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A mi csodálatos 
Istenünk

VASÁRNAP

1
A Biblia a világ legcsodálatosabb történeteit tar-
talmazó könyve. Ezekben a történetekben az is 
nagyszerű, hogy minden igaz! Igaz történeteket 

találhatunk benne gyerekekről, apukákról és anyukák-
ról, nagymamákról és nagypapákról − a legkülönbö-
zőbb emberekről,  illetve a velük történt dolgokról.

Egy rettenetes háborúról is beszél nekünk, ami a 
mennyben kezdődött, amikor egy csodaszép angyal irigy 
lett Jézusra, és iszonyatos hazugságokat állított Róla.

Elmondja nekünk azt is, hogy minden földi élő el-
döntheti, hogy Jézust szereti, Benne bízik és Neki en-
gedelmeskedik-e, vagy hisz a hazugságoknak, amiket az 
irigy angyal mind a mai napig terjeszt.

E heti leckénk a Biblia legelejéhez kalauzol bennün-
ket. Mi az első könyvének a címe? 

A teremtés a „kezdetre” utal. Olvassuk el a legelső 
verset! Mi a vers harmadik szava? Isten!

Kicsoda Isten? Mit gondolsz, hogy néz ki? Hol él? 
Boldog vagy, amikor rá gondolsz? Tudod, hogy nagyon 
szeret téged?

Mielőtt világunkról beszélgetnénk, tanuljunk egy 
kicsit a mi csodálatos Istenünkről!

Valamikor réges-régen, amikor még nem voltak kis-
fiúk és kislányok, apukák és anyukák, és nem volt sem -

mi földünkön, sem folyó, sem hegyek, sem ég, sem 
tenger, nem volt semmi, csak a nagy üresség. És nem 
létezett még semmi élő, egyedül Isten.

ELMÉLKEDÉSRE: Olvasd el újra a kérdéseket! 
Válaszolj rájuk egyenként! A Biblia azt mondja: 

Isten a szeretet. (1Jn 4:8) Vannak emberek, akik félnek 
Isten től, mert azt gondolják, hogy csak akkor szereti őket, 
ha jót tesznek. Szerinted? Isten mindig szeret minket. Per-
sze arról is fogunk tanulni, hogy mit nem szeret. Minél 
jobban megismerjük, annál jobban fogjuk szeretni Őt.

HÉTFŐ

2
Sok csodálatos dolog van, amit nyilván nem ért-
hetünk meg Istennel kapcsolatban, mert mi csak 
emberek vagyunk. Például nem tudjuk azt sem 

felfogni, hogyan lehet ott egyszerre minden helyen, 
ugyanabban az időben. De Isten képes rá.

ARANYSZÖVEG
„Nagy az Úr és igen dicséretes…” 
(Zsoltár 48:1)

1



Azt sem tudjuk felfogni, hogy lehet az, hogy vala-
minek nincs kezdete és vége. A világon mindennek van 
kezdete és vége. Az embereknek is. Istennek azonban 
nincs kezdete, és létezésének soha nem is lesz vége.

Mi nem tudjuk felfogni, hogy a puszta szóból ho-
gyan származhat akkora erő, hogy bármi is előálljon a 
semmiből. De Istennél ez is lehetséges.

Vannak nagyon bölcs emberek, de olyan nincs, aki 
mindenről mindent tud. Isten viszont mindent tud. 
Ő nemcsak a múltat ismeri, hanem azt is, hogy mi fog 
történni a jövőben.

Sok-sok csodálatos dolog van Istennel kapcsolat-
ban, amit nem tudunk felfogni, mert csak emberek va-
gyunk. De sok olyan dolog van, amit tudhatunk.

Isten minden apró dolgot tud mindegyikünkről. 
Mert nagyon szeret minket. Szeretné, ha barátai len-
nénk és megismernénk róla mindent, amit csak lehet.

