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Tanulság a legkisebbeknek 

A bibliai történetek Jézusról  beszélnek.

K
aptál valaha valakitől levelet? Az  emberek 
akkor küldenek levelet, amikor valami 
fontosat szeretnének közölni, mint például 

azt, hogy: „Szeretlek!” A levél jó eszköz arra, hogy 
leírjuk másoknak a gondolatainkat. Ugyanakkor 
ezúton segíthetünk is az embereknek visszaem
lékezni bizonyos dolgokra. Egy levélből nagyon 
 sokat lehet tanulni! 

Amikor Jézus a földön élt, nem volt szüksége 
levélírásra. Közvetlenül beszélgetett a gyermekek
kel (3. kép), ölbe vette őket, történeteket mon
dott nekik, elmondta, hogy szereti őket. 

Jézus most a mennyben van, de ugyanúgy 
szeret titeket, és ezt el is akarja mondani  nektek. 
Ezért egy különleges levelet hagyott nekünk. 
Tudjátok, hogy nevezik ezt a levelet? (Mutass 
 nekik egy Bibliát a táskádból.) Ezt a levelet 
Bibliának nevezzük. 

A Bibliát sok évvel ezelőtt írták. Eredetileg 
nem úgy nézett ki, mint amilyennek mi most lát
juk. Tekercsekre volt írva, amelyek így néztek ki. 
(Mutass a gyermekeknek egy összetekert papír
lapot!) Ki tudjátok mondani a „tekercs” szót? 

Tudjátok, ki Ő? (1. kép) Jézus a kisgyermekekkel. Jézus szereti a gyermekeket, a kisfiúkat 
és a kislányokat egyaránt. Amikor itt élt a földön, beszélgetett velük és  történeteket mon-

dott nekik. Megölelte és a térdére ültette őket. A gyermekek tudták, hogy Jézus nagyon  szereti 
őket. 

Jézus most a mennyben van. Már nem ülhettek a térdére, és nem hallgathatjátok a törté
neteit, ezért Ő egy különleges levelet hagyott nektek, amelyben elmondja, mennyire 
szeret.  Tudjátok, hogy nevezzük ezt a levelet? (Mutassátok meg a Bibliát.) Ez a Biblia. 
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A legjobb könyv
Drága Jézus, köszönjük, hogy nekünk adtad a Bibliát.  

Szeretünk, Jézus! Ámen!

2023. január 7.
Apró léptek • 1. negyedév • 1. tanulmány
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Szerettek anya vagy apa ölébe ülni, hogy olvasson nektek a Bibliából Jézusról? (3. kép)
A képen látható kisfiút Timótheusnak hívják. (2. kép) Timótheus, hozzátok hasonlóan sze-

rette hallgatni a bibliai történeteket. Ezek segítették őt megszeretni és követni Jézust. A Biblia 
egészen különleges könyv, így Timótheus nagyon vigyázott rá. Nem firkálta össze és nem hagyta 
a földön. 

Ti tudjátok ügyesen és óvatosan fogni a Bibliát? (Mutasd meg a gyermekeknek, hogy kell, 
majd engedd meg nekik, hogy sorban ők is óvatosan kézbe vegyék, majd visszaadják.)

A következő héten a Biblia első történetéről tanulunk. Ez írja le, hogyan teremtette meg 
Jézus csodálatos világunkat – az eget, a madarakat, a virágokat, a kisállatokat és az embe reket. 

A bibliai tekercseken szavak voltak, mint egy 
levélben, és ez a levél Jézustól származott. A mi 
Bibliánkban is szavak vannak, ez is olyan, mint 
egy levél Jézustól. 

A képen látható kisfiút Timótheusnak hívják. 
(2. kép) Sok évvel ezelőtt élt. Mit tesz Timótheus 
ezen a képen? Szerintetek ki áll mellette? Timó
theus az anyukájával van. Történetet olvas neki 
egy bibliai tekercsből, és ő figyelmesen hallgatja. 

Egyszer egy Pál nevű férfi írta ezeket a külön
leges szavakat Timótheusnak. (Olvasd el: 
2Timó  theus 3:15 versét.) 

Timótheus sok olyan bibliai történetet hallott 
az édesanyjától, amit anyukátok és apukátok ma 
is elolvashat nektek. Szeretitek a bibliai történe
teket? Figyelmesen hallgatjátok, amikor apu és 
anyu olvas nektek? (3. kép) 

Vajon minden Biblia egyforma? Nem. Egye
sek nagyok, mások kicsik. Van, amelyikben 
 képek is vannak. (Mutassatok a gyermekeknek 
külön böző Bibliákat.) De mindegyikben ugyan
azok a csodálatos történetek vannak. Timótheus 
 nagyon szerette a bibliai történeteket, ahogyan mi 
is szeretjük azokat. Ezek megtanítanak szeretni 

Timótheus szerette hallgatni, amikor édes
anyja a bibliai tekercsből olvasott neki.

Te szereted hallgatni a bibliai történe
teket?2 3



3

„Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvé
nyemnek világossága.” (Zsoltár 119:105)

Drága Jézus, újból megköszönjük Neked 
a  Bibliát! Kérünk, segíts vigyáznunk rá! Segíts, 
hogy amikor olvassuk, Rólad tanuljunk belőle! 
Ámen!

Különböző Bibliák (minden korosztálynak), 
egy zárt táskában. Egy feltekert papírlap 
(a  nagyobb gyermekeknek).

2Timótheus 1:5; 3:15

Aranyszöveg

Az én imám

Szemléltető anyag

  Szülők sarka

Bibliai vonatkozások

tok ügyesen adni valakinek? (Engedjétek meg 
a gyermekeknek, hogy sorban tartsák kezük
ben a Bibliát, majd óvatosan adják oda valaki 
másnak, végül tegyék a többi könyv tetejére és 
soha ne egy másik könyv alá.)

A következő szombaton a Biblia első tör
té ne té ről fogunk tanulni. Arról szól, hogyan 
alkotta meg Jézus csodálatos világunkat – az eget, 
a madarakat, a virágokat, a házi
kedvenceket és az embereket. 

Óvatosan kell bánnunk a Bibliával.4

A szülők gyermekeik nevelése által is szolgálhatják 
Krisztust. A gyermek nevelése már az első években 
elkezdődik. Már egészen kis koruktól meg kell tanítani 
őket a szófogadásra.  Ennek érdekében a szülőknek is 
engedelmeskedniük kell Isten Igéjének. – Manuscript 
Releases, 18. kötet, 122. o.

 Jézust és követni Őt. A bibliai történetek kisfiúk
ról és kislányokról, apukákról és anyukákról, nagy
szülőkről és mindenféle más emberekről  szólnak. 

A Biblia egészen különleges könyv. Gondol
játok, hogy Timótheus vigyázott a bibliai teker
csekre? Igen, minden bizonnyal. (2. kép) Nagyon 
ügyelt, hogy el ne szakítsa vagy el ne rontsa őket. 
Nem firkált rájuk és nem tette őket a földre. 

Ti vigyáztok a Bibliátokra? (4. kép) Meg 
tudjátok tartani a kis kezetekben? Oda tudjá
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Isten második könyve
„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való.” Jakab 1:17

Az e heti tanulmányban Isten nekünk szóló leveléről 
tanultunk. A Bibliában betűk és szavak állnak, amelyek 
segítségével Jézusról tanulunk.

Vannak, akik nem tudják elolvasni a Bibliát. Lehetséges, 
hogy nem tudnak olvasni, vagy nincs Bibliájuk. Isten minden 
embernek el szeretné mondani, hogy szereti őket, függetlenül 
attól, hogy vane Bibliájuk vagy sem. Ezért egy második köny-
vet is adott nekünk.

Első könyvében, a Bibliában, Isten betűket és szavakat 
használt, hogy elmondja, mennyire szeret minket. Isten máso-
dik könyve a természet. A természetben Isten a napfényt, 
a kiskutyákat vagy a virágokat használja fel, hogy beszéljenek 
nekünk az Ő szeretetéről. 

Ti tudtok olvasni? Még nem. Ugye? Bár még nem tudjátok 
elolvasni a szavakat, Isten második könyvéből ti is tudtok olvasni. 

Csak a természetet kell megfigyelnetek. Minden jó, amit 
láttok, Istentől származik. Amikor megsimogattok egy kisku-
tyát, vagy engeditek, hogy megnyalja az arcotokat, Isten azál-
tal is kimutatja szeretetét. Amikor melegít a nap, és jól érzitek 
magatokat, ez is mind Istentől van. 

Vegyetek mély levegőt! (Lélegezzetek mélyeket együtt!) 
Tudjátok, hogy a levegő, amit beszívunk, szintén Istentől van? 
Ő szeret, és azt akarja, hogy boldogok legyünk. Sok jó dolgot 
ad nekünk. Bár még nem tudjátok elolvasni a szavakat, olvas-
hattok Isten második könyvéből, a természetből. Amikor leg-
közelebb a szabadban sétáltok, próbáljátok meglátni Isten 
második könyvében, mi minden beszél az Ő szeretetéről.

Kiegészítő forrásanyag: természetismereti tanulmányok, zene, énekek, bibliaszövegek, aranyszövegek, stb.
My Bible First. Minden jog fenntartva © 2015 • Telefon: 18772425317 • Web: www.mybiblefirst.org • Email: sales@mybiblefirst.org

A tanulmányban szereplő bibliaszövegeket a Károlyi Gáspár fordítású Bibliából idéztük.
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Jézus a világossággal kezdte világunk 
megteremtését.

M
a elolvassuk az első történetet Isten 
történetes könyvéből, a Bibliából. Ez 
a történet nagyon különleges. Arról 

szól, hogyan teremtette meg Jézus a világunkat. 
Mit mondanak a Biblia első szavai? (Olvasd el 
1Mózes 1:1et.)

Isten, akit Jézusnak is hívnak, alkotott min
dent, ami a világunkban létezik. Ő teremtette 
az anyukákat és az apukákat, a hegyeket és 
a folyókat, a zsiráfokat, a kiskutyákat és a béká
kat. Téged is Ő teremtett. (Mutass rá egyen ként 
a gyermekekre.) 

Vajon mennyi idő alatt tudta mindezt elké
szíteni? Csupán hat nap alatt! Fel tudjátoke 
mutatni hat ujjatokat? Gyertek, számoljuk meg. 
(Számolj hatig.) Ennyi idő alatt alkotta meg 
Jézus szép, kerek világunkat. 

Gyertek, nézzük meg, mit tett Jézus a terem
tés minden napján. Csukjátok be a szemeteket. 
Láttok valamit, amikor szorosan zárva van a sze
metek? Nem. Minden sötét. Most kinyithatjá
tok a szemeteket. Amikor Jézus megteremtette 

A Biblia első része annyira különleges. Arról szól, hogy Jézus teremtette nagy, csodálatos vilá-
gunkat. 

Jézus teremtette az anyukákat és az apukákat, a hegyeket és az óceánokat, a  zsiráfokat, a kis-
kutyákat és a békácskákat. Téged is Ő teremtett. (Mutassatok rá egyenként minden gyermekre.) 

Mennyi idő alatt teremtette meg Jézus a világunkat? Csupán hat nap alatt! Fel tudtoke 
mutatni hat ujjat? Gyertek, számoljuk meg! (Számolj hatig.)

Amikor Jézus megalkotta a világunkat, minden sötét volt. Így az első nap Jézus 
megteremtette a világosságot. (1. kép)

1
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Jézus alkotta a világunkat
Szeretett Jézusunk, köszönjük a bibliai történeteket!  

Kérünk, segíts ezeket figyelmesen hallgatni! Szeretünk, Jézus! Ámen!

B

ket

Tanulság a legkisebbeknek 

2023. január 15.
Apró léptek • 1. negyedév • 2. tanulmány
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Harmadik nap Jézus megalkotta  
a szárazföldet, a füvet, a fákat és 
a virágokat.

Második nap Jézus megteremtette 
a friss levegőt, a bolyhos felhőket 
és az eget.

A negyedik napon Jézus megteremtette 
a napot, a holdat és a csi lla gokat.3

2

világunkat, minden sötét volt. Így Jézus mindent 
a világossággal, fénnyel kezdett, hogy láthassunk. 
(1. kép) Csak ennyit mondott: „Legyen világos
ság!” És lett világosság. 

Jézus tudta, hogy nekünk, embereknek, sötét
ségre is szükségünk van, hogy aludhassunk. Ezért 
szétválasztotta a világosságot a sötétségtől. Mit 
teremtett tehát Jézus az első nap? Fényt! Vilá gos
ságot! 

Második nap Jézus tiszta és friss levegőt 
teremtett, bolyhos felhőket és csodálatos kék 
eget. (2. kép) Tudta, hogy sok levegőre van szük
ségünk a légzéshez. Tudtok mélyeket lélegezni? 
Lélegezzétek be a levegőt, amelyet Jézus terem
tett! Mit teremtett Jézus a második nap? A friss 
levegőt! 

A második nap Jézus megteremtette a levegőt, hogy lélegezhessünk. Tudtok mélyeket léle-
gezni? Szívjátok be mélyen a levegőt, amelyet Jézus teremtett! (2. kép)

A harmadik nap Jézus azt kérte, hogy a szárazföld emelkedjen ki a vízből. 
Majd Jézus füvet, virágokat és fákat növesztett a földből (3. kép) (Mutass a  gyermekeknek 

virágokat, gyümölcsöket.) Ugyanakkor Ő ízletes élelmet is teremtett számunkra. (Mutass a gyer
mekeknek gyümölcsöket és virágokat.) 

A negyedik nap Jézus megteremtette a napot, a holdat és a csillagokat. A nap melegít és 
fényt ad. (4. kép) A napfénytől szépen nőnek a virágok és a fák. Jézus a csillagokat és a holdat 
adta éjjeli világításra. 

Az ötödik nap Jézus megteremtette a vízben úszó állatokat. Az ötödik nap Jézus megterem-
tette a repülő madarakat is. (5. kép) 

Most már a világ majdnem elkészült ahhoz, hogy emberek is élhessenek benne. A következő 
szombaton megtudjuk, mit tett ezután Jézus.

4
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Az ötödik napon Jézus megteremtette a madarakat és a halacskákat.5

Forrásanyag szülőknek és gyerekeknek:

A harmadik nap elején a vizek még takaró
ként borították a földet. Akkor Jézus megpa
rancsolta a szárazföldnek, hogy emelkedjen ki 
a vízből. Amikor a föld kiemelkedett, a vizek 
folyókká, tavakká és forrásokká változtak. Jézus 
újra szólt, és hirtelen megjelent a földön a zöld fű. 
Majd megteremtette a fafajtákat és a különböző 
virágokat, amelyeket látunk. (3. kép) (Mutass 
a gyermekeknek virágokat és gyümölcsöket.) 
Ő ugyanakkor ízletes élelmet is teremtett nekünk. 
Mindezt Jézus a harmadik napon tette. 

