halála után. Újra megházasodott. Új felesége, 
Ketúrah, bizonyára kedves, istenfélő hölgy volt. Sok gyer-

mekük született, és persze neki 
köszönhetően Ábrahám nem 
maradt magányos.

Ábrahám még a halála 
előtt ajándékokat adott a 
többi fiának, és más helye-
ket jelölt ki számukra, ahol 
élhettek. Mindenét, amije volt, Izsáknak adta (1Móz 25:6).

Alkalmazás: Isten a mi imádságainkat is meghallgatja 
és bennünket is vezet? Ézsa 65:24 

1. BIBLIAI MATEMATIKA
A World Book Encyclopedia szerint egy teve 
egy nap mintegy 50 gallon (kb. 185190 liter) 
tud meginni. Ha Eliézer tevéi szomjasak voltak, 
és mindegyik megivott 50 gallon vizet, mennyi 
 vizet húzott fel nekik Rebeka?

____  Ennyi tevéje volt Eliézernek.
____  Ennyi vizet tudott meginni egy teve.
____   Megközelítőleg ennyi vizet húzott fel 

 Rebeka a kútból a tevéknek.

2. IGAZ vagy HAMIS?
I/H   Fontos tökéletesen bízni Istenben.
I/H    Fontos azonnal engedelmeskedni 

 Istennek.
I/H    Ábrahám próbája arról szólt, bízike 

 Istenben és engedelmeskedike Neki.
I/H    Izsák próbája arra irányult, bízike 

 Istenben és engedelmeskedike Neki.

3. KI KINEK KIJE?  
(Segítségül: 1Móz 24:24)

4. KERESD MEG az alábbi szavakat a táblázatban!
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1Móz 22−24. fej.;  
Pátriárkák  
és próféták,  
147−155., 

171−176. old.

Tanulmányozásra

 LÁBÁN Rebeka atyja
 NÁKHOR Rebeka bátyja
 MILKAH Rebeka nagyapja
 BETHUÉL Rebeka nagyanyja

Ketúrah

Rebeka

Nákhor

Bethuél

Milkah

Lábán

Ábrahám 

Eliézer

Izsák

Sára

Debóra
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„Utálja az Úr a hazug ajkat,  
de akik igazán élnek, azokat kedveli.” 

Aranyszöveg – Példabeszédek 12:22

Két fiú döntése

viteléből és imádja az Istent. Mielőtt  Ismáel 
meghalt, megemlékezett arról, mit tanított neki Ábra-
hám, amikor gyermek volt. Megtért és átadta az életét 
Istennek.

Amikor Ézsau és Jákób idősebbek lettek, könnyű volt 
észrevenni, hogy Ézsau egyre inkább olyan lesz, mint 
amilyen Ismáel korábban volt. Ő volt Izsák és Rebeka 
elsőszülött fia, de vajon fel volt készülve arra, hogy övé 
legyen az elsőszülöttségi jog, hogy ő legyen a következő 
ősatya? Tanítja-e majd a gyermekeit Isten szeretetére és 
tiszteletére?

Alkalmazás: Megváltozhatott volna-e Ézsau saját ma-
gától? Mi az egyetlen útja annak, hogy egy szív megvál-
tozzon? Ezék 36:26 

HÉTFŐ
Izsák hite próbára tétetik  (1Móz 26:1-11)

Izsák szerette Istent és hitt az ígéreteiben, miként Áb-
rahám, az atyja is. Ám a hite nem volt mindig töké-
letes. Időnként követett el hibákat, és ahogy Ábra-

hámnak, úgy neki is szüksége volt arra, hogy a hite nö-
vekedjen. Nekünk is ugyanerre van 
szükségünk.

Újra éhség tört ki Kánaán azon 
részén, ahol Izsák  lakott. Miként Áb-
rahámnak, neki is el kellett költöz-
nie egy olyan helyre, ahol a nyája 
és csordája elegendő táplálékhoz és 
vízhez jut. Mit mondott neki Isten? 
1Móz 26:1−2 

VASÁRNAP
Az ikrek felnevelkedése (1Móz 25:21-28)

Izsák tehát feleségül vette Rebekát, és már nem volt 
magányos. Isten megígérte, hogy Kánaán földje az 
utódaié lesz, de húsz évnek kellett eltelnie, mire gyer-

mekük született. Ikreik lettek!
Jóllehet az ikrek egyidősek, az anyja méhéből első-

ként kibújó gyermeket tekintették idősebbnek, míg 
a másodikként világra jövőt ifjabbnak. Rebeka első-
szülött gyermekét Ézsaunak, másodszülöttjét Jákób-
nak hívták. Az egypetéjű ikrek egyformán néznek ki 
és egyforma a viselkedésük, de Ézsau és Jákób nem 
voltak egypetéjűek. Nagyon-nagyon különböztek 
egymástól.