Amikor Dávid megértette, hogy Isten mindenütt je-
len van, nagyon örült. Énekeket is írt Róla. Ti is gyö-
nyörködhettek egy ilyen énekben, ha elolvassátok 
Zsolt 139:1−12-t.

ELMÉLKEDÉSRE: Mivel Isten mindenütt jelen 
van, szerinted veled is ott van ebben a pillanat-

ban? Igen. És meg ígérte, hogy soha nem hagy el minket. 
Örömmel tölt el a tudat, hogy egy ilyen hatalmas és sze-
rető Istenünk van, aki ilyen közel van hozzád?

KEDD
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A földön nagyon sok család él. Mi annak a csa-
ládnak a neve, amelyikhez te tartozol? Hányan 
vagytok a családban? Különböző neveitek van-

nak? Különböző életkorúak vagytok? 
 Ismersz olyan családokat, amelyek-
nek ugyanaz a vezetéknevük?

Tegyük fel, hogy vezetékneved 
Kovács vagy Petrovics. De mi-
közben ugyanaz a vezetékneved, 
mint a testvéreidnek, mégis kü-
lönböző személyek vagytok, nem 
igaz?

Tudtad, hogy Istennek is van 
egy családja? És azt tudtad, hogy 
minden egyes ember dönthet úgy, 
hogy Isten családjához akar tar-
tozni?

Amikor azt mondjuk: „Isten”, három 
különálló személyről beszélünk. Mindegyikük ugyan-
azzal a névvel rendelkezik (Isten).

(Úgy, ahogy a családban is mindenkinek ugyanaz 
a vezetékneve.) Az Ő neveik: Atya Isten, Fiú Isten 
(őt hívjuk Jézusnak) és Szentlélek Isten. Ők együtt 

az Istenség. Mindegyikük Isten; mindhárman Istenek; 
nincsen más Isten rajtuk kívül.

Emlékszel arra, hogy mit mond a lel-
kész, amikor alámerít egy embert? „Meg-
keresztellek téged az Atyának, a Fiú nak 
és a Szentléleknek nevében.” (Mt 28: 19, 
20)

Amikor az emberek megkeresztelked-
nek, akkor ezzel azt mondják ki, hogy Isten 

családját választják, hisznek 
abban, amit a Biblia mond, 
mert az Isten Szava. A Bib-
lia az egyik fontos eszköz, 
amelyen keresztül Isten szól 
hozzánk.

A családok nagyon sze-
retnek együtt tervezni és 
csinálni dolgokat; de mind-
nyájuknak megvan a saját 
munkája is. Ugye így van?

Az Istenségben szintén mindenkinek megvan a maga 
külön feladata. Mindegyik korlátlan hatalommal ren-
delkezik, mindegyik tud mindent.

Mindent együtt terveznek, és mindenben, amit 
tesznek és gondolnak, egyetértenek. És jobban szeret-
nek minket, mint ahogy mi azt el tudjuk képzelni.

ELMÉLKEDÉSRE: A gyermekek, ha úgy akar-
ják, már a keresztség előtt is választhatják Isten 

családját! Szeretnél te is Isten családjához tartozni? Miért 
nem mondod el Jézusnak, hogy vágysz erre? Ő segít neked 
abban, hogy szeresd Őt, hogy bízz Benne és engedelmes-

kedj Neki minden nap.

SZERDA
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Amikor a Biblia arról beszél, hogy 
Isten valamit mond vagy tesz, ak-
kor biztosak lehetünk abban, hogy 

az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyet akar-
nak.

Amikor Isten megtervez valamit, akkor 
azt a Fiú Isten viszi végbe. Neki mindeh-
hez csupán szólnia kell. Ezért hívja Őt a 
Biblia sok helyen Igének. Olvassátok el 
ennek példájaként Jn 1:1−3–t.