A negyedik napon Jézus megteremtette 
a napot, a holdat és a csillagokat. A nap melegít 
és fényt ad. (4. kép) Ugyanakkor a napfény 
növeszti a virágokat és a fákat. Jézus megalkotta 

a csillagokat és a holdat, hogy éjjel megvilágítsák 
az égboltot. Mindezeket a különleges fényeket 
Jézus a negyedik napon teremtette. 

Az ötödik napon Jézus megteremtette a víz
ben élő állatokat. Ismertek vízben élő állatokat? 
Jézus a levegőben repkedő madarakat is az ötödik 
napon teremtette. (5. kép) Most már a világunk 
majdnem készen volt, hogy emberek is élhessenek 
benne. Jézus mindenre gondolt. (Mutasd meg 
a gyermekeknek a képeket.) Növények a föl
dön, halak a vízben, madarak a levegőben, a nap, 
a hold és a csillagok az égen. 

A következő szombaton megtudjuk, mi tör
tént a teremtés hetének utolsó két 
napján – pénteken és szombaton.

• Kik a boldogok? 
• Gyermek a jászolban
•  A legszebb bibliai 

 történetek

Az én imám
Drága Jézus, köszönjük, hogy megteremtet
ted a világunkat és azt a sok csodálatos dolgot, 
aminek naponta örvendhetünk! Ámen!

Aranyszöveg
„Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.” 
(1Mózes 1:1)

Szemléltető anyag
Biblia, virágok, gyümölcsök.

Bibliai vonatkozások
1Mózes 1:1-23
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Tengeri teremtmények
„És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat,  

amelyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemük szerint.” 1Mózes 1:21

Amikor Jézus elválasztotta a szárazföldet a vizek-
től, folyókba, tavakba és forrásokba rendsze-
rezte a vizeket. Kezdetben ezekben még nem 

élt semmi. Minden üres volt, mint amilyen a ti fürdő-
kádatok, mielőtt bele ülnétek. 

Amikor fürödtök, szerettek különböző úszó játé-
kokat vagy más apró tárgyakat dobni a vízbe? Szereti-
tek a habfürdőt, a szappanbuborékokat, a gumikacsá-
kat vagy más vízi játékokat? A víz sokkal érdekesebb, 
ha van benne valami. 

Jézusnak sok víz állt rendelkezésére, amikor vilá-
gunkat megalkotta. Mivel ezek üresek voltak, apró 
halakat tett beléjük. Majd nagyobb halakat is terem-
tett és számos vízi élőlényt, amiket mi vízi állatoknak, 
tengeri élőlényeknek nevezünk. 

A bálnák hatalmas állatok. A kék bálna a világ leg-
nagyobb állata. A bálnák a vízben élnek, de hozzánk 
hasonlóan levegőt lélegeznek be. Sok ideig képesek 
a víz alatt maradni, de lélegezni mindig feljönnek a fel-
színre. Tudtok mély levegőt venni? A bálna is így tesz. 

A bálnák nagyon érdekes állatok. Tudjátok, hogy 
szeretnek énekelni? Az ő énekük különbözik a mienk-
től, de ők is énekelnek. 

A bálnabébik nagyon nagyok, hiszen szüleikhez 
hasonlítanak. Az anyukájuk a gondjukat viseli, nagyon 
ügyel rájuk. A bálnák szeretik a kölykeiket, ahogy a ti 
szüleitek és Jézus is szeretnek titeket. 
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Kiegészítő forrásanyag: természetismereti tanulmányok, zene, énekek, bibliaszövegek, aranyszövegek, stb.
My Bible First. Minden jog fenntartva © 2015 • Telefon: 18772425317 • Web: www.mybiblefirst.org • Email: sales@mybiblefirst.org

A tanulmányban szereplő bibliaszövegeket a Károlyi Gáspár fordítású Bibliából idéztük.
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A hatodik napon Jézus 
megteremtette az álla
tokat.

M
it olvastunk a Bibliából 
az előző leckében? Azt, 
hogy világunkat Jézus 

teremtette. Ő alkotta a világos
ságot, a levegőt és a vizet. Meg
teremtette a napot, a holdat és 
a csillagokat, a repülő madara
kat, az úszó halakat. És mind
ezt öt nap alatt. (Számoljatok 
együtt az ujjaitokon ötig.) 

Most megtanuljuk, mit tett 
ezután Jézus. A hatodik nap, 
amelyet mi pénteknek nevezünk, 
nagyon fontos volt világunknak. 
Egy hatalmas születésnap volt!

A Bibliában olvassuk, hogy 
a hatodik napon „teremté tehát 
Isten a szárazföldi vadakat 
ne mük szerint.” (1Mózes 1:25) 
Jézus mindenféle állatot terem
tett. (1. kép) 

A teremtett állatok nagyon 
szelídek voltak. Nem haraptak, 

Megtanultuk, hogyan teremtette meg Jézus a világunkat. Ő teremtette a világosságot,  
a levegőt és a vizet. Ő helyezte az égboltra a napot, a holdat és a csillagokat. Meg alkotta 

a repülő madarakat és az úszkáló halakat. Mindezt öt nap alatt teremtette meg. 
Most megtanuljuk, mit tett Jézus a hatodik napon. Ezen a napon megteremtette a szárazföldi 

állatokat. (1. kép) 
Az állatok nagyon szelídek voltak. Nem haraptak és nem karmoltak. Jézus neked 

és nekem teremtette az állatokat. Tudta, hogy ez tetszeni fog nekünk.  Mi után az 

1
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Az első szombat
Köszönöm, Jézus, a mi csodálatos világunkat  

és mindazt, amit teremtettél. Szeretlek, Jézus! Ámen!

B

et k

Tanulság a legkisebbeknek 

2023. január 22.
Apró léptek • 1. negyedév • 3. tanulmány
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Jézus teremtett egy embert, és Ádám
nak nevezte el. Ádám pedig az állatok
nak adott neveket.

Jézus teremtett egy szép nőt, hogy 
Ádám felesége legyen.2 3

nem karmoltak, semmi rosszat nem tettek. Nem 
volt miért félni tőlük. Jézus nekünk teremtette az 
állatokat. Neked és nekem. Tudta, hogy tetszeni 
fog nekünk. 

Miután minden állatot megteremtett, föl
dünk kész volt valami másra. Tudod, mi követke
zett? Az ember!

Készítettél valaha emberkét gyúrt tésztából 
vagy gyurmából? (Mutasd be ezt a műveletet 
a gyermekeknek.) Életre tudod kelteni? Nem. 
Jézus azonban megformált egy embert, és életre 
keltette, élő embert alkotott. Majd nevet adott 
neki. Tudod hogyan nevezte el? (Tarts egy kis 
szünetet.) 

Igazatok van. Jézus Ádámnak nevezte el ezt 
az embert. 

Nem tudjuk, mi volt Ádám első szava. Lehet, 
hogy mosolygott, vagy köszönt: „Szia!” Amikor 

körülnézett a csodálatos világban, lehet, hogy 
köszönetet mondott Jézusnak. 

Jézus megengedte Ádámnak, hogy nevet 
adjon a szárazföldi állatoknak, a madaraknak és 
a halaknak. Ez nagyon érdekes lehetett. (2. kép) 

Amikor Ádám elnevezte az állatokat, látta, 
ahogy az őzbak és az őzsuta együtt játszanak, 
ahogy két zsiráf együtt sétál a fák között, ahogy 
két kacsa együtt úszkál, egymás mellett a tavon. 
Csak Ádám volt egyedül. 

Ő szavára létrejöttek az állatok, világunk elkészült ahhoz, hogy emberek lakhassanak a  Földön. 
Tudtok egy ilyen emberkét készíteni? (Mutasd be gyurmából.) Életre tudjátok kelteni? Nem. Jézus 
azonban egy olyan embert teremtett, akit életre keltett, hogy attól kezdve éljen. Jézus Ádámnak 
nevezte el őt, aki a maga során nevet adott minden állatnak. (2. kép) 

Ádám meglátott két őzet, két kacsát és két kutyát. De ő egyedül volt. Jézus különleges megle-
petést akart szerezni Ádámnak. Így, ameddig Ádám aludt, teremtett mellé egy csodálatos nőt. Sze-
rintetek Ádám boldog volt, amikor felébredt? Ó, természetesen! Most már neki is volt társa. (3. kép) 

Ádám Évának nevezte a nőt, és Jézus összeeskette őket. Ez volt az első esküvő. 
A világ készen volt, de Jézusnak még volt tennivalója. Megteremtette a hetedik napot, amely 

különleges ajándék volt Ádámnak és Évának. Ezt szombatnak nevezte el. (4. kép) A szombat 
a mienk is. Ez egy csodálatos nap, amelyet Jézussal tölthetünk. 
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  Szülők sarka

Amikor péntek este lemegy a nap, 
 elkezdődik a szombat.4

Mivel a szombat a teremtő hatalom emlékeztetője, minden más 
nap fölött áll. Istent az általa teremtett világ révén ismerjük meg. 
A gyermekek elméjében a szombat fogalmát is a természet szép-
ségével kell összekapcsolni. Boldog az a család, amely szombaton 
elmehet a gyülekezetbe, ahogy Jézus és a tanítványai is elmentek 
a zsinagógába – bár gyalogolniuk kellett a mezőn, a réten, a tavak 
mentén vagy a lankákon át. Boldog az az apa és az az anya, aki 
a természet könyvének nyitott lapjain keresztül taníthatja gyer-
mekeit Isten írott Igéjére. Boldogok, ha leülhetnek a zöld fák 
alá, a tiszta, friss levegőn tanulmányozni Isten Igéjét, és dicsé-
retet énekelni a mennyei Atyának. – Gyermeknevelés, 251. o.

Vajon volt valaki, aki Ádám társa lehetett 
volna? Még nem, de nemsokára… Jézus külön
leges meglepetést szerzett Ádámnak. Elaltatta őt, 
és ameddig Ádám mélyen aludt, Jézus kivette az 
egyik oldalbordáját. Ádám semmit sem érzett. 
Abból a csontból Jézus egy szép nőt formált. 

Szerintetek Ádám boldog volt, amikor fel
ébredt? Ó, igen! Most már neki is volt megfelelő 
társa. Évának nevezte el. Jézus összeeskette őket. 
Ez volt a világ első esküvője. (3. kép)

Most már elkészült a világ, két boldog ember 
is lakott benne, de Jézusnak még maradt tenni
valója. Teremtett Ádámnak és Évának egy külön
leges napot. Ez minden héten ugyanazt a számot 
viselte, vagyis hetente ismétlődött. Minden héten 

a péntek esti naplementekor kezdődik. (4. kép) 
Tudjátok, melyik ez a nap? A szombat. 

Jézus egyáltalán nem dolgozott szombaton. 
Ezt a különleges napot Ádámmal és Évával töl
tötte. (Olvasd el a gyermekeknek 1Mózes 2:23 
verseit.) Ugye csodálatos ajándék volt? 

Jézus nekünk is adta a szombatot. Ez egy 
különleges alkalom, amikor Jézussal lehetünk 
és tanulhatunk Róla. Egész héten 
alig várjuk. Melyek azok a dolgok, 
amelyeket szeretünk szombaton 
tenni?

Az én imám
Köszönöm, Jézus, hogy anyukákat és apukákat 
teremtettél. Köszönöm, hogy mindenféle álla
tot alkottál, és hogy nekünk adtad a szomba
tot. Szeretlek! Ámen! 

Aranyszöveg 
„Megemlékezzél a szombatnapról, hogy meg
szenteljed azt.” (2Mózes 20:8)

Szemléltető anyag
Biblia; gyurma.

Bibliai utalások
1Mózes 1:24-31; 2:1-3,7,18-23.
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A legmagasabb állat
„Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén.” Ézsaiás 65:25

Jézus mindent különböző formájúra, színűre 
és méretűre teremtett. Egyes állatokat apró-
nak, másokat nagynak alkotott. Láttatok valaha 

nagyon magas embereket? Lehet, hogy a szülei-
tek nagyon magasnak tűnnek. Hátra kell hajtanotok 
a fejeteket, hogy felnézzetek rájuk. 

Jézus az egyik állatot minden más állatnál maga-
sabbnak teremtette. Tudjátok, melyik állatra gondo-
lok? A zsiráfra. A zsiráfoknak nagyon hosszú lábuk 
van. Mi az, ami még magassá teszi a zsiráfot? Nyilván 
a hosszú nyaka. 

A zsiráfok nagyon súlyosak is. Olyan nehezek, 
mint a képen látható autó. 

Az állatok mindent elmondanak Jézusról. Ő gon-
dot viselt a zsiráfokról. Tudta, mire van szükségük, 
hogy elérjék a fák legmagasabb ágain növő leveleket. 
Ezért teremtette olyan hosszúra a nyakukat. 

Jézus azt akarta, hogy a zsiráfok biztonságban 
legyenek, ezért sötét foltokat is teremtett a testükre, 
hogy könnyen elrejtőzhessenek. Azt is tudta, hogy 
a zsiráfok nagyon meleg vidéken élnek. Tudta, hogy 
evés közben sokat lesz szabadon a nyelvük, ezért 
bevonta a nyelvüket valamivel, ami megvédi a nap 
hevétől. Ez a magyarázata annak, hogy bíborszínű 
a nyelvük. 

Jézus ugyanúgy gondot visel rólatok is, mint a zsirá-
fokról. Ő mindent megad, amire szükségetek van, és 
még a zsiráfoknál is jobban szeret. Ti szeretitek Jézust?
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Tanulság a legkisebbeknek

Jézus teremtette Lucifert és a többi 
angyalt.

S
ok idővel ezelőtt, mielőtt Jézus megterem
tette volna csodálatos világunkat, egy másik 
szép helyet alkotott. Tudjátok, hogy nevez

zük ezt? Ez a menny. Az angyalok Jézussal együtt 
laktak a mennyben. Az angyalokat is Ő teremtette. 
(1. kép) Jézus soksok angyalt teremtett. 

A menny boldog hely volt. Mindenki jó, ked
ves és előzékeny volt egymással egészen addig, míg 
egy nagyon szomorú dolog nem történt. Az egyik 
angyal, Lucifer, hazugságokat kezdett terjeszteni 
Jézusról. Egyes angyalok elhitték ezeket a hazugsá
gokat, és más angyaloknak is elmondták. Nemso
kára a menny már nem volt boldog hely. 

Jézus arra kérte Lucifert, hogy hagyja abba 
a hazudozást, de ő nem engedelmeskedett. Ezért, 
végül Lucifernek el kellett hagynia a mennyet. 
Ő és az angyalai már nem lakhattak ott, mert meg
szegték a szabályokat. 