Ézsau jelentése: „szőrös”. Ilyen volt születésétől 
fogva. Jákób jelentése: „mást kitúró” − olyan em-
ber, aki el akarja foglalni valaki másnak a helyét. 
Nőttek-nődögéltek, Ézsauból hangoskodó, türel-
metlen és nemtörődöm ifjú lett. Alig várta, hogy 
megtanulhasson íjjal és nyíllal bánni. Nagy vadász 
lett belőle. Soha eszébe nem jutott, hogy segít-
sen az anyjának vagy az apjának. Egyetlen dolog 
érdekelte csupán: hogy szabad lehessen és azt 
és akkor tehesse, amihez és amikor kedvet érez. 

Az ikrek tizenöt évesek voltak, amikor nagy-
ap juk, Ábrahám, meghalt. 175 esztendőt ért 

meg. Valószínűleg sok éven át imádkozott 
azért, hogy Ismáel térjen meg a vad élet-
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Izsák engedelmeskedett és Gérárba költözött, ahol 
filiszteus szomszédai voltak, akik nem szerették és nem 
imádták Istent. Isten azonban ugyanazt az ígéretet tette 
neki is, mint Ábrahámnak, így hát nem volt mitől  félnie.

Habár Izsák ismerte Isten ígéretét, úrrá lett rajta az 
aggodalmaskodás. Tudta, hogy a Gérárban lakó népek 
bálványimádók, akik félelem nélkül ölnek és lopnak, 
ha valamit meg akarnak szerezni. Amikor a szép Rebe-
káról kérdezősködtek nála, saját biztonsága érdekében 
hazudott.

Mi történt, amikor a filiszteusok királya rájött arra, 
hogy Izsák nem mondott igazat Rebekával kapcsolat-
ban? 8−11. v. 

Mit gondolsz, milyen véleménnyel lehetett a király 
Izsák vallásáról és Istenéről? Izsákot minden bizonnyal 
nagyon bántotta, hogy nem bízott Istenben. Elszalasz-
totta a lehetőséget, és rossz bizonyságot tett Róla.

Alkalmazás: Van-e mentség a hazugságra? Lehet-e az 
bármikor is helyes? Péld 12:22 

KEDD
Kútásók (1Móz 26:12-33)

Ahogy Isten megáldotta Izsákot, Abimélek filisz-
teus király pásztorai annyira irigyek lettek rá, hogy 
a király végül felszólította, hogy költözzön el tá-

volabbi legelőkre. Izsák készséggel eleget tett a felszólí-
tásnak, és remélte, hogy nem lesz 
több viszály.

Sok évvel korábban történt, 
hogy Ábrahám szolgái az ország 
különböző részein kutakat ástak, 
hogy a jószágaikat meg tudják 
itatni. Csakhogy a filiszteusok 
Ábrahám halála után földdel te-
mették be azokat. Így aztán Izsák 
szolgái nem tudtak meríteni be-
lőlük. Nekiláttak és kitisztogat-
ták azokat, és a kutak újra meg-
teltek vízzel.

Izsák szolgái ástak egy új kutat is, de Abimélek szol-
gái arra hivatkoztak, hogy az abból származó víz őket 
illeti. Izsák szolgái elmondták gazdájuknak, mi a hely-
zet, de Izsák nem vált türelmetlenné. Inkább 
meghagyta a szolgáinak, hogy ássanak másik 
kutat, de Abimélek szolgái a felett is perle-
kedni kezdtek velük.

Vajon kijött Izsák a béketűréséből? 
Nem. Még távolabb ütötte fel a táborát, 
és ott is ásott egy újabb kutat. Most már 
nem szálltak vitába a filiszteusok a víz 

 miatt. Izsák hálás volt, és biztosak lehetünk abban, hogy 
Istennek tetszett, hogy Izsák ennyire türelmes volt.

Idő múltával Izsák ismét elköltözött a családjával. Ez-
úttal Beérsebában telepedtek le. Ekkortájt lépett Ézsau 
és Jákób érett férfikorba.