Amikor beszélsz, akkor te is használsz szavakat, nem 
igaz? De tudsz-e életet adni bárminek is puszta szó-
val? Egyedül Isten adhat életet valaminek vagy valaki-
nek, hiszen Tőle származik minden élet. Ő nem úgy 
alkotott bennünket, ahogy azokat a játékokat csinál-
ják, amelyek felhúzhatók vagy elemmel működnek. 
Ő tartja fenn az életet mindenben és mindenkiben.

© Darrel Tank
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A Szentlélek Istent gyakran hívjuk Gyámolítónak 
vagy Vigasztalónak. Ő mindenhol, mindig ott tud 
lenni, velünk tud lenni. Szól hozzánk a gondolataink 
által, és nagyon sokféleképpen segít nekünk. Segít ne-
künk abban is, hogy kedvesek legyünk és mindig igazat 
mondjunk. Segít nemet mondani, amikor Sátán enge-
detlenségre próbál rávenni bennünket. Csodálatos ba-
rát és segítőtárs Ő!

ELMÉLKEDÉSRE: Amikor rajzolsz egy képet, 
mire van szükséged? Amikor szeretnél sütni egy 

süteményt, mire van szükséged? Ugye senki sem tud képet 
létrehozni vagy süteményt készíteni a puszta szavával? 
Amikor kísértést érzel, hogy engedetlen légy, vagy panasz-
kodj, de te ezek helyett azt teszed, amiről tudod, hogy 
 Jézust örömmel tölti el, a Szentlélek segít 
Téged. Ő tudja, hogy az enge-
delmesség boldoggá tesz min-
ket. Hallgass mindig rá!

CSÜTÖRTÖK
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Amikor éjszaka felnézünk az 
égre, mit látunk? Tudtátok, hogy 
a nap, hold és a csillagok, amiket mi 

látunk, csupán parányi részei annak a mil-
liónyi napnak és világnak, amiket Jézus te-
remtett?

Természetesen Isten nem akart egy cso-
dálatos, de üres Földet. Azt akarta, hogy 
boldog emberek éljenek rajta. Azt akarta, 
hogy legyenek emberek, akik gondolkod-
nak, beszélgetnek, akik szeretik Őt és a ba-
rátai lehetnek.

Isten csodálatos angyalok millióit is terem-
tette, akik segítenek neki. (Zsolt 103:20,21)

Volt az Isten által teremtett angyalok között egy, aki 
az összes többi angyal különleges segítője és vezetője 
volt. Magasabb, szebb és okosabb is volt, mint a többi 
angyal. Úgy hívták, hogy Lucifer.

Lucifer örült, hogy Isten különleges segítője és kö-
zeli barátja lehet. Küldetéseket teljesített más világok-
ban. A kórus vezetője is ő volt. És milyen gyönyörűen 
énekelt! A többi angyal tisztelte és csodálta. Akármit 
kért tőlük, azok örömmel teljesítették.

Az angyalok a mennyben és a más világok lakói 
olyanok voltak, mint egy nagy és boldog család. Min-
den angyal és minden lény örömét lelte a másik társa-
ságában és mindnyájan szerették egymást. 

ELMÉLKEDÉSRE: Szeretnél ellátogatni más vi-
lágokba, találkozni ott élő emberekkel? Ha úgy 

döntesz, hogy Isten családjához szeretnél tartozni, egyszer 
majd sor kerülhet erre.

PÉNTEK

6
Tudjuk, hogy a menny-
ben és az egész világ-
mindenségben az an-

gyalok és az emberek tökéle-
tesek és boldogok voltak.

Tűnődtél már azon, miért 
van az, hogy Földünkön any-
nyian vannak, akik nem bol-
dogok? Gondolkodtál már azon, miért háborúznak 
az emberek, miért ölnek és tesznek rosszat egymással? 
Gondolkozzunk most el ezen!

Amikor Isten angyalokat és embereket teremtett, 
szabad választási lehetőséggel alkotta meg őket. Azt 

akarja, hogy azért szeressük Őt és azért engedel-
meskedjünk Neki, mert mi így akarjuk, és nem 

azért, mert azt kell tennünk! Nem lehetnénk 
tökéletesen szabadok, ha nem lenne választá-
sunk, nem igaz?