Ezért Lucifer más nevet kapott: Sátán. 
Sátán nagyon dühös lett, amiért el kellett 

hagynia a mennyet. Nagyon sok zavart és kavaro
dást okozott ott. Sátán Jézus újonnan teremtett 

Jézus szeret szép helyeket teremteni. Ő teremtette a csodálatos mennyet is, ahol az angyalok 
éltek. Az angyalok Jézus barátai voltak. (1. kép)
A menny boldog hely volt, ahol mindenki kedves volt. De valami nagyon szomorú dolog tör-

tént. Az egyik angyal, Lucifer, hazugságokat mondott Jézusról. Az angyalok egy része hitt Lucifer-
nek. Ők is elkezdték ugyanazokat a hazugságokat terjeszteni. Attól kezdve a menny már nem volt 
boldog hely. 

Jézus megkérte Lucifert, hogy hagyja abba a hazudozást, de ő nem tette. A menny már nem 
lehetett boldog hely, miután az angyalok rosszak lettek. Lucifernek és barátainak men-
niük kellett. Már nem lakhattak a mennyben. Ezután Lucifer nevét Sátánra változtatták. 

1
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enétröt

Választhatok
Drága Jézus, köszönjük Neked a Bibliát! Kérünk, segíts,  

hogy minden nap többet tanuljunk Rólad! Szeretünk, Jézus! Ámen! 

B

et k

2023. január 29.
Apró léptek • 1. negyedév • 4. tanulmány
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Jézus azt mondta Ádámnak és Évának, 
hogy egy bizonyos fa gyümölcséből ne 
egyenek.

Éva nem engedelmeskedett és evett 
abból a gyümölcsből.

2 3

világában is el akart rontani mindent. Jézus 
beszélt Ádámnak és Évának Sátánról. Figyelmez
tette őket, hogy a saját pártjára próbálja majd 
állítani az első emberpárt, és el akarja vonni 
a figyelmüket a Jézus iránti engedelmesség
ről. „Figyeljetek!” – mondta Jézus Ádámnak és 
 Évának. 

Jézus szerette Ádámot és Évát. Sok csodála
tos dolgot adott nekik. Rendelkezésükre bocsá
totta a kert minden fáját, hogy egyenek arról, 
egy fa kivételével. (Olvassátok el 1Mózes 2:16
17 verseit.) (2. kép)

Ádám és Éva szerették Jézust. Engedelmes
kedni akartak Neki. Nem akartak meghalni. Egy 
nap azonban Éva nagy hibát követett el. Anélkül, 
hogy észrevette volna, odament ahhoz a külön
leges fához, amelyről Jézus azt mondta, hogy ne 
is közeledjen hozzá. Hirtelen egy hangot hal
lott. Nem Ádám hangja volt, és Jézusé sem. Nem 
tudta, ki szólalt meg. 

El kellett volna szaladnia onnan a furcsa hang 
hallatán, de nem tette. Megállt, hogy meghall
gassa. Egy kígyó, egy nagyon kedves kígyó beszélt 
hozzá. (3. kép)

Sátán nagyon mérges lett, amikor el kellett hagynia a mennyet. Ártani akart Jézusnak, és 
ártani akart Ádámnak és Évának is. Jézus figyelmeztette őket, hogy legyenek óvatosak. 

Jézus szerette Ádámot és Évát. Megengedte, hogy egy kivételével a kert minden fájáról egye-
nek. „Arról az egy fáról soha ne egyetek!” – mondta Jézus. „Ha esztek róla, meghaltok.” (2. kép)

Egy nap Éva nagy hibát követett el. Odament a fához. Az volt az egyetlen hely, ahol Sátán tar-
tózkodhatott. Ott bújt el, egy kígyó képében. (3. kép)

Sátán hazudott Évának. Azt mondta neki, hogy a gyümölcs semmi rosszat nem okoz. Éva hara-
pott a gyümölcsből. Ízletes volt. Majd Ádámnak is adott. (4. kép) Ő is evett belőle. Mindketten 
engedetlenek lettek. Nemsokára az ő boldogságuk is szertefoszlott. 

Jézus azt akarja, hogy boldogok legyünk. Ezért szeretné, hogy engedelmeskedjünk Neki. 
Ő anyát és apát adott nekünk, akik segítenek tanulni és szót fogadni. Szeretnétek megtanulni, 
hogy lehet engedelmeskedve boldog lenni? 
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Az én imám
Köszönöm, Jézus, hogy segítesz mindig az 
engedelmességet választani! Szeretünk Téged! 
Ámen!

Aranyszöveg
„Hallgass azért az Úrnak, a te Istenednek sza
vára.” (5Mózes 27:10)

Szemléltető anyag
Biblia

Bibliai utalások
1Mózes 2:8-17; 3:1-7

Ádám sem engedelmeskedett Jézusnak. 
Ő is evett annak a fának a gyümölcséből.

4

Szülők, neveljétek gyermekeiteket engedelmességre! Tanítsá-
tok meg nekik, hogy azt tegyék, amit ti mondtok nekik. Ami-
kor szomorúak vagytok, mert figyelmen kívül hagyják a kéré-
seiteket, rádöbbentek, mennyire szomorú és csalódott Jézus, 
amikor nem engedelmeskedünk Neki. A gyermekek helyes 
nevelése érdekében tett erőfeszítésekből számos értékes 
leckét tanulunk meg az Isten Igéjének való engedelmesség 
kötelességéről. – Manuscript Releases, 18. kötet, 122. o.

Éva addig még soha nem beszélgetett kígyó
val. Ő nem tudta, de Sátán volt az, aki a kígyót 
felhasználva szólt hozzá. 

„Nem haltok meg, ha esztek a fa gyümölcsé
ből!” – hazudott neki Sátán. Leszakított egy gyü
mölcsöt, és Éva felé nyújtotta, hogy harapjon 
belőle. 

Éva elvette a gyümölcsöt, majd harapott 
belőle. Nagyon ízletes volt! Futott, hogy elúj
ságolja Ádámnak. Neki is adott a gyümölcsből. 
(4. kép) Ádám azonnal tudta, hogy Éva rosszat 
tett. Tudta, hogy ezért meg fog halni. De annyira 
szerette, hogy eldöntötte, vele együtt hal meg. 
Elvette a gyümölcsöt és beleharapott. Ez engedet
lenség volt Jézussal szemben. 

Ádám és Éva először azt gondolta, hogy bol
dogabbak lesznek, de nemsokára rádöbbentek, 

hogy egyáltalán nem boldogok. Mi boldogok 
vagyunk, amikor nem fogadunk szót? Nem. 

Jézus megengedte Ádámnak és Évának, hogy 
a saját akaratából döntsön, ahogy nekünk is meg
engedi. Engedelmeskedhetünk Jézusnak vagy 
Sátánnak. A döntés a miénk. 

Jézus azt akarja, hogy boldogok legyünk. 
Anyuka és apuka is azt akarja, hogy boldogok 
legyünk. Jézus szabályai jók. Ha ezeket tisztelet
ben tartjuk, boldog emberek leszünk. 
Szeretnéd megtanulni, hogyan 
lehetsz boldog, ha engedelmes
kedsz?

  Szülők sarka
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Jézus értékes  
kincseket készített

„És a város kőfalának alapjai ékesítve valának  
mindenféle drágakövekkel.” Jelenések 21:19

Jézus szeret szép dolgokat alkotni. Ő terem-
tette a virágokat és a kiskutyákat. Az Ő sza-
vára állt elő a napsugár, a folyók, az értékes 

kőzetek. 
Láttál valaha szép kőzeteket? Világunkban szá-

mos különböző kőzet van. Ezek nagyon fontos sze-
repet töltenek be. Nagyon ellenállóak, ugyanakkor 
megszépítik a földet. 

Amikor Jézus különleges várost épített a menny
ben, falait drágakövekből készítette. A Biblia leírja 
ezeket. Jézus sokféle drágakövet teremtett. 

Az egyik ilyen drágakő a jáspis. A jáspis nagyon 
sima. Lehet átlátszó, mint az üveg, de lehet vörös, 
sárga, barna vagy zöld is.

A smaragd egy másik csodálatos kő, melyet Jézus 
a mennyei város építésekor használt. A smaragd zöld 
színű. Jézusnak annyira tetszett ez a szín, hogy a szi-
várványba is beleszőtte. (lásd: Jelenések 4:3)

A rubin piros színű és nagyon ritka. Egyesek 
a rubint „a drágakövek királyának” nevezik. 

A zafír egy másik értékes drágakő, amit Jézus 
a város építéséhez használt. Kék színű. Jézus tizenkét 
alapot fektetett le a városnak, egyiket jáspisból, mási-
kat smaragdból, szintén másikat zafírból, majd egyet 
lila ametisztből, és a többit is mind csodálatos drága-
kövekből. De Jézus sokkal szebb és erősebb ezek-
nél a drágaköveknél. Ő azt szeretné, ha mi is Hozzá 
hasonlóan szépek lennénk, és magunkévá tennénk 
az Ő tulajdonságait: a szeretetet, a jóságot, az enge-
delmességet és a jószívűséget. Szeretnél olyan lenni, 
mint Jézus?

Tevékenység: Énekeljük el „Az új föld lesz ott-
honunk” című éneket. Mondjuk el a gyermekeknek, 
hogy ők a szülők és Jézus értékes drágakövei. Jézus 
szeretné, ha csodálatos jellemét a magunkévá ten-
nénk, és drágakövekként ragyognánk a napfényben. 
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Ádámnak és Évának el kellett hagyniuk 
csodálatos otthonukat, az Édenkertet.

A
mikor Jézus megteremtette világunkat, 
minden nagyon szép volt. A fű üde zöld 
volt, az ég derűs kék. Az állatok szelídek 

és játékosak voltak, és a nap jótékonyan melegí
tette a földet. 

Ádám és Éva boldogok voltak. Szerették egy
mást. Szerették Jézust. Az Édenkertben semmi 
kellemetlenségük nem volt. Semmi nem bán
totta őket, és nem voltak betegek. Halhatatlanok 
 voltak. 

Jézus szerette Ádámot és Évát. Azt akarta, 
hogy örökre boldogok legyenek. De Sátán nem 
szerette Ádámot és Évát. Ártani akart nekik. El 
akarta érni, hogy rá hallgassanak és ne Jézusra. 

Ádám és Éva nagy hibát követett el. Tudjátok, 
mi volt az? (Szünet) Már nem engedelmeskedtek 
Jézusnak. Sátán mondta nekik, hogy akkor lesz
nek boldogok, ha nem engedelmeskednek Jézus
nak. Igaz volt ez? Nem. Sátán hazudott nekik. 
Amikor engedetlenek lettek, tulajdonképpen 
a bűnt választották. A bűn pedig mindig árt. 

A bűnbeesés után nagyon szomorú dolgok 
történtek. Az első emberpárnak el kellet hagynia 
azt a csodálatos kertet, amely addig az otthonuk 1

Amikor Jézus megteremtette világunkat, minden szép volt. Ádám és Éva boldogok voltak. 
Szerették Jézust és egymást. Semmi sem sebezhette meg őket, és sosem betegedtek meg. 

Senki sem halt meg. Jézus szerette Ádámot és Évát, és azt akarta, hogy boldogok legyenek. Sátán 
azonban a vesztükre tört, azt akarta, hogy neki engedelmeskedjenek, és ne Jézusnak. Azt ígérte 
nekik, hogy ha nem fogadnak szót Jézusnak, boldogabbak lesznek. De ez hazugság volt. 

Ádám és Éva nagyot tévedtek. Nem engedelmeskedtek többé Jézusnak, de ettől 
nem lettek boldogok, sőt, az Édenkertet is el kellett hagyniuk. (1. kép)

i B l i a i

enétröt

Távozás az Édenkertből
Drága Jézus, köszönjük a csodálatos Bibliát! Kérünk, segíts figyelmesen Rád hallgatni,  

hogy megtanuljuk, hogyan szeressünk és engedelmeskedjünk Neked! Ámen!

B

et k

Tanulság a legkisebbeknek

2023. február 5.
Apró léptek • 1. negyedév • 5. tanulmány
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Sokan szenvedtek Ádám és Éva engedetlensége miatt. A fák hullatni kezdték leveleiket. A le
vegő lehűlt. A növényeknek, állatoknak és az embereknek meg kellett halniuk a bűn miatt. (2. és 
3. kép) 

Jézus szerette Ádámot és Évát, és megosztotta velük csodálatos tervét, amely által meg akarta 
őket menteni az örök haláltól. Jézus tervében az állt, hogy egy napon Ő maga hal meg helyettük, 
érettük, majd pedig feltámad. Jézus segített Ádámnak és Évának, hogy az Iránta való engedelmes-
séget válasszák, hogy egyszer majd újra Vele élhessenek.

Jézus azt akarta, hogy Ádám és Éva ne felejtse el, mennyi rosszat tesz a bűn. Minden alkalommal, 
amikor meghalt egy kis bárány, eszükbe jutott, hogy Jézus helyettük fog meghalni. (4. és 5. kép) 

Jézus téged is nagyon szeret, és segíteni fog engedelmeskedni. És akkor te is, Jézus is boldogok 
lesztek!

A bűn miatt az állatok, a növények és 
az emberek meghalnak.

A bűn miatt a szép virágok elhervad
nak és elpusztulnak.

Jézus egy bárányt kért Ádámtól és 
Évától.

2

3 4

volt. (1. kép) Ádám és Éva már nem volt boldog. 
Jézus is szomorú volt. 

Ádám és Éva engedetlensége miatt sokan 
szenvedtek. Ettől kezdve az oroszlánok, a  tigrisek 
és a medvék már nem éltek örökké boldogan. 
A virágok és a fák sem. A növények, az állatok 
és az emberek meghalnak a bűn miatt. (2. és 3. 
kép) A levelek hullni kezdtek a fákról. A levegő 
lehűlt. A virágok elhervadtak és elpusztultak. 
(Mutass a gyermekeknek fonnyadt virágokat 
és száraz leveleket.) 

De vajon Jézus még szerette Ádámot és Évát? 
Ó, igen. Ő tudta, hogy megbánták engedetlen
ségüket. Azt is tudta, hogy Sátán boldog, ami
ért Ádám és Éva rosszul döntött. Sátán azt akarta, 
hogy meghaljanak, és soha többé ne éljenek. 

De Jézus készített egy tervet, hogy  segítsen 
Ádámnak és Évának. Meg akarta menteni őket 
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Az én imám
Drága Jézus, kérlek, segíts engedelmes
kedni és a jót cselekedni. Szeretlek! 
Ámen. 