Izsák tudta, hogy Abimélek nem örült a kutak miatt 
kialakult helyzetnek, ezért meg is lepődött azon, hogy 
a király és hadvezére látogatóba jöttek hozzá. Mit akar-
tak tőle? 1Móz 26:26−31 

Amikor Abimélek és hadvezére megtértek otthonukba, 
bizonyára hála töltötte be a szívüket, hogy egy ilyen 
békés szomszédjuk van. Izsák nem hadakozott a szol-
gáikkal. Ehelyett jó például szolgált a körülöttük élő 
bálványimádóknak.

Ábrahámhoz hasonlóan Izsák is hű bizonyságtevő 
volt a pogány népek körében. Ő volt az „ígéret gyer-
meke”, neki és utódainak Isten misszionáriusainak kel-
lett lenniük. Reggeli és esti istentiszteleteik, áldozataik 
bizonyára másokat is hozzásegítettek ahhoz, hogy fel-
hagyjanak a bálványimádással, és megismerjék az igaz 
szerető Istent.

Alkalmazás: Vajon a te bizonyságtevésed nyomán meg-
tanulják az emberek imádni az Istent?

SZERDA
Fontos különbségek 

Jákób nagyon különbözött fivérétől, Ézsautól. Meg-
fontolt, nyugodt és szelíd természetű volt. Ezzel 
együtt erős és szívós is. Amikor észrevette, hogy any-

jára túl sok munka hárul, örömmel segített neki.
Izsák és Rebeka nyilván mindkét fiukat szerették, de 

nem kétséges, hogy Rebeka jobban ragaszkodott Jákób-
hoz, mint Ézsauhoz. Ezzel szemben Izsák, aki ugyan-
olyan csendes volt, mint Jákób, csodálta Ézsaut a me-
részségéért és vállalkozó kedvéért. 

Mind Jákób, mind Ézsau tisztában volt azzal, hogy 
az elsőszülöttségi jog az elsőszülött fiúé, és hogy ő lesz 
a család következő lelki vezetője. Tudatában voltak an-
nak is, hogy a Messiás is ott lesz az utódaik között. Azt 
is tudták, hogy az elsőszülött fiút az atyai vagyonból 
kétszeres rész illeti meg.

Mindketten tisztában voltak a naponkénti áldo-
zat jelentésével, és Jákób állandóan arra gondolt, 

hogy milyen csodálatos lenne, ha a Messiás az 
ő utódai között lenne.

Még mielőtt Ézsau és Jákób a világra jött, 
az Úr elmondta Rebekának, hogy az idő-
sebb szolgál majd az ifjabbnak. Ő ezt úgy 
értette, hogy az ifjabbé (Jákób) lesz az első-
szülöttség joga. Mikor elmondta Jákóbnak, 
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mit mondott ezzel kapcsolatban az Úr, fiának nagyot 
dobbant a szíve. 1Móz 25:23 

Jákób nem tudta elképzelni, hogyan lehet az övé az 
elsőszülöttségi jog. Ábrahámnak is sok idejébe került, 
míg megszilárdult a hite abban, hogy Isten megtartja 
az ígéreteit. Jákóbnak is arra a fajta hitre volt 
szüksége, amelyre Ábrahám végül szert tett.

Egy nap Ézsau épp egy hosszú vadászatról 
tért meg. Fáradt volt és nagyon éhes, és ami-
kor Jákób sátorának közelébe ért, finom étel 
illata csapta meg az orrát. Odasietett hát, és 
látta, hogy Jákób lencsefőzeléket készít egy 
nagy fazékban. Jákób egy pillanat alatt ész-
revette a kínálkozó alkalmat, amikor meg-
alkudhat Ézsauval. 29−34. v. 

Alkalmazás: Mi az igazán fontos számodra: a barátok 
és a pénz, amikre e világban szert tehetsz, vagy a Jézus 
megismeréséből fakadó lelki áldások? Jak 4:4 

CSÜTÖRTÖK
Amikor valaki be akar segíteni Istennek  

(1Móz 27:1-29)

Ézsau egy tányér lencséért és egy kevés kenyérért el-
adta az elsőszülöttségi jogát. Hozzá hasonlóan az 
emberek ma is hajlandóan feladni a csodálatos jövőt, 

csak hogy megszerezzék azt, amit megkívánnak.
Több mint harminc esztendővel azután, hogy Ézsau 

balga módon egy tál ételért áruba bocsátotta az elsőszü-
löttségi jogot, Izsák elérkezettnek látta az időt arra, hogy 
megadja az elsőszülöttnek kijáró áldást elsőszülött fiának. 
Idős volt már és vak, és nem tudhatta, meddig él még.