Szerintetek Isten minden dolgot tud előre, 
még mielőtt megtörténne? Hogyne! (Ézsa 
46:9,10)

Réges-régen, amikor Isten elkezdte meg-
alkotni a Földet, az angyalokat és az embe-
reket, előre tudta, hogy akad majd valaki, 
aki már nem fogja szeretni és nem fog enge-

delmeskedni Neki. Mi lett volna, ha Isten ekkor ezt 
mondja: „Nem fogjuk őt megteremteni, és erről 
nem teszünk említést senkinek.” Én félnék bízni 
Istenben, ha ilyen lenne. Örülök, hogy Isten tel-

jesen szabadnak teremtett engem. Örülök annak, 
hogy választhatok. Jövő héten arról a szomorú válasz-
tásról fogunk tanulni, amely tönkretette azt a tökéle-
tes boldogságot, amely a mennyben és a Földön honolt.

De van egy csodálatos örömhír. Isten mindent tud 
a jövővel kapcsolatban, és elmondta nekünk azt, hogy 
hamarosan eljön majd a nap, amikor minden szomo-
rúságnak és boldogtalanságnak örökre vége lesz. Azt is 
tudja, hogy senki sem fogja megrontani ezt az összhan-
got. Földünk újra tökéletes és szép lesz, az itt élő em-
berek mindig boldogok lesznek. Ugye boldoggá tesz ez 
a tudat?

ELMÉLKEDÉSRE: El tudod mondani az Isten-
ség három személyének a nevét? Mi Jézus, a Fiú 

Isten feladata? Mi módon segít a Szentlélek Isten nekünk? 
Örülsz annak, hogy Isten csodálatos családját választhat-
tad? Mondd el Jézusnak, mennyire hálás vagy!

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:  
Zsoltár 139:1−12; Példabeszédek 8:22−36;  
Pátriárkák és próféták, 33−35. old. 3



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

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

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

TÖRTÉNET-SAROK

Patti Lynn Guthrie történetei alapján

Egy csodálatos meglepetés

Egy baba? Babánk fog születni?” Az anya szeme csillogott a hír hallatán. Milyen 
csodálatos is a hír, amit a doktor közölt vele! Kisbabája fog születni! Alig várta, 
hogy elmondhassa a férjének.

Amikor apa aznap hazaérkezett a munká-
ból, az anya boldogságtól sugárzó arca el-
árulta neki, hogy valami különleges dolog 
történt.

− Soha nem fogod kitalálni, mit tud-
tam meg ma − mondta anya.

− Mit tudtál meg? – kérdezte apa.
− Kisbabánk lesz!
Most az apán volt a sor, hogy izgatott legyen.

− Ez csodálatos! − kiáltotta, amint anyát karjába 
kapta és megölelte. − Gondold csak el! Az első kisba-
bánk! Igazi család leszünk!

− Igen − bólintott anya. − Alig várom már! De sok 
minden van, amit meg kell még tennünk, hogy készen 
álljunk a kicsi fogadására. Sok mindenre van egy kis-
babának szüksége, hiszen te is tudod!

Azonnal el is kezdték tervezgetni a 
kicsivel kapcsolatos tennivalókat. A kö-
vetkező hetek és hónapok szinte repül-
tek, ahogy mindketten azon dolgoztak, 
hogy mindent előkészítsenek a kisba-
bájuk érkezésére.

Először is kialakítottak számára egy 
külön szobát. Fehérre festették a fala-
kat, aztán felraktak egy csinos tapéta-

szegélyt. Anya anyagot 
vásárolt, hogy egy gyö-

nyörű steppelt ágyta-
karót készítsen be-
lőle. Nagymamától 
kaptak egy bölcsőt, egy kényel-

mes hintaszék pedig szép új hu-
zatot kapott.