Aranyszöveg 
„Megtanulná megvetni a gonoszt, és 
a jót választani.” (Ézsaiás 7:16)

Szemléltető anyag
Biblia; fonnyadt virágok; száraz levelek

Bibliai utalások
1Mózes 3:8-24

Bűneink megsebesítették Jézust. Egy 
napon bárányként halt meg bűneinkért.5

A szülők kiváltsága mennyei légkörben nevelni gyermekeiket. Amint a 
kicsinyek már képesek megérteni bizonyos kérdéseket, a szülőknek be 
kell mutatniuk nekik Jézus életét, a bibliai igazságokat és a betlehemi 
kisdedről szóló értékes tanítást. Véssétek a gyermekek elméjébe az 
istendicsőítés egyszerű elveit, természetesen életkoruknak és képes-
ségeiknek megfelelően! Hozzátok gyermekeiteket Isten elé imában, 
hiszen Ő tette lehetővé, hogy a kicsinyek már egész apró korukban 
a vallásról tanuljanak. – The Signs of the Times, 1894. május 14. 

Sátántól, hogy egy napon visszamehessenek 
a kertbe. Jézus eltervezte, hogy elhagyja csodá
latos mennyei otthonát, és újszülöttként lejön 
a földre. Pontosan úgy nő fel, mint bármelyik 
gyermek, pontosan úgy, mint ti. De Jézus soha 
nem hallgatott Sátánra. Ő meghalt Ádám, Éva 
és mindenki más helyett. (Olvasd fel a gyerme
keknek János 3:16 versét.)

De ez még nem minden. Jézus feltámadt, 
visszatért a mennybe, ahol csodálatos lakhelye
ket készít mindenkinek, aki úgy dönt, hogy az 
Ő segítségével engedelmeskedik Neki. 

Jézus nagyon szerette Ádámot és Évát. Meg 
kellett mutatnia nekik, mennyire borzalmas 
a bűn. Fel akarta fedni előttük csodálatos meg
váltási tervét, hogy megmentse őket Sátántól. 
Ezért megkérte őket, hogy vegyenek egy bárány

kát és öljék meg. (4. kép) Jézushoz hasonlóan, 
a bárányka sem tett semmi rosszat, de Hozzá 
hasonlóan meg kellett halnia. Ez nagyon elszo
morította Ádámot és Évát. Sírtak, amikor a kis
bárány elpusztult. Megértették, mennyire meg
bántották Jézust. (5. kép) 

Jézus téged is nagyon szeret. Azt szeretné, 
ha te is szeretnéd Őt és engedelmeskednél 
Neki. Akkor boldog leszel és Jézus is boldog lesz. 
Úgy döntesz, hogy szereted Jézust? 
Engedelmeskedsz Neki? (Szünet) 
Ha kéred Őt, Jézus meghallgat 
és segít engedelmeskedni. 

  Szülők sarka
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Csodálatos levelek
„És levelei a pogányok gyógyítására valók.” Jelenések 22:2

Láttál valaha fákról lehulló 
leveleket? Lehet, hogy sze-
retsz ugrálni az összegyűj-

tött őszi levélkupacban? A hulló, 
őszi levelek szépek, színesek, de 
ahogy lehullnak, elpusztulnak. 
A fán általában zöldek a levelek. 
A levelek készítik elő a fák táplálé-
kát. A levelek a fából nyerik a ned-
vet, tehát élnek. Ősszel, amikor lehűl 
a levegő, és a nappalok egyre rövi-
dülnek, a levelek kezdenek elpusztulni. 
Majd, mivel elpusztulnak, lehullnak a fákról, 
és a földre szállnak. Amikor teljesen elhaltak, 
megbarnulnak. 

Az Édenkertben a levelek soha 
nem haltak meg. A bűn rosszat 
tett világunknak és a leveleknek 
is. Ádám és Éva vétkeztek, bűnt 
követtek el, amikor engedelmes-
kedtek Sátánnak. Azóta a termé-
szetben minden pusztulni kezdett. 

Minden ki van téve az elmúlásnak. 
Ádám és Éva sírva nézték az 

első lehulló levelet. Egészen addig 
nem láttak halált. Nagyon, nagyon szo-

morúak voltak. Nagyon sokat tanulha-
tunk a természet könyvéből. A piros, sárga, 

vörös és narancssárga levelek mind aprócska 
szerelmes levelek Jézustól. Ezek az Ő ajándékai 
nekünk. Ebben a szomorú világban Jézus sok szép 
dolgot ad nekünk. A bűn csúnya és szomorú, de Jézus 
még mindig szeret bennünket. A szép levelek csak az 
egyik módszer, amely által kinyilvánítja irántunk való 
szeretetét. 

Kiegészítő forrásanyag: természetismereti tanulmányok, zene, énekek, bibliaszövegek, aranyszövegek, stb.
My Bible First. Minden jog fenntartva © 2015 • Telefon: 18772425317 • Web: www.mybiblefirst.org • Email: sales@mybiblefirst.org

A tanulmányban szereplő bibliaszövegeket a Károlyi Gáspár fordítású Bibliából idéztük.
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Noé szerette Jézust és engedelmes
kedett Neki. Jó barátok voltak.

Á
dámnak és Évának az Édenkertből való 
távozása után két kisfia született. Az elsőt 
Kainnak, a másodikat Ábelnek hívták. 

Ádám és Éva nagyon szerették a két kisbabát, de 
Jézust is szerették. Azt akarták, hogy Kain és Ábel 
is szeressék Jézust, és engedelmeskedjenek Neki 
ugyanúgy, ahogy ők, mint szülők szerették Őt és 
szót fogadtak Neki. 

Ábel úgy döntött, hogy szeretni fogja Jézust, 
Aki segített is neki jónak lenni. Kain azonban úgy 
döntött, hogy Sátánra hallgat. Gonosz és aljas 
lett. Egy napon megölte a testvérét, Ábelt. Ábel 
volt az első halott ember a földön. Ádám és Éva 
nagyon elkeseredtek. 

Miután Kain megölte Ábelt, Ádámnak és 
Évának más gyermekei is születtek. Közülük töb
ben is Sátánt választották. Ártottak egymásnak, 
és nagyon sok rossz dolgot tettek. De olyanok is 
voltak, akik szerették Jézust és engedelmeskedtek 
Neki. Az Ő barátai voltak. Az egyik ilyen ember 
volt Noé. 

Egy napon Jézus beszélgetett Noéval. (1. kép) 1

Miután elhagyták az Édenkertet, Ádám és Éva szülők lettek. Két kisfiúk született. Kainnak és 
Ábelnek nevezték őket. Ábel megtanulta szeretni Jézust, de Kain Sátánnak engedelmeske-

dett. Egy napon Kain megölte Ábelt. Ádám és Éva nagyon elszomorodtak. 
Idővel több gyermekük is született. A bűn miatt egyesek ártottak másoknak. A dolgok 

annyira elromlottak, hogy Jézus úgy döntött, „megmossa” a világot. De voltak, akik szerették 
Jézust. Egyiküket Noénak hívták. (1. kép)

„Nagy esőt küldök!” – mondta Jézus Noénak. – „Építs egy bárkát, egy nagy hajót. Akik úgy 
döntenek, hogy engedelmeskednek Nekem, bemehetnek és megmenekülnek.” Az 
angyalok segítettek az állatoknak bemenni a bárkába, hogy biztonságban legyenek. 

i B l i a i

enétröt

Isten megtisztította a világot
Szeretett Jézusunk, köszönjük a Bibliát! Köszönjük, hogy annyira szeretsz bennünket!  

Kérünk, segíts naponta mind többet tanulni Rólad! Ámen!

B

et k

Tanulság a legkisebbeknek

2023. február 12.
Apró léptek • 1. negyedév • 6. tanulmány
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Amikor Noé megpróbált beszélni az embereknek a közelgő özönvízről, kinevették. Mivel 
soha nem esett még az eső, nem hittek neki. 

A bárka építése sok időt vett igénybe. (2. kép) Amikor elkészült, Jézus odaküldte az állatokat. 
Mindenféle állatot, madarakat is. Mind biztonságban voltak a bárkában. De az emberek közül 
csak Noé és családja ment be a bárkába. Egy erős angyal becsukta mögöttük a nagy, nehéz ajtót. 

Ezután eleredt az eső. A kint rekedt emberek megpróbáltak bejutni a bárkába, de túl késő 
volt. A bárka úszni kezdett. (Tedd a bárkát a vízre.) Nemsokára a víz az egész földet elárasztotta. 
(3. kép) Csak Noé, és akik vele együtt voltak a bárkában, menekültek meg. 

Amikor az özönvíz véget ért, a vizek visszahúzódtak. Jézus egy csodálatos szivárványt helye-
zett az égre, hogy megmutassa Noénak és családjának, mennyire szereti őket. (4. kép) Jézus 
téged is szeret, és most is küld szivárványokat, hogy mi is láthassuk. Akarod te is szeretni Jézust?

Jézus azt mondta Noénak, hogy építsen 
egy nagy hajót, amit bárkának nevezünk.

A nagy vihar idején a bárka biztonság
ban úszott a vízen.2 3

„Vízzel tisztítom meg a földet. Megmosom 
a bűntől. Sokáig fog esni az eső. Olyan sok eső lesz, 
hogy a vízözön elborítja a földet.” – mondta Jézus. 

Noé még soha nem látott esőt, de biztos volt 
benne, hogy Jézus igazat mond. Jézus megpa
rancsolta Noénak, hogy építsen egy nagy hajót, 
hogy abban az emberek megmenekülhessenek az 
özönvíztől. Azt a nagy hajót bárkának nevezték. 
(2. kép)

Engedelmeskedett Noé? (Olvasd el a gyer
mekeknek 1Mózes 7:5 versét.)

A bárka építése sokáig tartott. Az emberek 
figyelték Noé nagy munkáját. Ő pedig figyelmez
tette őket: „Hatalmas eső közeledik. A vizek elbo
rítják a földet.” Az emberek azonban kinevették. 
Gúnyolódtak vele. 

Azt mondták: „Nem igaz. Nem fog esni az 
eső. Még soha nem esett, és ezután sem fog!” 
Noé azonban a családjával együtt úgy döntött, 
hogy bízik Istenben és engedelmeskedik Neki. 

Amikor elkészült a bárka, Isten a hajó felé 
 terelte az állatokat, hogy megmeneküljenek. 
Mada ra kat is küldött. Az angyalok vezették őket 
a bárkához. Noé az állatokat ketrecekben he
lyezte el, és rengeteg élelmet halmozott fel a szá
mukra. Ott mindannyian biztonságban lehettek. 
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Az én imám
Szeretlek, Jézus! Kérlek, segíts, hogy mindig 
Neked engedelmeskedjek! Köszönöm, hogy 
 rólunk is ugyanúgy gondoskodsz, mint Noéról! 
Ámen! 

Aranyszöveg 
„Megemlékezék pedig az Isten Noéról, és min
den vadról, minden baromról, mely ő vele 
a bárkában vala.” (1Mózes 8:1)

Szemléltető anyag
Biblia; egy kis játék hajó; víz

Bibliai utalások
1Mózes 6:1–9:13

Jézus egy szivárványt küldött, melynek 
segítségével eszünkbe jut az Ő ígérete.4

Krisztus legyen gyermekeink példaképe. Ő is engedelmeskedett 
a szüleinek, ugyanakkor Krisztus az apa példaképe is, és kedves, 
gondoskodó szeretete emberi eszközei által nyilvánul meg. Az apa 
tudja elmondani: „A Te jóságod által leszek nagy.” Krisztus a tökéle-
tes példakép mind a külső magatartásban, mind a belső kegyelem-
ben, hiszen Ő szelíd és alázatos szívű. A megtört nádszálat nem 
töri el, és a pislogó mécsest nem oltja ki. Örül, amikor a gyerme-
kek és a fiatalok boldogok. Soha nem szólt egy illetlen vagy inge-
rült szót sem. – The Signs of the Times, 1894. május 14.

  Szülők sarka

Amikor minden elkészült, Noé és családja is 
bement a bárkába. A nagy ajtó roppant nehéz 
volt, így Jézus és az angyalok zárták azt be. 

Miután mindannyian bementek, és az ajtó 
is bezárult, nagy vihar kerekedett. Dörgött, vil
lámlott, nagy, nehéz, fekete felhők gyűltek az 
égre, és zuhogni kezdett az eső. Az emberek, akik 
korábban kinevették Noét, most megpróbáltak 
bejutni a bárkába, de túl késő volt. Az ajtó bezá
rult, és nem lehetett többé kinyitni. 

Majdnem hat hétig megállás nélkül esett 
az eső. A víz annyira megnőtt, hogy a hegyeket 
is beborította, de a bárka úszott a víz felszínén. 

(3. kép) (Tedd vízre a bárkát.) Noé és családja 
biztonságban volt. Szerinted örültek, hogy enge
delmeskedtek Jézusnak? Igen, biztosan.

Amikor az özönvíz véget ért, és a vizek visz
szahúzódtak, világunk már nem volt olyan szép, 
mint a kezdetekkor. 

Jézus megígérte, hogy soha többé nem pusz
títja el vízzel a földet. Egy gyönyörű szivárványt 
helyezett az égre, amely emlékeztessen ezen ígére
tére. (4. kép) A szivárvány mutatja 
meg nekünk, hogy Isten szeret 
minket. Szeretnéd te is elmondani 
Jézusnak, mennyire szereted Őt?
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Az ígéret szivárványa
„Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek  

közöttem és a föld között.” 1Mózes 9:13

Láttál valaha szivárványt? Olyan, mint egy hatalmas 
vízcsepp, mely ráterül az égboltra. Csodálatos szí-
nekben pompázik. Fel tudod sorolni a szivárvány 

színeit? Vagy legalábbis néhányat közülük? (Szünet) 
Piros, narancssárga, sárga, zöld, világoskék, sötétkék és 
lila. Ezek a szivárvány színei. Amikor összekeverednek, 
fehér fénynek látszanak. Amikor egyenként ragyognak, 
szivárványt képeznek. Hát nem csodálatos? 

A szivárványt nem lehet megérinteni. Nem lehet 
eljutni a végéhez. Az égbolton terül el. (Formálj egy 
félkört a kinyújtott karoddal.)

A szivárvány akkor keletkezik, amikor az ég 
egyik felén ragyog a nap, a másik felén pedig esik az 
eső. Amikor a nap sugarai áthatolnak az esőcseppe-
ken, megtörik a fény és láthatóvá válik a szivárvány. 

Az Isten által teremtett csodálatos természetben 
a szivárvány az eső után jelenik meg. Mivel a vízesé-
sek mellet nedves a levegő, és tele van vízcseppekkel, 
gyakran alakulnak ki szivárványok. 

A Biblia szerint a mennyben is van egy szivárvány. 
(Jelenések 4:3) Jézus biztosan szereti a szivárványt, 
azért akarta, hogy nekünk is legyen szivárványunk 
a földön. 