Rebeka megpróbált Izsák lelkére beszélni és meg-
győzni őt arról, hogy az elsőszülöttségi jog inkább Já-
kóbra szálljon. De Izsákot nem lehetett megingatni ab-
ban, hogy Ézsaunak adja, jóllehet maga is tudatában volt 
annak, hogy Ézsau nem szereti és tiszteli Istent. Ézsaut 
igazából csak egyvalami érdekelte: apja halála után hoz-
zájutni a nagyobb részhez a gazdagságából.

Szokás volt ünnepi lakomát szerezni arra az alka-
lomra, amikor az elsőszülöttségi jog az apáról a fiúra 
száll át. Csakhogy Izsák tisztában volt azzal, mi Rebeka 

és Jákób véleménye, ezért elhatározta, hogy titok-
ban kerít rá sort. Amikor Rebeka kihallgatta, 

hogy mit mond Izsák Ézsaunak, bizonyos 
volt abban, hogy az áldás, amelyben az 
apa a fiút akarja részesíteni, tulajdonkép-
pen az elsőszülöttségi áldás. Elhatározta, 
hogy megakadályozza. Mihez folyamo-
dott? 1Móz 27:6−10 

Jákób előtt nem volt kétséges, hogy az, amit az anyja 
kigondolt, hazugság. De Rebeka megnyugtatta, hogy 
minden felelősség az övé, ha a terv kudarcot vall. Így 
hát Jákób végül ráállt a dologra.

Beöltözött Ézsau ruháiba. Anyja kecskeszőrrel fedte 
be a karjait, a kezét és a nyakát. Majd fogta 
az ételt, amit anyja már korábban elkészí-
tett, és bement atyja sátorába. Mi történt 
ezután? 18−29. v. 

Jákób végül megszerezte az elsőszülött-
séget, de kapott vele egy nehéz szívet és bű-
nös lelkiismeretet is. Úgy számolt előzőleg, 
hogy egyetlen hazugságot sem kell kimon-
dania. De azt látjuk, hogy végül legalább 
négy hazugság hagyta el a száját egymás 

után. Meg tudod mondani, melyek voltak ezek?
Alkalmazás: Könnyű eljutni csupán egy hazugságig? Ha 

pedig már egyszer hazudik az ember, könnyebb eljutni 
a következőig? Hazudhat valaki úgy is, hogy egy szót sem 
szól? Zsolt 15:1-3, Péld 8:6-8 

PÉNTEK
A következmények  

(1Móz 27:30-46; 28:1-10)

Jákób becsapta atyját, hogy megszerezhesse tőle az el-
sőszülöttségi áldást. Ám nemsokára hazatért Ézsau az 
étellel, amit maga készített. Természetesen azt várta, 

hogy majd megkapja az elsőszülöttségi áldást.
Amikor Ézsau eladta az elsőszülöttségi jogát azért 

a lencseételért, csak hogy kielégíthesse az étvágyát, nem 
sokat töprengett az egészen. A Biblia azt mondja, hogy 

„megvetette az elsőszülöttségi jogot”. Mégis, amikor rá-
jött arra, hogy örökre elvesztette 
azt, nagy-nagy fájdalom lett rajta 
úrrá. De nem az elkövetett rossz 
miatt bánkódott. Azt bánta, hogy 
nem juthat hozzá a gazdagsághoz. 
Jákób tudta, hogy ha nem enged 
anyja rábeszélésének, nem lopott 
volna és nem jutott volna el ezekig 
a hazugságokig. Biztos volt abban, 
hogy soha nem nyerheti már el Is-
ten áldását, és Isten soha nem bo-
csátja meg neki azt, amit tett.

Ézsau pedig nem egyszerűen 
Jákó bot vádolta azért, ami történt, de ráadásul rettene-
tes terveket kezdett forgatni a fejében. 1Móz 27:41 

Amikor Rebekának fülébe jutott, hogy Ézsau Jákób 
megölését tervezi, és csak Izsák halálára vár a terv vég-
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rehajtásával, egy pillanat alatt döntött: Jákóbnak el kell 
menekülnie hazulról. Amikor mindezt elmondta Izsák-
nak, ő is egyetértett. Izsák azért újra megáldotta, majd 
elbocsátotta.

Azok az ábrázolások, amelyeken épp elhagyja a szü-
lői otthont, fiatal férfinak mutatják őt, holott ekkor 
már a hetvenes éveiben járt. Magányosnak érezte ma-
gát és rettegett. 