Viharos időben minden sötét és vizes. Amikor 
dörög, nagy zaj keletkezik. A szivárvány olyan, mint 
egy ígéret, mely megfogadja, hogy minden vihar után 
újra felragyog a nap. Jézus szeret téged. Gondot visel 
rólad akkor is, amikor rossz dolgok történnek. A szi-
várvány csak az egyik módja annak, amely által Jézus 
kijelenti: „Szeretlek!”
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Á
brahám soksok évvel ezelőtt élt. Ő és 
felesége, Sára nagyon gazdagok voltak. 
Volt ezüstjük és aranyuk. Voltak szolgá

lóik. Sok tevéjük, juhuk és kecskéjük volt. Mivel 
Ábrahám és Sára szerette Jézust, Ő különleges 
küldetéssel bízta meg őket. (Olvasd el 1Mózes 
12:12 verseit.)

Jézus arra kérte Ábrahámot, hogy hagyja el 
országát, szülővárosát, otthonát.1

„Szeretném, ha misszionáriusok lennétek. 
Elküldelek egy távoli országba, hogy beszéljetek 
másoknak az én szeretetemről” – mondta Jézus 
Ábrahámnak. (1. kép) 

„Hova megyünk?” – kérdezte Ábrahám, de 
Jézus nem mondta meg neki. Jézus azt akarta, 
hogy Ábrahám bízzon Benne. Mindennek a meg

felelő időben kellet történnie. 
Ábrahámnak szép háza volt. A csa

ládja közelében élt. Nehéz volt neki 
elmenni és mindent hátrahagyni, de 
Ábrahám nem panaszkodott. 

„Igen, Jézus. Elmegyek oda, ahol szük
séged van rám.” – mondta Ábrahám. Sze
rinted Jézus boldog volt e válasz hallatán? 
Igen, egészen biztosan. 

Ábrahám egy Lót nevű fiatalem
ber nagybátyja volt. – „Jézus arra kért, 
hogy költözzek el innen. Szeretnél velem 
jönni?” – kérdezte Ábrahám Lóttól.

„Igen, Ábrahám bátyám, veled 
megyek!” – válaszolta Lót, akinek sok 
juha, tevéje, szarvasmarhája és szamara 
volt. 

Tanulság a legkisebbeknek

Ábrahám soksok évvel ezelőtt élt. Ő és felesége, Sára nagyon gazdagok voltak. Sok szolgá-
juk és állatuk volt. Mivel Ábrahám és Sára szerették Jézust, különleges küldetést bízott rájuk. 

Azt akarta, hogy misszionáriusok legyenek. 
„Elmegyek!” – mondta Ábrahám. Ez a válasz boldoggá tette Jézust. (1. kép) 
„Jézus azt akarja, hogy elköltözzem innen” – mondta Ábrahám Lótnak. – „Nem akarsz 

velem jönni?”

i B l i a i

enétröt

Az önzetlen Ábrahám
Drága Jézus, köszönjük a Bibliát! Ma arra kérünk, segíts, hogy bőkezűek legyünk!  

Szeretünk, Jézus! Szeretnénk Hozzád hasonlóak lenni. Ámen.
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Apró léptek • 1. negyedév • 7. tanulmány
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„Igen, Ábrahám, veled megyek!” – mondta Lót.
Ábrahám és akik vele mentek, indulásra készen álltak. (Csomagoljatok be egy kis böröndbe.) 

Majd elindultak a nagy utazásra. (2. kép) Nappal utaztak, és éjszaka pihentek. 
Sok nap után felhúzták sátraikat és megpihentek. Akkor kezdődtek közöttük a nézeteltéré-

sek. Nem volt elegendő élelem az állataik számára. A szolgálók elkezdtek a legelők miatt vitat-
kozni. (3. kép)

 „Lehet, hogy nem kellene egy helyen laknunk. Akkor a szolgálóink találnának elegendő 
legelőt az állatoknak” – mondta Ábrahám. 

„Ez jó ötlet” – válaszolta Lót. Együtt mentek el kiválasztani a helyet. (4. kép)
Ábrahám nagyon bőkezű volt. Mondhatnánk, önzetlen. Bár Lót fiatalabb volt, Ábrahám mégis 

megengedte neki, hogy ő válasszon először. Jézus boldogan figyelte, hogy Ábrahám mennyire 
nagylelkű. 

Jézus különleges dolgokat tehetett Ábrahámért, mert ő önzetlen és engedelmes volt. 
Jézus szeretné, ha jólelkűek lennénk egymáshoz. Ez boldoggá teszi Jézust, és mi is boldogok 

leszünk. 

Ábrahám és Sára hosszú utazásra 
indultak.

A szolgálók a legelőkért vitatkoztak.2 3

Ábrahám és Lót indulásra készen álltak. 
(Engedd meg a gyermekeknek, hogy összepa
koljanak egy kis bőröndöt.) Sára, Ábrahám fele
sége, valamint Lót felesége a szolgálókkal együtt 
szintén elkészültek. 

Amikor mindent összecsomagoltak, elindul
tak hosszú utazásukra. Nappal utaztak. (2. kép) 
Éjjelre megálltak és aludtak. 

Vajon ki volt még velük? (Szünet) Igazad van, 
az angyalok velük voltak. Jézus is velük volt. Ők 
nem láthatták Jézust és az angyalokat, de ők ott 
voltak. 

Sok nap elteltével Ábrahám, Sára, Lót és 
a többiek, akik velük voltak, megérkeztek abba 
az országba, ahova Jézus misszionáriusnak küldte 
őket. Felhúzták a sátraikat és megpihentek. 

Ábrahám és Lót szolgái kivitték az állatokat 
legelni. Akkor kezdődött köztük a vita. Ábrahám 
és Lót állatai egyre csak szaporodtak. Nemsokára 
már nem volt elegendő a legelő számukra. A szol
gák elkezdtek az állatok élelméért veszekedni. 
(3. kép)

„Lehet, hogy nem kellene mindannyian 
ugyan itt élnünk. Így a szolgálóink találnának ele
gendő füvet” – mondta Ábrahám Lótnak.
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Az én imám
Drága Jézus, kérlek, segíts, hogy mindig az 
önzetlenséget válasszuk! Szeretnénk a Te kis 
misszionáriusaid lenni minden nap! szeretünk, 
Jézus! Ámen!

Aranyszöveg 
„És megáldalak téged.” (1Mózes 12:2)

Szemléltető anyag
Biblia; egy kis bőrönd

Bibliai utalások
1Mózes 12:1-5; 13:5-11; 15:5

„Lót, válassz te elsőnek!” – mondta 
Ábrahám.4

Ábrahám beismerte, hogy felelős azért a tanításért, amit háza 
népének és gyermekeinek továbbított, így megparancsolta 
nekik, hogy helyesen és jól cselekedjenek. Isten törvényei által 
megtanította nekik, hogy az Úr a mi Bíránk, Ő a törvényhozó 
és a Király, a szülőket és a gyermekeket is Ő irányítja. A szülők 
részéről nem szabad elnyomásnak, a gyermekek részéről pedig 
engedetlenségnek léteznie. – Gyermeknevelés, 287. o.

  Szülők sarka

„Jó ötletnek tűnik” – válaszolta Lót. 
Mindketten körülnéztek a vidéken, hogy 

eldöntsék, ki melyiket válassza. (4. kép)
Ábrahám idősebb volt, hisz ő volt Lót nagy

bátyja, így Lótnak kellett volna engednie, hogy 
Ábrahám válasszon először, de ő önző volt. 
Ő választott elsőnek, és azt a helyet kérte, ame
lyik a legjobbnak látszott. 

Bár elszomorodott Lót önzősége miatt, Jézus 
örvendett, hogy Ábrahám nagylelkű volt. Jézus 
megáldotta Ábrahámot és különleges dolgokat 
tett érte, mivel Ábrahám jóságos, nagylelkű és 
engedelmes volt. 

Jézus azt szeretné, ha mi is szeretnénk em
bertársainkat, ahogy Ábrahám tette. Amikor így 
visel ke dünk, mi is boldogok  vagyunk és Ő is. 
Szeretnél önzetlen lenni?
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Az önzetlen lúd
„Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát.” Zsoltárok 50:11

Láttále valaha libát, gúnárt és kislibákat együtt 
úszni a tavon? A szülők nagyon büszkék kicsi-
nyeikre. Mi is tanulhatunk tőlük. A gúnár, az apa 

ugyanazzal a tojóval éli le egész életét. Van, amikor 
egy gúnár és egy tojó liba akár 25 évig is együtt él. 
Ha valamelyiküknek baja esik, az életben maradt fél 
szomorú lesz. Nem is keres más társat. Nagyon saj-
nálja elvesztett párját. 

A liba és a gúnár nagyon ügyelnek kicsinyeikre, 
ahogy a te szüleid is vigyáznak rád. A lúdcsalád min-
den évben tesz egy nagy utazást délre. Télen ugyanis 
melegebb vidékekre utaznak. Ha egy kisliba megbe-

tegszik, és nem tud többé repülni, a tojó vagy a gúnár 
hátramarad vele. Így ők is veszélybe kerülnek, mert 
megfagyhatnak és elpusztulhatnak, de annyira szere-
tik kicsinyeiket, hogy nem hagyják őket magukra. 

A libák csapatban repülnek, „V” alakzatban, hogy 
gyorsabban haladjanak. (Rajzolj egy nagy „V” betűt 
a kezeddel a levegőbe.) A vezérlúd dolgozik a legtöb-
bet, ezért gyakran váltják egymást, ily módon egyik 
lúd sem fárad el túlságosan. A ludak nagyon önzet-
lenek. Segítik egymást, még ha nehéz is. Jézus azt 
szeretné, ha hozzájuk hasonlóan mi is önzetlenek 
 lennénk. 
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Ábrahám és Sára szerették 
 kisbabájukat, Izsákot.

J
ézus sok gyermeket ígért Ábrahámnak. 
Ábrahám és Sára sokáig vártak a gyermek
áldásra, ameddig végül valóra vált a vágyuk. 

Megszületett első gyermekük, Izsák. Ábrahám és 
Sára nagyon szerette Izsákot. Jézus is szerette őt. 
(1. kép)

Izsák szépen növekedett és fejlődött. Jó volt, 
kedves, előzékeny, engedelmes, és megtanulta sze
retni Jézust. Amikor felnőtt, Ábrahám elkezdett 
feleséget keresni neki. 

„Izsáknak olyan feleségre van szüksége, aki 
szereti Jézust” – mondta Ábrahám. Kérte Jézust, 
hogy segítsen megtalálni a megfelelő lányt a fia 
számára, és Ő természetesen segített. Jézus Rebe
kát küldte Izsáknak feleségül, aki szerette Jézust. 
Izsák és Rebeka nagyon boldogok voltak együtt. 

Egy idő után Izsáknak és Rebekának két kis
babája született, két kisfiú. Ugyanazon a napon 
születtek. Ez azt jelenti, hogy ikrek voltak. Ézsau
nak és Jákobnak nevezték el őket. Ézsau született 
elsőnek. 

Ábrahám és Sára kisbabáját Izsáknak hívták. Ők nagyon szerették Izsákot. Jézus is szerette őt. 
(1. kép)

Izsák felnőtt és megtanulta szeretni Jézust. Amikor Izsák felnőtt lett, Jézus segített Ábrahám-
nak feleséget keresni neki. Rebekának hívták, és szerette Jézust. Izsák és Rebeka nagyon boldo-
gok voltak együtt. 

Izsáknak és Rebekának ikerfiai születtek: Ézsau és Jákob. (2. kép) Egy napon Jákob hazug-
ságot mondott az édesapjának. Ézsau is nagyon megharagudott ezért a hazugságért. „Ártani 
fogok Jákobnak!” – fenyegetőzött Ézsau. Jákob megbánta, hogy hazudott, de Ézsau 
továbbra is haragudott rá. Rebeka attól félt, hogy Ézsau bántani fogja Jákobot. 

1

Tanulság a legkisebbeknek

i B l i a i

enétröt

Izsák és iker fiai
Köszönjük, Jézus, a bibliai történeteket.  

Szeretjük a történeteket és szeretünk Téged. Ámen!
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Izsáknak és Rebekának ikerfiai 
 születtek: Ézsau és Jákob.

Jákob angyalokat látott álmában. Jézus 
megígérte neki: „Én veled vagyok.”2 3

Van, amikor az ikrek teljesen egyformák, de 
Jákob és Ézsau nem sokban hasonlítottak egy
másra. Nem is ugyanazokat a dolgokat szerették. 
(2. kép) Ézsau szeretett vadászni, míg Jákob in
kább az édesanyjának segített és a juhokat őrizte. 
Jákob megtanulta szeretni Jézust, de Ézsau nem. 

Egy napon Jákob hazudott az édes apjának. 
Olyasmit mondott, ami nem volt igaz. Lehet 
valaha is helyes a hazugság? Nem. Ézsau is 
nagyon megharagudott ezért a hazugságért. 

„Ártani fogok Jákobnak!” – fenyegetőzött 
Ézsau. Jákob megbánta, amit tett, de Ézsau nem 
bocsátott meg neki. Rebeka félt, hogy Ézsau bán
tani fogja Jákobot. 

„Jó lenne, ha elutaznál egy időre. Látogasd 
meg Lábán nagybátyádat!” – mondta az édes
anyja Jákobnak. Jákob nagyon elszomorodott. 
Ő valóban szerette otthonát és szüleit. Nem 
akart elmenni onnan. De nem volt más válasz
tása. Jákob elindult, egész nap ment, egészen 
napnyugtáig. Nagyon elfáradt és magányos volt. 

„El kellene menned a nagybátyádhoz” – mondta Jákobnak.
Jákob elszomorodott. Nem akart messzire költözni a szülői háztól, de nem volt más válasz-

tása. Jákob egész nap utazott. 
Amikor beesteledett, már nagyon fáradt, magányos és rémült volt. Nem volt puha ágya, nem 

volt hol aludnia. Egy követ használt párnának. (Hasonlíts össze egy párnát egy kővel.)
„Sajnálom, hogy hazudtam. Kérlek, védj meg!” – imádkozott Jákob.
Jézus álmot küldött Jákobnak. Ebben egy szép létrát látott, amely a földtől az égig ért. 

(3. kép) Az angyalok felalá jártak rajta, és a tetején ott állt Isten, aki lenézett Jákobra. 
„Veled vagyok. Ne félj!” – mondta Isten Jákobnak, aki ezután sokkal jobban érezte magát. 
„Köszönöm, Jézus! Rád hallgatok!” – imádkozott Jákob. 
Jézus téged is ugyanúgy szeret, mint Jákobot. Ő szereti __________________ (a gyermek neve). 

Angyalt küld, hogy vigyázzon rád. (4. kép) Akarode te is szeretni Őt és mindig engedelmeskedni 
Neki?
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Az én imám
Drága Jézus, köszönjük, hogy mindig szeretsz 
és gondot viselsz rólunk! Köszönjük, hogy 
beszélhetünk Veled, és Te mindig meghallgatsz 
 minket! Szeretünk! Ámen! 

Aranyszöveg 
„És ímé én veled vagyok, hogy megőrizzelek 
téged.” (1Mózes 28:15)

Szemléltető anyag
Biblia; egy puha párna; egy kisebb kő

Bibliai utalások
1Mózes 21:1-3; 24; 25:24-28; 28:1-6, 10-16.

Forrásanyag szülőknek és gyerekeknek:

Jézus szeret minket. Angyalokat küld, 
hogy vigyázzanak ránk.

4

Félt a vadállatoktól és a gonosz emberektől. Este 
nem volt hová lefeküdnie. Nem volt szállása, sem 
puha ágya. A kemény, hideg földre kellett feküd
nie, és egy nagy követ használt párna gyanánt. 
(Hasonlíts össze egy követ egy párnával.) 

„Sajnálom, hogy hazudtam! Kérlek, védj meg 
engem!” – imádkozott Jákob Jézushoz.

Miközben Jákob aludt, Jézus egy csodálatos 
álmot küldött neki. Mit látott ebben az álom
ban? (Olvasd fel a gyermekeknek 1Mózes 
28:12 versét.) A létra Jákobtól indult, és egészen 
az égig ért. A földtől egészen a mennyig! (3. kép) 
Az angyalok felalá jártak ezen a létrán, és a felső 

végén ott állt Valaki. Tudod, ki? (Szünet.) Igazad 
van. Isten volt. Ő lenézett, egyenesen Jákobra. 

„Én veled vagyok. Ne félj!” – mondta neki. 
Jákob sokkal jobban érezte magát, amikor feléb
redt. Jézus és az angyalok vele voltak. Jézus még 
mindig szerette őt. 

„Köszönöm!” – imádkozott Jákob. – „Ígérem, 
hogy engedelmeskedem Neked.”

Jézus téged is ugyanúgy szeret, mint 
akkor Jákobot. Ő és angyalai veled vannak, 

__________________ (a gyermek 
neve). (4. kép) Szeretnéd te is min
dig szeretni Jézust és engedelmes
kedni Neki?

• Jézus történetei 
• Pötyi – Kifestő
• A legszebb történet
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A kenguru
„Aki többre tanít minket a mezei vadaknál,  

és bölcsebbekké tesz az ég madarainál?” Jób 35:11

Láttál valaha olyan állatot, amelynek nagy zsebe 
van, egyfajta tarisznyája, amilyet mi is hasz-
nálunk bizonyos dolgok szállítására. A ken-

guruanyukáknak van egy zsebük a hasukon. Ezt 
erszénynek hívjuk. Ez egy különleges hely, ahol 
a kicsinyeiket hordozzák. 

Amikor a kengurubébik megszületnek, köröm-
nyi méretűek. (Mutasd meg hüvelykujjad körmét.) 
Annyira picik, hogy születésük után egy ideig nem 
is látnak, nem is hallanak. Szőrük sincs. Ők nem az 
erszényben születnek, de nagyon hamar oda kell jut-
niuk, mert másképp elpusztulnak. Amikor a kölyök az 
erszénybe kerül, ott megtalálja az anyja tejét.  Ezután 
az erszény bezárul. A következő három hónapban 
a kis ken guru egyáltalán nem jön ki az erszényből. 

Anyukája még úszás közben is ott tartja. Amikor a ken-
gurubébi elég nagy lesz, kijöhet az erszényből. Ahogy 
növekedik, egyre több időt tölt az erszényen kívül, 
de aludni továbbra is az erszénybe tér vissza egészen 
nyolc hónapos koráig. 

Jézus a kenguru erszényét a kiskenguruk számára 
alakította ki. Ő tudta, hogy szükségük lesz erre, hogy 
minél közelebb lehessenek az anyukájukhoz. A ken-
guru anyukák nagyon magasra és nagyon hosszat 
tudnak ugrani. Jézus tudta, hogy a kicsinyek képtele-
nek ezzel lépést tartani. Ezért kialakította az erszényt, 
amelyben utazhatnak. 

Hát nem csodálatos hogyan visel gondot Jézus 
a kengurukölykökről? Ő rólad is gondot visel, és még 
ennél is jobban szeret téged. 
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Jákob egy szép ruhát készíttetett 
 fiának, Józsefnek.

J
ákobnak sokat kellett utaznia Lábán házáig. 
Sok évig élt nála. Ott nősült meg, és ott 
születtek a fiai. Tudod, hány fia született 

Jákobnak? Tizenkettő! (Számoljatok tizenket
tőig.)

József Jákob egyik fia volt. Ő szerette Jézust, 
de nagyobb testvérei nem szerették Őt. Gonosz 
dolgokat tettek. Sokszor Józseffel is nagyon csú
nyán viselkedtek. 

Jákob készíttetett Józsefnek egy szép,  színes 
ruhát. (1. kép) Józsefnek tetszett a ruha, de 
a testvérei mérgesek és irigyek voltak. 

„Miért nincs nekünk is ilyen különleges 
ruhánk?” – zúgolódtak.

Egy éjjel József különös álmot látott. (2. kép) 
Ebben az álomban Jákob minden fiának volt egy
egy köteg búzája. József testvéreinek kévéi meg
hajoltak a József kévéje előtt. Egy másik éjjel 
József azt álmodta, hogy a nap, a hold és tizen egy 
csillag hajolt meg előtte. 

József elmondta testvéreinek az álmait, mire 
ők még jobban megharagudtak rá. 

Jákobnak tizenkét fia volt. Egyiküket Józsefnek hívták. József szerette Jézust, de nagyobb test-
vérei nem szerették Őt. Ők gonosz dolgokat tettek. Jákob szép, színes ruhát adott Józsefnek 

(1. kép), akinek nagyon tetszett a ruha, és a testvérei irigyek is voltak érte. Nekik nem volt olyan 
szép ruhájuk, mint Józsefnek. 

József álmokat is látott. Ezekben testvérei tiszteletből meghajoltak előtte. (2. kép) József 
testvéreinek nem tetszettek ezek az álmok, és még haragosabbak lettek. 

Egy napon József testvérei nagyon csúnyán bántak vele: mély gödörbe dobták, 
majd később eladták pénzért a kereskedőknek. 

1

Tanulság a legkisebbeknek

i B l i a i

enétröt

Jézus gondoskodik Józsefről
Drága Jézus, köszönjük a bibliai történeteket!  

Kérünk, segíts figyelemmel hallgatni ezeket! Szeretünk! Ámen!
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2022. március 4.
Apró léptek • 1. negyedév • 9. tanulmány
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Jézus két különleges álmot küldött 
Józsefnek.

Józseffel rosszul viselkedtek  
a testvérei.

2 3

„Mi soha nem fogunk meghajolni előtted!” – 
mondták.

Egy nap József testvérei az otthonuktól távol 
őrizték a nyájat. Jákob magához hívatta Józsefet: 
„Menj, vigyél élelmet a testvéreidnek! Nézd meg, 
hogy mindannyian jól vannake!” – mondta Jákob. 

József boldogan engedelmeskedett. Felvette 
különleges ruháját, és magához vette az ételcso
magokat. Elindult. Hosszú utat tett meg, amed
dig megtalálta testvéreit. József örvendett, amikor 
végre találkoztak, de ők nem örültek neki. 

„Nézd csak, jön József a különleges ruhájában! 
Gyertek, vessük egy mély gödörbe!” – mondták. 
Nagyon rossz dolgot terveztek el, és véghez is vit
ték. Később József testvérei megláttak egy teve
karavánt. Elhatározták, hogy kihúzzák Józsefet 
a kiszáradt kútból, és eladják pénzért. (Mutass 
pénzérméket a gyermekeknek.) 

Így József rabszolgaként került Egyiptomba, 
egy nagyon távoli országba. (3. kép) József csak 
sírt és sírt. Nem akart azokkal az emberekkel 
menni. 

Józsefet messzire, egy idegen országba vitték. (3. kép) Nagyon szomorú volt. Folyton csak sírt. 
Új otthonában József keményen dolgozott, és mindig nagyon jól végezte feladatait. Jézus 

szerette Józsefet és segített neki, hogy a király legfontosabb segédjévé váljon. Amikor az embe-
reknek segítségre volt szükségük, eljöttek és meghajoltak József előtt. 

Egy napon József testvérei is eljöttek élelmet vásárolni. József megismerte őket, de ők nem 
tudták, kivel állnak szemben. Amikor meghajoltak előtte, Józsefnek eszébe jutott, hogy álmában 
is ugyanígy tettek. 

József látta, hogy testvérei megváltoztak. Most már nem voltak önzők. József végül meg-
mondta testvéreinek, hogy kicsoda ő. (4. kép) A testvérei megrémültek. 

„Nagyon csúnyán viselkedtünk veled” – mondták, de József örömmel megbocsátott nekik. 
József jó volt, akárcsak Jézus. Amikor megbánjuk az elkövetett rosszat, Ő megbocsát nekünk. 
Szeretnél te is Jézushoz hasonló lenni? 
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Az én imám
Drága Jézus, kérünk, segíts Józsefhez hasonló
nak lenni! Ha valaki rosszat tesz nekünk, segíts, 
hogy ne ugyanúgy válaszoljunk! Segíts jónak 
lenni! Segíts megbocsátani másoknak! Szere
tünk! Ámen!

 Aranyszöveg 
„Megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik.” 
(Lukács 6:37)

Szemléltető anyag
Biblia; néhány pénzérme

Bibliai utalások
1Mózes 37; 42; 45.

József megbocsátott a testvéreinek. 
Ő olyan jó volt, mint Jézus.

4

A szülők gondosan és fáradhatatlanul őrködjenek gyerme-
keik nyílt elméje felett, megadva nekik azokat az ismerete-
ket, amelyekre szükségük van, hogy keresztény nőkké és 
férfiakká növekedjenek. A szülők minden mást rendeljenek 
alá annak a munkának, amelyet Isten rájuk bízott gyerme-
keikkel kapcsolatban. – The Review and Herald, 1902. július 8.

  Szülők sarka

József keményen dolgozott Egyiptomban, és 
Jézus segített neki, hogy bölcs döntéseket  hozzon. 
Idővel József a fáraó (az egyiptomi uralkodó) leg
fontosabb segédje lett. Amikor az embereknek 
segítségre volt szüksége, eljöttek és meghajoltak 
József előtt. 

Egy napon József testvérei is eljöttek élelmet 
vásárolni. József felismerte őket, de ők nem tud
ták, kivel állnak szemben, mert nem úgy nézett 
ki, mint amikor utoljára látták. Amikor tisztelet
ből meghajoltak előtte, Józsefnek eszébe jutott, 
hogy ugyanúgy tettek, mint ahogy régen az álmá
ban látta. 

Amikor József elmondta a testvéreinek, hogy 
ki is ő valójában, nagyon megrémültek. Eszükbe 
jutott, mennyire csúnyán bántak vele. Most 

azonban jók és előzékenyek voltak. Őszintén 
sajnálták, hogy gonoszul viselkedtek testvérük
kel, Józseffel. József pedig nagyon jólelkű volt, 
és megbocsátott nekik. (4. kép) 

József Jézushoz hasonlóan viselkedett? 
( Szünet) Igen. Jézus akkor is szeret, ha  rosszat 
teszünk. De ha megbánjuk helytelen tet tünket, 
Jézus megbocsát. Hogyan kellene viselkednünk 
azokkal, akik gonoszak velünk? (Olvasd el 
a gyermekeknek Efézus 4:32 versét.)

Kérjük Jézust, hogy segítsen 
 jónak lenni és megbocsátani má
soknak, ahogy József tette.
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Juhok és pásztorok
„Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk.” Ézsaiás 53:6

T udjátok, milyen hangot hallat a juh? (Szünet) 
Így van. Béget. Beee! Beee! A juhok kicsinyeit 
báránykáknak nevezzük. Az anyuka a juh. Az 

apuka a kos. 
A juhok vagy birkák érdekes állatok. Tudtátok, 

hogy szemük az arcuk két oldalán helyezkedik el? 
Anélkül látnak hátrafelé, hogy elfordítanák a fejüket. 

A pásztorok a gyapjújukért tartják a juhokat. 
A gyapjú a juhok hátán növő bunda. Amikor a bunda 
megnő, a pásztorok lenyírják. Az emberek megvá-
sárolják a gyapjút, és ruhát készítenek belőle. Mivel 
a bibliai történetünkben Jákob pásztor volt, biztosan 
gyapjúból készítette József ruháját. A gyapjú általában 
fehér, de kék, piros és lila festékbe lehet mártani, hogy 
szebb színű legyen. 

Ez a bibliai történet sokszor említi a juhokat. Azt 
is mondja, hogy mi a juhokhoz hasonlóak vagyunk. 

A juhoknak vannak ellenségeik. Sakálok, medvék, 
farkasok mind ártani akarnak nekik. Nekünk is van egy 
ellenségünk, aki ártani akar nekünk. Sátánnak hívják. 
A juhoknak van pásztoruk, aki vigyáz rájuk. Ránk Jézus 
vigyáz. 

A juhok ismerik a pásztorukat. Tudják, hogy néz ki, 
felismerik a hangját. Nekünk is így kellene ismernünk 
Jézust. Ő a mi barátunk. 

Néha a juhok egyedül indulnak el és eltévednek. 
Ha eltévednek, a pásztor utánuk megy, és megkeresi 
őket. Jézust Jó Pásztornak is nevezzük. Ő szeret min-
ket, és segít, amikor bajban vagyunk. 

Kiegészítő forrásanyag: természetismereti tanulmányok, zene, énekek, bibliaszövegek, aranyszövegek, stb.
My Bible First. Minden jog fenntartva © 2015 • Telefon: 18772425317 • Web: www.mybiblefirst.org • Email: sales@mybiblefirst.org

A tanulmányban szereplő bibliaszövegeket a Károlyi Gáspár fordítású Bibliából idéztük.
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Az anyuka megpróbálta elrejteni 
és csitítani a kisbabáját.

A 
mai történet egy kisfiúról szól. Mit tesz
nek a kisbabák, amikor éhesek? (Mutas
satok a gyermekeknek egy játék kisba

bát.) Sírnak. És mit tesznek, amikor boldogok? 
Gőgicsélnek. 

Történetünkben a kisbaba sírt is, gőgicsélt is. 
De bármilyen hangot hallatott, a családja azon
nal odasietett: „Shhh!” – csitították. Nem akarták, 
hogy bárki is meghallja. (1. kép) Nem akarták, 
hogy bárki tudomást szerezzen róla. Elrejtették, 
mert az ország királya ártani akart a kisfiúknak. 
Hát nem borzasztó? 