A második nap végére Jákób már nagyon messzire 
jutott. Nagyon elfáradt és elcsüggedt. Úgy érezte, hogy 
a bűne olyan szörnyűséges, hogy Isten nem bocsáthat 
meg neki.

Végül leborult és könyör-
gött Istennek, hogy bocsás-
son meg neki, és valami 
módon adja tudtára, hogy 
nem hagyta el. Fáradtan 
és csüggedten feküdt le 
a földre, párna gyanánt 
egy követ tett a feje alá.  Végül álomba merült.

Alkalmazás: Isten a történtek, az elkövetett bűn elle-
nére is szerette Jákóbot? Igazán megbánta és megvallotta 
bűneit Istennek. Nem pusztán a bűne következményeit 
fájlalta. 1Jn 1:9 
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március 25.
A év12.

„És álmot láta: Ímé egy lajtorja  
vala a földön felállítva,  

melynek teteje az eget éri vala,  
és ímé az Istennek angyalai  
fel és alájárnak vala azon.”

Aranyszöveg – 1 Mózes 28:12

Egy menekült reménysége

lehe tővé tette számunkra, hogy olyan szilár-
dan összekapcsolódjunk Istennel és a mennyel, amilyen 
szilárdan Ő is kapcsolódik az Atyához.

Milyen csodálatos! Mennyire szeret minket Isten! 
Nem csoda, hogy amikor Jákób felébredt, ezek voltak az 
első szavai: „Milyen félelmetes ez a hely! Nem 
más ez, mint… a menny kapuja!” „Bizonyára 
az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam!”

Amikor feljött a hajnal, Jákób vette 
a követ és emlékkőnek állította az ott 
történt dolgok emlékére. Elnevezte 
a helyet Béthelnek, ami ezt jelenti: 

„Isten háza”, és tett egy különleges 
fogadalmat. 20−22. v. 

Alkalmazás: Jézusnak köszönhe-
tően mi is szilárd összeköttetésben 
lehe tünk a mennyel. Biztosan tudhatjuk, 
hogy  Isten mindig szeret bennünket. Jn 3:16-17 

HÉTFŐ
A következő ősatya (pátriárka)

A bátorító álom után − amit Istentől kapott Béthel-
ben − Jákób nem félt többé. Ahogy folytatta útját a távoli 
Háránba, rengeteg ideje volt gondolkodni. Tudta, hogy 
a csodálatos álmot a létrával soha nem fogja elfelejteni!

Jákóbnak mintegy 500 mérföldet (kb. 800 kilométert) 
kellett gyalog megtennie. Napról napra, sőt kilométer-
ről kilométerre egyre csak arról az álomról elmélkedett. 
Milyen hálával töltötte el a tudat, hogy Isten megbo-
csátott neki! Immár bizonyos volt abban, hogy az Úr 
még mindig szereti és nem hagyta magára.

VASÁRNAP
Az álom (1Móz 28:10-22)

Jákób sokféle módon szenvedte annak következmé-
nyeit, hogy ellopta fivérétől az elsőszülöttségi jogot. 
Egyedül volt, mindentől távol, amit szeretett. Biztos 

volt abban, hogy Ézsau soha nem fog megbocsátani 
neki, és attól félt, hogy Isten sem fog.

De vajon Isten továbbra is gondot viselt róla? Igen. 
Mikor a puszta földön, párna gyanánt egy kővel a 
feje alatt álomba merült, Isten egy csodálatos álmot 
adott neki.

Álmában egy létrát látott, amelynek alja a földig, 
a teteje pedig az égig ért, és angyalok jártak rajta 
fel és le. Odafönn látta az Urat, amint letekint rá, 
és egyértelműen hallotta, amint szól hozzá. 1Móz 
28:12−15 

Amikor Jákób felébredt, sötét volt és mély csend 
honolt. De ahogy felpillantott a csillagokra, meny-
nyire más érzések keltek már benne! Most már 
tudta, hogy Isten megbocsátott neki, és hogy nincs 
egyedül. Habár nem láthatta őket, angyalok vol-
tak vele, és Isten megígérte, hogy épségben visz-
szaviszi otthonába.

A létra Jézust jelképezte. A bűn örökre elvá-
lasztott volna bennünket Istentől és a mennytől, 
ha Jézus nem lenne. Jézus, mint egy létra, ösz-

szeköt bennünket Istennel és a mennyel. Az-
zal, hogy közénk jött és meghalt értünk, 
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Jákóbnak sok megpróbáltatáson kellett átmennie, 
amíg távol volt az otthonától, de az álom emléke bá-
torsággal töltötte el. Isten ugyanazt az ígéretet ismételte 
meg, amit nagyatyjának, Ábrahámnak és atyjának, Izsák-
nak elmondott. Ő lesz a következő ősatya, és utódainak 
adatik Kánaán földje.

Jákóbnak nagyon fontos volt emlékeznie arra, hogy 
mivel már őt illeti az elsőszülöttség joga, lelki vezetőként 
különleges felelősségek nyugszanak rajta. Ha majd csa-
ládja lesz, nem űzheti azokat a gonosz dolgokat, amiket 
a körülöttük élő bálványimádó népek.

Háránban élő rokonai annyira hozzászoktak azok-
hoz a gonosz dolgokhoz, hogy a bálványimádás bizo-
nyos formáit maguk is űzték.

Ma is előfordul, hogy Isten gyermekeinek vannak 
rokonaik vagy közeli barátaik, akik tesznek olyan dol-
gokat, amiket a hívő keresztények nem. Az ilyen em-
bereknek azzal segítünk, ha jó példával járunk előttük 
azzal, ahogy élünk és beszélünk.

Jákób valami új dolgot tett, amikor megígérte Isten-
nek, hogy tizedet ad mindenből, amije lesz? Nem. Ezzel 
csupán nagyapja, Ábrahám példáját követte, aki tizedet 
fizetett Melkhisédeknek, Isten papjának.

Jákób hálás volt a létráról szóló álomért, és azzal, hogy 
visszaadta a tizedet, ami Istené, bizonyságát adta annak, 
hogy minden áldás Tőle származik. 1Móz 28:22 

Alkalmazás: Hogyan mutathatod ki  Isten iránti hálá-
dat? Zsolt 105:2 

KEDD
Megérkezés Háránba  (1Móz 29:1-14)

Jákób egyre csak ment és ment, és talán arra gon-
dolt, mennyire más az ő útja Háránba, mint ami-
lyen sok-sok évvel azelőtt Eliézeré 

volt, aki tevekaravánnal és szolgákkal 
utazott, hogy menyassszonyt találjon 
Jákób atyja, Izsák számára. Időközben 
Jákób nagybátyja, Lábán, Nákhór vá-
rosából Háránba költözött.

Jákób most úgy jött, hogy semmije 
sem volt a batyuján, valamint azon 
a  pár holmin kívül, amit valószínű-
leg a hátán cipelt. Ám a létráról szóló 
álom, illetve Isten ígéretei arra ösztö-
kélték, hogy bátran menjen tovább.

Jákób végre Hárán közelébe ért, 
ahol nagybátyja, Lábán lakott. A tá-
volban meglátott egy kutat, három 
juh nyáj jal, amelyek arra vártak, hogy 
megitassák őket.

Amikor a kúthoz ért, találkozott Lábán egyik lányá-
val. A Bibliából kiderül, mi minden történt aznap dél-
után. 1Móz 29:1−14 

Amikor Eliézer leánykérőbe jött, már másnap haza 
is indult. Jákób vendégsége nem ilyen volt. Az idő, amit 
náluk töltött, jóval több, mint egy hónap volt.

Lábán hamar észrevette, hogy Jákób jó munkás és 
értékes segítség lenne a számára. A hónap végére már 
nem is akarta, hogy elmenjen tőlük.

Az alatt az egy hónap alatt, míg Lábánnál dolgozott, 
Jákóbban komoly elhatározás született. Szerette Ráhelt 
és feleségül akarta venni őt. Viszont tisztában volt az-
zal, hogy egy család nem adná a lányát feleségül olyan 
valakihez, aki nem tudja eltartani.

Jákób atyja, Izsák, gazdag volt. De nem tevékkel és 
gazdag ajándékokkal bocsátotta útra a fiát, ahogy Elié-
zer érkezett. Jákóbnak nem volt semmije, amit jegyaján-
dékul adhatott volna.

Alkalmazás: Fontos elsajátítanunk a szorgos munka szo-
kását? Mikor van itt az ideje ennek: most vagy inkább ké-
sőbb? Péld 13:4 

SZERDA
A kegyetlen csel 

Lábánnak két leánya volt. A nagyobbikat Leának, 
a kisebbiket Ráhelnek hívták. Jákób Ráhelt akarta 
feleségül venni, Lábán pedig azt akarta, hogy Jákób 

továbbra is neki dolgozzon. Láthatta, hogy Jákób ki-
váló munkás.