Ahogy növekedett, a kisbaba egyre hango
sabb lett. 

„Nem tudjuk tovább rejtegetni” – mondta 
az anyukája. – „Valaki meg fogja hallani.” Kérte 
Jézust, hogy segítsen találni egy módszert, hogy 
a baba biztonságban felnövekedjen, és Jézus segí
tett. Az anyuka készített egy fonott kosarat hosz
szú, vastag nádszálból. A kosarat aprócska kis csó
nakká alakította, majd kényelmes ágyacskát vetett 
bele. (Mutass a gyermekeknek egy kosárkát.)

Mai történetünk egy kisbabáról szól, akinek csendben kellett maradnia. Ahányszor csak 
kiadott valami hangot, azonnal csitítgatni kezdték. Az ország akkori uralkodója ártani akart 

a kisfiúknak, ezért minden család, ahol kisfiú született, nagyon félt. (1. kép)
A kisbaba időnként sírt vagy gőgicsélt. Szeretett hangoskodni. Jézus segített az anyukájának 

találni egy módszert, hogy biztonságban tudhassa a kicsit. Hosszú, erős nádszálak-
ból kosárkát font, majd ágyat vetett belé. (Mutass egy kosárkát a gyermekeknek.)

1

Tanulság a legkisebbeknek

i B l i a i

enétröt

A kisded Mózes
Drága Jézus, köszönjük a bibliai történeteket. Szeretünk, Jézus. Ámen.

B

et k

2023. március 11.
Apró léptek • 1. negyedév • 10. tanulmány
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Az anyuka gondosan a kosárkába 
 fektette a babát. 

Az anyuka vízre bocsátotta  
a kosárkát.2 3

Egy nap, korán reggel, amikor a kicsi még 
aludt, az anyja beletette a kosárba, majd gondosan 
betakarta. (2. kép) 

„Kérlek, vigyázz a kisbabánkra! Te tudod, hogy 
mi nagyon szeretjük őt” – imádkozott az egész csa
lád Jézushoz. Majd a kisbaba édesanyja és nővére 
óvatosan a folyóhoz vitték a kosarat. A part köze
lében, ahol magas növények nőttek, a vízre bocsá
tották. (3. kép)

„Maradj itt és figyeld a gyermeket!” – mondta 
az anya a kislánynak, és ő engedelmeskedett. 

Később a baba nővére látott valakit közeledni. 
A hercegnő volt. A kosár közelében állt meg, 
amely lágyan ringatózott a vízen. A hercegnő 
kíváncsi volt, hogy mi van a kosárban. Az egyik 
szolgálója kiemelte a vízből és felnyitotta. (4. kép) 

„Ó, milyen szép kisbaba!” A kisbaba kinyitotta 
a szemét. Nem ismerte a hercegnőt, ezért sírni 
kezdett. A hercegnő átölelte. – „Ne sírj, kicsike! 
Nem engedem, hogy bárki is bántson! Az én kis
babám leszel!” – mondta a hercegnő. 

Egy reggel, amikor a kisbaba még aludt, az anyukája a kosárba tette (2. kép), majd a kosárkát 
óvatosan a folyóhoz vitte, ahol magas növények nőttek. (3. kép) 

„Maradj itt, és figyeld a kosarat!” – mondta az anyuka a baba nővérének. És ő engedelmeske-
dett. 

Kis idő múlva a hercegnő lement a folyóhoz. Meglátta a kosarat, és belenézett. A kisbaba fel-
ébredt és az anyukáját akarta. Sírni kezdett. A hercegnő ölbe vette és magához ölelte. (4. kép)

„Ne sírj! Nem engedem, hogy bárki is ártson neked! Az én kisbabám leszel!” – mondta.
A baba nővére futva sietett oda. 
„Hozzak egy dajkát?” – kérdezte.
„Igen” – válaszolta a hercegnő. 
A kislány hazaszaladt és hívta az édesanyját. 
„Vigyázz a babára! Megfizetlek. Az ő neve Mózes. Amikor megnő, hozzám jön lakni.” – 

mondta a hercegnő. 
Mózes baba családja nagyon boldog volt, hogy a kicsi újra otthon lehetett. Jézus biztonság-

ban megtartotta, ahogy rád is mindig vigyáz.

©
 sw

ee
tp

ub
lis

hi
ng

.c
om

; L
ic

en
se

—
ht

tp
://

cr
ea

tiv
ec

om
m

on
s.o

rg
/li

ce
ns

es
/b

y
sa

/3
.0

/

©
 sw

ee
tp

ub
lis

hi
ng

.c
om

; L
ic

en
se

—
ht

tp
://

cr
ea

tiv
ec

om
m

on
s.o

rg
/li

ce
ns

es
/b

y
sa

/3
.0

/



39

Az én imám
Köszönöm, Jézus, hogy szeretsz! Köszönjük, 
hogy gondot viselsz rólunk! Szeretünk, Jézus! 
Ámen! 

Aranyszöveg 
„De az Úrhoz kiáltának szorultságukban, 
sanyarúságukból kiszabadítá őket.” (Zsoltárok 
107:13)

Szemléltető anyag
Biblia; kosárka; játék kisbaba

Bibliai utalások
2Mózes 2:1-10

A hercegnő megtalálta a babát 
és Mózesnek nevezte.4

Mennyire átfogó következményekkel járt egyetlen héber 
asszony befolyása, aki ráadásul száműzetésben élt és rab-
szolga volt! Mózes egész jövője, az a hatalmas küldetés, 
amelyet Izráel vezetőjeként véghezvitt, bizonyságot tesz 
a keresztény anyák munkájának fontosságáról. Nincs 
munka, amely e mellé állhat. – Pátriárkák és próféták, 244. o.

  Szülők sarka

Ekkor a nővére a hercegnőhöz sietett. 
– „Keressek egy dajkát a babának?” – kérdezte.

„Igen” – válaszolta a hercegnő. 
A kislány hazaszaladt. 
„Gyere gyorsan, anya!” – kiáltotta. – „A her

cegnő megtalálta a babánkat, és meg akarja tar
tani! Szüksége van egy dajkára, aki felnevelje.” 

A hercegnő beszélt a baba édesanyjával. Mit 
kért tőle? (Olvasd fel a gyermekeknek 2Mózes 
2:9 versét.)

Milyen izgalmas! A kicsi újból az anyukájá
val lehetett. A családja nagyon boldog volt, hogy 
hazatért. Jézus gondoskodott róla. 

A hercegnő nevet is adott a babának. Mózes
nek nevezte. Amikor Mózes felnőtt, Jézus segít
sége lett. Mózesről több történetet is fogunk 
tanulni. 

Szeretnétek ti is Jézus segítsége lenni? 
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Krokodilok
„Mert néki gondja van reátok.” 1Péter 5:7

A krokodil a folyók egyik legnagyobb állata. Van-
nak olyan hosszú példányok is, mint egy autó. 
Emellett nagyon súlyosak is. Annyit nyomnak, 

mint 50 gyermek egy helyen. A krokodilok növeke-
dése addig tart, amíg csak élnek. És elélnek akár het-
ven évet is! 

A krokodiloknak kemény, pikkelyes bőrük van, 
nagyon gyorsan úsznak, és a farkukkal kormányoznak. 
Ki is tudnak ugrani a vízből! 

Bár nagyon rövid 
a lábuk, gyorsan sza-
ladnak. Nagy szájuk 
van, kemény fogaik és 
roppant erős harapá-
suk. Az Édenkertben 
a krokodilok nem ettek 
más állatokat. A bűn 
miatt azonban napjaink-
ban a krokodilok más 
állatokkal táplálkoznak. 
Kiváló vadászok, és sok 
ideig kibírják evés nélkül. 

Az anyakrokodil 2080 tojást rak le egyszerre. 
Amikor a kiskrokodilok kikelnek, az anyjuk a szájukban 
hordozza őket. 

Vannak krokodilfajták, amelyek a sós vizet ked-
velik, más fajok folyókban, tavakban élnek. A nílusi 
krokodil valószínűleg jelen volt abban a folyóban is, 
amelyre a kis Mózes kosarát tették. 

Jézus elküldte angyalait, hogy őrizzék Mózest 
a folyóban. Titeket is őriznek Jézus angyalai?
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Az anyukák és az apukák megtanítják 
kisfiaiknak és kislányaiknak Isten tör
vényeit.

De vannak emberek, akik nem tanulták meg 
a Boldogság Szabályait. Jézus népe, mely Egyip
tomban élt, elfelejtette ezeket a szabályokat. Jézus 
azt akarta, hogy mindannyian boldogok legyenek, 
így újra átadta nekik a szabályokat. Két kőtáblára 
írta le ezeket, és Mózesnek adta. Azért írta őket 
kőre, hogy senki meg ne változtathassa vagy el ne 
törölhesse azokat. (Szemléltesd egy kővel.)

„Tanítsd meg népemnek a Boldogság Szabá
lyait!” – parancsolta Jézus Mózesnek. – „Mondd 
el az anyukáknak és az apukáknak, hogy tanítsák 
meg kisfiaiknak és kislányaiknak. Boldogok lesz
nek, ha megtartják ezeket a szabályokat, és Sátán 
csalásaitól is védve lesznek.” 

Jézus az első kőtáblára írta a Tízparancsolat 
első négy szabályát. (2. kép, bal oldal. Számol
jatok négyig.) Ezek megtanítanak mindennél 
jobban szeretni Istent, és emlékezni a szombatra, 
arra a különleges napra, amit Jézus teremtett. 

Hány Boldogságszabály van a második 
kőtáblán? Hat. (2. kép, jobb oldal. Számoljatok 
hatig.) Ezek arra tanítanak, hogy tegyünk bol

Amikor Jézus megteremtette világunkat, adott Ádámnak és Évának néhány törvényt, a „Bol-
dogság Szabályait”, vagyis a Tízparancsolatot. Jézus azt akarta, hogy az egész világ megta-

nulja és betartsa ezeket. Egyes emberek elfelejtették ezeket a szabályokat. Jézus azt akarta, hogy 
ők is boldogok legyenek, ezért újra átadta nekik a parancsolatokat. Két kőtáblára írta fel  ezeket, 
és Mózesnek adta. „Tanítsd meg az embereknek a Boldogság Szabályait!” – parancsolta Isten 
Mózesnek. – „Ha úgy döntenek, hogy engedelmeskednek ezeknek, védve lesznek Sátán tetteitől. 
Boldogok lesznek.” (1. kép) 

A Boldogság Szabályai megtanítanak mindennél jobban szeretni Jézust. (2. kép)

1

A
mikor Jézus megteremtette vilá gunkat, 
megmagyarázta Ádámnak és Évának a 

„Boldogság Szabályait”. Ábrahám és Izsák 
is megtanulta ezeket. Azok az anyukák és apukák, 
akik szerették Jézust, megtanították kis fiaik nak és 
kislányaiknak a Boldogság Szabályait. (1. kép)

Tanulság a legkisebbeknek

i B l i a i

enétröt

A boldogság szabályai
Drága Jézus, köszönjük a Bibliát! Segíts minél többet megtanulni arról,  

mennyire szeretsz bennünket! Ámen!

B

et k

2023. március 18.
Apró léptek • 1. negyedév • 11. tanulmány
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I
Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak 
 téged Egyiptom földéről, a szolgálat házából. 

Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem!
II

Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi 
hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy 

amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizek-
ben, a föld alatt vannak! Ne imádd és ne tiszteld 

azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn-szerető 
Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét 

a fiakban, harmad- és negyedíziglen, akik engem 
gyűlölnek! De irgalmasságot cselekszem ezer 

íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én 
 parancsolatimat megtartják.

III
Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd, 

mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül,  
aki az ő nevét hiába felveszi!

IV
Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszen-
teljed azt! Hat napon át munkálkodjál, és végezd 
minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te 
Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon 

se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szol-
gálóleányod, se barmod, se jövevényed, aki a te 
kapuidon belől van! Mert hat napon teremté az 
Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami 

azokban van, a hetedik napon pedig megnyu-
govék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, 

és megszentelé azt.

V
Tiszteld atyádat és anyádat,  

hogy hosszú ideig élj azon a földön,  
amelyet az Úr, a te Istened ád te néked!

 
VI

Ne ölj!

 
VII

Ne paráználkodjál!

 
VIII

Ne lopj!

 
IX

Ne tégy a te felebarátod ellen hamis 
 tanúbizonyságot!

 
X

Ne kívánd a te felebarátodnak házát!  
Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét,  
se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét,  

se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé!

A közlekedési szabályok  
a biztonságunkat szolgálják. 3A Tízparancsolat Isten Boldogság 

 Szabályainak összessége.2

doggá más embereket. Megtanítja a kisfiúkat és 
a kislányokat, hogy mindig fogadjanak szót a szü
leiknek. Emlékeztetnek, hogy ne tegyünk rosszat 
a körülöttünk élőkkel, és senkivel ne beszéljünk 
csúnyán. Megtanítanak, hogy mindig az igazat 
mondjuk. Rámutatnak, hogy soha ne vegyük el, 
és ne is kívánjuk azt, ami nem a miénk. 

Ezek a szabályok nagyon fontosak. Olya
nok, akár a jelzőlámpák. Láttatok valaha utcai 
jelzőlámpát? Így néz ki. (3. kép) A piros lámpa 

ezt mondja: „Meg kell állnod!” A zöld lámpa: 
„Mehetsz!” A sárga lámpa pedig ezt: „Vigyázz!” 

Ha az autók nem állnak meg a piros lámpá
nál, összeütközhetnek más autókkal. Ilyenkor az 
emberek is megsérülhetnek. A közlekedési sza
bályok segítenek biztonságban közlekedni. Ezek 
a „boldogság szabályai” az úton. Otthon is vannak 
boldogságszabályaink. Amikor anya és apa meg
kérnek, hogy hallgassunk rájuk, vagy ne nyúljunk 
valamihez, az egy boldogságszabály. Anya és apa 

„Fogadjatok szót a szüleiteknek! Ne tegyetek rosszat a többiekkel! Mondjatok igazat!” – ezek 
állnak a Boldogság Szabályai között. Ugyanakkor arról is beszélnek, hogy ne vegyük el, ami a másé. 

Láttatok valaha utcai jelzőlámpát? Így néz ki. (3. kép) A piros lámpa jelentése: „Állj!”. A zöld 
 lámpáé: „Menj!” A sárga lámpa pedig azt üzeni, hogy „Vigyázz!” (Mutass fel színes papírokat, és 
ismételjétek el az utasításokat.) Ha az autók nem állnak meg a piros lámpánál, összeütközhetnek. 
A jelzőlámpák a biztonságunkat szolgálják. Ezek a boldogság szabályai az úton. 