Abban a korban, ha egy vőlegénynek nem volt pénze, 
amit a menyasszony szüleinek adhatott volna, megkeres-
hette azt munkával. Akkor az volt a szokás, hogy a meny-
asszony apja a menyegzőkor adta ajándékba a menyasz-

szonynak azt, amit a vőlegény mun-
kával megkeresett.

Azzal, hogy dolgoznia kellett a 
menyasszonyért, a férfi bizonyságát 
adta annak, hogy a leánynak azután 
is jól lesz dolga, hogy feleségül megy 
hozzá. Emellett az idő megpróbálta, 
hogy a férfi szerelme a leány iránt 
igazán tartós-e. Ha az, kész volt ki-
várni a maga idejét.

Jákób tehát ráállt arra, hogy hét 
évig dolgozzon Lábánnak a lányáért, 
Ráhelért. Vajon az a hét esztendő egy 
örökkévalóságnak tűnt Jákób szá-
mára? 1Móz 29:15−20 

A menyasszonyok abban a kor-
ban fátyolt viseltek, és senki, még 
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a vőlegény, de még a férj sem láthatta az arcát egészen 
az esküvő másnapjának reggeléig.

Lábán ezt a szokást arra használta fel, hogy egy ke-
gyetlen cselt vigyen végbe.

Milyen döbbenetes lehetett Jákób számára a felisme-
rés az esküvő másnapjának reggelén! Amikor meglátta 
menyasszonya arcát, rájött, hogy ő Leát és nem Ráhelt 
vette feleségül! És még rosszabbul érezte magát, amikor 
végiggondolta, hogy Leának is segédkeznie kellett a terv 
sikerre vitelében. Hogyan próbált Lábán mentséget ta-
lálni arra, amit tett? 25−26. v. 

Mit gondolsz, Lábán rettenetes ármánya eszébe jut-
tatta Jákóbnak azt a pillanatot, amikor atyjától csellel 
csikarta ki az elsőszülöttségi jogot? Lábán nyilván azt 
remélte, hogy ezzel a csellel magánál tarthatja Jákóbot, 
aki kész lesz továbbra is neki dolgozni, hogy elvehesse 
Ráhelt. 27. v. 

Alkalmazás: Szabad-e bármikor is kihasználni valakit? 
Mindig meg kell tartanunk az ígéreteinket? Péld 1:10-19 

CSÜTÖRTÖK
A baj soha nem jár egyedül  

(1Móz 30:22-36, 43)

Habár Lábán csellel vette rá Jákóbot arra, hogy Rá-
hel helyett Leát vegye feleségül, Jákób tisztában 
volt vele, hogy ha nem tartaná meg Leát feleségül, 

azzal gyalázatba keverné a családot.
Jákób ugyanakkor annyira szerette Ráhelt, hogy el-

fogadta Lábán ajánlatát, hogy másik hét év munkával 
szolgálja meg őt. Egy héttel később tehát újabb menyeg-

zőt tartottak.
Jákóbnak két felesége lett 

ezzel, amivel végeláthatatlan 
viszályok keletkeztek a család-
jában. A két nővér féltékeny 
volt egymásra. Lea volt a fél-
tékenyebb, mivel Jákób job-
ban szerette Ráhelt, mint őt. 
Ráhel viszont azért volt félté-
keny, mivel Leának születtek 
gyermekei, neki pedig nem.

Az első hét esztendőben 
Leá nak hat fiúgyermeke és 
egy Dina nevű leánya szüle-
tett, illetve még két fia a szol-

gálónője révén. Ugyanezen időszakban Ráhelnek két 
fiúgyermeke született a szolgálónője által. De a hét esz-
tendő végén Ráhelnek saját gyermeke is született, aki 
a József nevet kapta.

Miután tizennégy esztendőn át dolgozott nagybáty-
jának, Lábánnak, így szolgálva meg a feleségeiért,  Jákób 
vissza akart térni Kánaán földjére. Lábán azonban un-
szolta, hogy maradjon és dolgozzon azután is neki.  Isten 
megáldotta Jákób munkáját Lábán nyájával és marhájával, 
amelyek felettébb megszaporodtak. Ez Lábán gazdag-
ságát növelte, és magától értetődő volt, hogy egy ilyen 
értékes munkaerőt nem akart elveszteni.

De Jákóbnak a saját családja jólétéről kellett gon-
doskodnia. Annak idején úgy érkezett Lábánhoz, hogy 
a saruján kívül nemigen volt egyebe. Tizennégy évi ke-
mény munka után lett egy szép nagy családja, de semmi 
több. Lábán ezért arra kérte Jákóbot, hogy szabja meg 
neki a bérét, amivel még tartozik. Jákób különös választ 
adott. 1Móz 30:28−32 

Lábán elfogadta ezt a különleges ajánlatot, és Isten 
áldásával Jákób mindössze hat esztendő alatt jómódú em-
ber lett. Ez azonban Lábánt és fiait féltékennyé tette. Mit 
parancsolt meg azért Isten Jákóbnak? 1Móz 31:1−3 

Alkalmazás: Lábán önző volt és kihasználta Jákóbot. He-
lyes-e bármikor is kihasználni valakit? Szabad-e bármikor 
is önző és méltánytalan módon megsze-
rezni dolgokat másoktól? Zsoltár 1 

PÉNTEK
Jákób hazaindul  

(1Móz 31:1-7, 13-24)

Jákób bizonyára jóval az-
után indult el Háránból 
és tért vissza Kánaánba, 

hogy Lábán és fiai kimu-
tatták haragjukat, de mind 
többször jutott eszébe bátyja, 
Ézsau is. Akár ott marad Há-
ránban, akár hazatér Ká naán  ba, 
az ő és a családja élete így is, úgy is 
veszélyben forog.

Tudta, hogy hamarosan útra kell kelniük. A létráról 
szóló álomban Isten a Kánaán földjére történő bizton-
ságos hazaérkezésről biztosította. Nagyon megkönnyeb-
bülhetett, amikor buzgó imájának meghallgatásaképpen 
Jézus álomban Jákób értésére adta, mit kell csinálnia. 
1Móz 31:3 

A kinti munkákkal végezve Jákób azt üzente Leá-
nak és Ráhelnek, hogy menjenek ki hozzá, ahol meg-
beszélhették, mi legyen. Egy véleményen voltak, hogy 
nem lehet tovább maradásuk: ideje szedelőzködniük és 
útra kelniük. A két nővér soha nem jutott hozzá a szo-
kásos ajándékhoz, amit az apák a menyegzőkor adnak 
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át a menyasszonyoknak. Nem gondolták, hogy Lábán 
többet tett a jólétükért, mint Jákób.

Jákób tisztában volt vele, hogy azonnal indulniuk kell. 
Felmálházták hát a tevéiket és öszvéreiket, és megkezd-
ték a hosszú utazást. Lábán a vidék egy másik szegleté-
ben tartózkodott, a juhait nyíratta, és csak három nap 
múlva jutott tudomására, hogy Jákób és családja útra 
keltek, és mindenüket, amijük volt, magukkal vittek.

Nagy haragra gerjedt. Tudta persze, hogy annyi kis-
gyermekkel, szolgával és málhás állattal Jákób nem jut-
hatott messzire. Ezért hát más férfiakkal együtt a nyo-
mukba eredtek. Erőnek erejével akarta őket visszahozni.

Az önző Lábán azt gondolta, hogy semmi nem áll-
hat útjába, de Isten megintette. Hogyan? 23−24. v. 

Lábán nem mert szembe-
szegülni azzal, amit Isten az 
álomban mondott neki. Ek-
kor jött rá, hogy Jákóbot 
sem ígéretekkel nem győz-
heti meg, sem erővel nem 
tudja visszatérésre kénysze-
ríteni, ennek ellenére folytatta a hajszát. Biztosan tudta, 
hogy a házából valaki ellopott egyet s mást: olyan dol-
gokat, amik a családjának fontosak voltak, és amiket 
vissza akart kapni.

Alkalmazás: Amikor Jákób nem tudta, mitévő legyen, 
mit tett? Amikor nem tudod, mitévő légy, te is imádkoz-
hatsz, és Isten segíteni fog neked. Zsolt 50:15 

Rejtvény

 1.  Aki ellopta testvérétől  
az elsőszülöttségi jogot.

 2. Amit Jákob álmában látott.
 3. Jákob ikertestvére.
 4. Milyen állatokat itatott Ráhel a kútnál?
 5. Ráhel saját gyermekének a neve.
 6. Jákob apja.
 7.  Ki mondta meg álomban Jákobnak,  

hogy mit tegyen?
 8. Ahol Jákob az álmot kapta.
 9. Jákob első feleségének a neve.
 10. Jákob nagybátyja.
 11. Melyik városban lakott Lábán?
 12.  Hány év után vehette feleségül  

Jákob Ráhelt?
 13. Jákob második feleségének a neve.

MEGOLDÁS: 
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1Mózes 28:10-22;  
29; fej.; 

Pátriárkák és  
próféták,  

183–194. old.
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