Otthon is vannak Boldogságszabályaink. Amikor anya és apa megkérnek valamire, az egy Bol-
dogságszabály. Nem szeretnék, ha megsérülnénk vagy másokat megsebesítenénk. Azt akarják, 
hogy biztonságban éljünk és boldogok legyünk. 

Sátán nem szereti a Boldogság Szabályait. Azt akarja, hogy ne engedelmeskedjünk ezeknek, 
és ily módon árthasson nekünk. 

Jézus azt akarja, hogy boldogok legyünk. Ezért fogalmazta meg a Boldogság Szabályait, és  
ezért kell betartanunk ezeket. (4. kép) Szeretnétek megköszönni Jézusnak a Boldogság Szabályait? 
Szeretnétek mindig betartani ezeket? 
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Az én imám
Köszönjük, Jézus a Boldogság Szabályait, amit 
nekünk adtál! Köszönjük, hogy segítesz betar
tani ezeket! Nagyon szeretünk! Ámen!

Aranyszöveg 
„Akik engem szeretnek, és az én parancsolati
mat megtartják.” (2Mózes 20:6)

Szemléltető anyag
Biblia; piros, zöld és sárga papírkorongok, egy 
mélyen bevésett kő

Bibliai utalások
2Mózes 20:1-17

Jézus azért adta a Boldogság Sza
bályait, mert szeret minket. Ő segít 
 engedelmeskedni ezeknek.

4

A Biblia kellene, hogy legyen a gyermek első tankönyve. Ebből 
a könyvből adjanak a szülők nekik bölcs, mennyei utasításokat. 
Isten Igéje legyen életük szabálya. Az első lecke, amit a gyer-
mekeknek már életük első éveiben meg kell tanulniuk, az, hogy 
Isten a mi Atyánk. A szülők tudatosítsák magukban, hogy Isten 
előtt felelősek azért, hogy fiaikkal és leányaikkal megismer-
tessék mennyei Atyjukat. Már a kezdetektől felelősségük 
megtanítani gyermekeiknek az Isten törvényének való enge-
delmesség fontosságát. Minden lecke tanúsítsa, hogy Isten 
a szeretet. – The Review and Herald, 1899. június 6.
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  Szülők sarka

nem szeretné, ha megsérülnétek. Azt akarják, hogy 
boldogok és kedvesek legyetek, és így biztonság
ban élhessetek. Ezért kérik, hogy fogadjatok szót. 

Sátán nem szereti a Boldogság Szabályait. 
Ártani akar nekünk, ezért kísért, hogy legyünk 
engedetlenek. Ha anya és apa megkér valamire, 
Sátán arra kísért, hogy inkább duzzogjatok és 
siránkozzatok. 

Jézus szeret és azt akarja, hogy boldogok 
legyünk. Azért fogalmazta meg a Boldogság Sza
bályait, amelyeket be kellene tartanunk. (4. kép)

Tudod, hány ilyen Szabály van? (Szünet) Tíz! 
(Mutasd fel mind a tíz ujjadat.) A Boldogság 
Szabályai Isten Törvénye vagy a Tízparancsolat. 
Ezek mind le vannak írva a Bibliánkban, hogy el 
ne felejtsük őket. Ezt írja a Biblia Isten Szabályai
ról. (Olvasd fel a gyermekeknek Példabeszédek 
29:18 versének utolsó részét.)

Szeretnétek megköszönni Jézusnak, hogy 
ilyen csodálatos szabályokat adott 
nekünk? Szeretnétek, ha Jézus 
segítene ezeket betartani?
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A hegyek és a hegyekben élő állatok
„Akinek kezében vannak a földnek mélységei,  

és a hegyeknek magasságai is az övéi.” Zsoltárok 95:4

Mózes fent volt egy hegyen, amikor Jézus oda-
adta neki a Boldogság Szabályait. A hegyek 
az ég felé nyúló nagyon magas dombok. 

A hegyek magasabbak, mint az őket körülvevő terü-
letek. Egyes hegyek magasabbak másoknál. Vannak 
olyan magas hegyek, hogy a csúcsai a felhőkig érnek. 
A hegy tetejéről messzire el lehet látni. 

Mivel a hegyek magasak, a csúcsokon a levegő 
hideg. Sok hegynek havas a csúcsa, de nem mindnek. 

Egyes állatok szeretik a magas dombokat és a 
hegyeket. A puma, más néven hegyi oroszlán is ilyen. 

A pumák nagyon magasra tudnak ugrani, ugyanak-
kor kitűnő vadászok. Szeretnek egyedül lenni, kivéve 
a kölykeikre vigyázó anyukákat. 

A kőszáli (hegyi) kecskék is a magas hegyeket sze-
retik. Vastag, meleg bundájuk van, ami megvédi őket 
a hidegtől. Szakálluk is van. Nagyon jól tudnak mász-
kálni a sziklákon. Ez segít nekik megszabadulni az őket 
üldöző ellenségtől. 

A hegyek különlegesek, mert szépek. Jézus terem-
tette a hegyeket és minden ott lakó állatot, hogy 
örvendjünk nekik. Ugye, milyen jó hozzánk Jézus?
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A népnek forró, homokos sivatagon 
kellett átmennie.

A 
kis Mózes Egyiptomban nőtt fel. Ami
kor nagy lett, a hercegnőhöz ment lakni. 
De Mózes családja nehéz időszakon ment 

keresztül. Anyukája, apukája és minden rokona 
nagy bajban volt Egyiptomban. 

„Szeretném, ha segítenéd a népem!” – mondta 
Jézus Mózesnek. Azt akarta, hogy Mózes elvezesse 
a népet egy olyan helyre, ahol boldogok lehetnek 
és biztonságban élhetnek. De nehéz volt egy ilyen 
nagy embertömeget irányítani. Mózes félt a kihí
vástól. 

„Ne félj! Én segítek!” – mondta neki Jézus.
Mózes csak azt tette, amit Jézus mondott 

neki. Az egész nép összecsomagolta a holmi
ját az utazásra. Amikor elérkezett az idő, min
den anyuka és minden apuka, minden kisfiú 
és minden kislány, valamint az állataik útnak 
indultak. Csak mentek és mentek. Elértek egy 
nagyon meleg helyre, ahol semmi más nem volt, 
csak rengeteg homok. Ezt sivatagnak nevezzük. 
(1. kép)

A kis Mózes Egyiptomban nőtt fel. Palotában lakott, de népe gondok közt élt az országban. 
Jézus azt kérte Mózestől, hogy vezesse a népet egy másik országba. Azt akarta, hogy ők is 

biztonságban éljenek és boldogok legyenek. 
„Milyen fontos feladat!” – mondta Mózes. Félt, de Jézus megígérte, hogy segít majd neki. 
Mózes és az egész nép felkészült a hosszú utazásra. Majd mindannyian elindultak. Csak men-

tek és mentek. Keresztülmentek egy nagyon forró, homokos területen, a sivatagon. (1. kép) 
Egy idő után elfogyott az élelmük. Az emberek elkezdtek siránkozni, de Mózes megígérte, 

hogy Jézus segít nekik. Az emberek azon tűnődtek, vajon hogy segíthetne Jézus, de 
mivel este volt, mindannyian nyugovóra tértek. 

1

Tanulság a legkisebbeknek

i B l i a i

enétröt

Isten gondot visel népéről
Drága Jézus, köszönjük az élelmet! Köszönjük a vizet!  

Köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk! Szeretünk, Jézus! Ámen!

B

et k

2023. március 25.
Apró léptek • 1. negyedév • 12. tanulmány
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Jézus élelmet adott az embereknek. 
A nép ezt „mannának” nevezte.

2

Egy idő után elfogyott az ételük. 
„Mit fogunk enni?” – kérdezgették egymás 

közt aggódva.
„Jézus majd segít” – ígérte Mózes. – „Ő majd 

küld ételt holnap reggelre.”
Az emberek azon tűnődtek, vajon hogy tudna 

Jézus annyi ételt küldeni, honnan jönne az a sok 
élelem? Bementek a sátraikba, és lefeküdtek 
aludni. 

Reggel, amikor felébredtek, valami hóhoz ha
sonló terült el mindenütt a földön. 

„Mi ez?” – kérdezték. Lehet, hogy először egy 
kislány vagy egy kisfiú kóstolta meg. – „Hmmm! 
Ez finom! Jézus betartotta az ígéretét!” (2. kép)

Az emberek „mannának” nevezték el ezt az 
ételt, ami azt jelenti: „mi ez?” Azonnal mindenki 
elkezdte összegyűjteni a mannát. Most már volt 
eledelük. 

Minden vasárnap, hétfőn, kedden, szerdán, 
csütörtökön és pénteken Jézus friss mannát kül
dött a népnek, hogy egyenek az emberek. Csak 
egy nap nem küldött mannát. Tudjátok, melyik 

volt az a nap? A hetedik nap, 
a szombat. Jézus azt akarta, hogy 
népe pihenjen szombaton. 

„Pénteken gyűjtsetek több 
élelmet, mert eláll szombatig” 

– mondta Jézus. Más napokon 
nem tarthattak meg a manná
ból. Ha mégis megpróbálták, 
a manna megromlott másnapra. 
Rossz szaga lett, és beleköltöztek 
a kukacok. De minden péntek 
este valami csodálatos dolog tör
tént. (Olvasd fel a gyerekeknek 
2Mózes 16:24 versét.) 

Jézus megtanította az embe
reknek, hogyan tartsák szentnek 
az Ő különleges napját, a szom
batot. Most az embereknek volt 
elegendő táplálékuk, így folytat
hatták útjukat új otthonuk felé. 
Ekkor azonban egy újabb gond 
adódott. Vízre is szükségük volt. 

Amikor felébredtek, a földön mindenhol étel hevert. Hónak nézett ki, és „mannának” nevez-
ték. (2. kép)

Jézus minden nap küldött mannát, a szombat kivételével. Pénteken kétszer több mannát kül-
dött, hogy szombatra is jusson. Így az emberek pihenhettek az Úr különleges napján. 

Az emberek folytatták útjukat. Egy idő után újabb gond adódott. Elfogyott a vizük és meg-
szomjaztak. „Szomjasak vagyunk!” – zúgolódtak. Elfelejtették, hogy Jézus segíthet. 

Jézus egy nagy sziklát mutatott Mózesnek. 
„Üss a vessződdel a sziklára, és víz fakad belőle!” – parancsolta Jézus. (3. kép)
Mózes engedelmeskedett Jézusnak, és a sziklából víz fakadt. Jézus megígérte, hogy gondot 

visel népéről, és meg is tette, pontosan úgy, ahogy a ti anyukátok és apukátok is vigyáz rátok. 
(Mutassatok a gyermekeknek egy szelet kenyeret és egy pohár vizet.)
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Jézus ivóvizet is adott  
az embereknek.

3

Amikor a gyermekek megtanulnak uralkodni az étvágyukon és 
egészségesen étkezni, váljék világossá számukra, hogy vissza 
kell utasítaniuk mindazt, ami ártalmas nekik. Le kell mondaniuk 
az egészségtelen dolgokról, hogy valami jobb dologban lehes-
sen részük. Táplálékuk legyen ízletes és ínycsiklandozó, és olyan 
összetevőket tartalmazzon, melyeket Isten bőségesen biztosított 
számunkra. – Gyermeknevelés, 385. o.

  Szülők sarka

„Szomjasak vagyunk!” – siránkoztak. Úgy 
tűnt, folyton elfelejtik, hogy Jézus segíthet nekik. 

Jézus egy nagy sziklát mutatott Mózesnek. 
„Menj ahhoz a sziklához!” – parancsolta Jézus. 

– „Üss rá a botoddal, és víz fakad belőle!” (3. kép) 
Mózes pontosan úgy tett, ahogy Jézus 

mondta, és a víz előtört a sziklából. Most már 
volt elegendő ivóvízük az embereknek és az álla

toknak. Jézus betartotta az ígéretét: gondot viselt 
róluk. Jézus mindig betartja az ígéreteit. 

Amikor ma reggel felkeltetek, gondoltatoke 
arra, hogy lehet, nem lesz kenyeretek reggelire? 
(Mutass a gyermekeknek egy szelet kenyeret.) 
Nem. Féltetek, hogy esetleg nem lesz ivóvize
tek? (Mutass a gyermekeknek egy pohár vizet.) 
Nem. Anyukátok és apukátok gondoskodik róla
tok. Jézus azt akarja, hogy mi is bíz
zunk Benne, ahogy anyukánkban 
és apukánkban is bízunk.

Az én imám 
Köszönjük, Jézus, hogy annyira szeretsz 
 minket! Kérünk, segíts megtanulni mindig 
Benned bízni és engedelmeskedni Neked! 
Szere tünk, Jézus! Ámen!

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

Szemléltető anyag
Biblia; egy szelet kenyér; egy pohár víz

Bibliai utalások
2Mózes 3; 16; 17
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Forró, homokos hely
„Nem szomjaznak, bárha pusztaságon vezeti is őket.” Ézsaiás 48:21

Voltále valaha sivatagban? A sivatagban alig 
esik az eső, így növények sem nagyon nőnek 
ott. A paradicsomoknak és a virágoknak nem 

kedvez a sivatagi éghajlat. A sivatagban általában sok 
a homok, és nincsenek ott folyók vagy fák. 

A „sivatag” szó jelentése: „egy hely, ahol senki nin-
csen”. Az állatok nagy része nem szeret a sivatagban 
élni. De vannak olyan állatok, amelyek kifejezetten ezt 
a sivár vidéket kedvelik, mint például bizonyos gyík és 
kígyófajták. Ha figyelmesen szemléljük, néhány mada-
rat, rovart és emlőst is felfedezhetünk a sivatagban. 

A sivatagban nagyon meleg, de nagyon hideg is 
lehet. A sivatagi állatokat azonban ez nem zavarja. 

A tevék jól érzik magukat a sivatagban. Szőrük 
sűrű, és megvédi őket a nagy melegtől, hosszú lábuk 

magasan tartja őket a forró földtől. Szájukat vastag 
bőr fedi, hogy a tövises, tüskés növényeket is mege-
hessék. A tevéknek különleges szempillájuk van, mely 
védi a szemüket a naptól és a levegőben levő por-
szemcséktől. 

A kaktusz olyan növény, mely a sivatagi éghaj-
latot kedveli. A leveles növények elhervadhatnak 
a forró napsütésben, de a kaktusznak nincs levele. 
A kaktusz faj ták nak nincs szükségük sok vízre a növe-
kedéshez, és szárukban elraktároznak minden szüksé-
ges tápanyagot. A kaktuszok nagyon tüskések, így az 
állatok nagy része képtelen megenni. Mivel kedvelik 
a forró napot, a sivatag a megfelelő hely számukra. 

Jézus gondoskodik a sivatagi állatokról, ahogy 
rólunk is. Megvéd minket, bárhol vagyunk. 
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