Elmentek, hogy megvásárol-
ják az egyéb dolgokat is. A kisbabának 

szüksége lesz pelenkára és popsitörlőre. Kellene 

még hintőpor és sampon, lepe dők a kiságyba 
és hálózsákok is. Vásároltak egy babakádat, 
törölközőket és még sok egyebet. A bará-
toktól kaptak babaruhákat, puha takaró-
kat és játékokat. Milyen izgalmas volt ez 
az egész!

Amikor az anya ellenőrzésre ment az 
orvoshoz, néha a doktor megen-

gedte, hogy meghallgassa a kisbaba szí-
vét. Hallhatta az apró dobbanásokat. 
Tudta, hogy a kisbaba fejlődik.

Egy napon apa így szólt: 
− Gondolkodnunk kell a kisbabánk 

nevén is.
− Igen, igazad van − értett egyet anya, és másnap 

beszerzett néhány könyvet a névvá-
lasztáshoz. Hosszú listákat készítettek. 
Nagyon sok szép név volt! Azon gon-
dolkodtak, hogy tudják kiválasztani 
azt az egy nevet a kisbabájuknak. Vé-
gül úgy döntöttek, hogy a  Laura nevet 
adják neki.

Amikor minden elkészült, nehéz 
volt türelmesen kivárni a kis Laura ér-
kezését. Végül elérkezett a nap, amikor 
az orvos szerint a kisbaba várhatóan 
megszületik. De Laura nem érkezett 
meg aznap. Sem másnap. Sem az azt 
követő napon.

(Folytatjuk)
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MINDENEKELŐTT
a BIBLIA

KISISKOLÁSOK – A ÉV 
1. negyedév/2. – január 14.

Lucifer szomorú 
döntése

VASÁRNAP

1
Hallottál már a szabályok fontosságáról? Na gyon- 
nagyon hálásak lehetünk értük. Sem a játékok, 
sem az autók, sem a számítógép, de még a tes-

tünk sem tudna szabályok nélkül működni. Vegyünk 
csupán egy példát!

Van egy szabály, mely szerint meg kell 
állni, ha a közlekedési lámpa pirosat mu-
tat. Mi történne, ha az emberek kedvük 
szerint felrúgnák ezt a szabályt? El tudod 
képzelni, mennyi-mennyi autó ütközne 
össze, és mennyi ember halna meg vagy 
szenvedne súlyos sérülést?!

Bölcs emberek jó szabályokat alkottak, amelyek vé-
denek minket és megőrzik épségünket. Amikor az em-
berek engedelmeskednek ezeknek a szabályoknak, nem 
is igen tartják azt számon. Amikor betartjuk a közleke-
dési szabályokat és meglátunk egy rendőrautót, nincs 
mitől tartanunk. Ilyenkor csak örülünk annak, hogy 
a rendőr segít a biztonságos közlekedésben.

Az a sokmillió dolog, amit Isten alkotott, szabályok 
által működik. Ha nem így lenne, akkor Földünkön 
hatalmas káosz uralkodna. (Péld 8: 32-36)

ELMÉLKEDÉSRE: A növények és az állatok 
auto ma ti ku san követik Isten szabályait. Vajon az 

almafa volt-e valaha engedetlen, hogy epret teremjen alma 
helyett? Természetesen nem. Minden növény azt teszi, ami-
nek Isten teremtette. A macska szokott kiskutyát  fialni? 
Nem. Nekik csak kiscicájuk lehet. Minden növény és állat 
Isten szabályait követi, amelyeket Ő alkotott számukra. 
Milyen más jó szabályok jutnak eszedbe? Milyen szabályo-

kat alkotott Isten a Napnak, a Holdnak és a csillagoknak? 
Mit gondolsz? Készített Isten az emberek számára is „bol-
dogság-szabályokat”? Meg tudsz említeni néhányat?

HÉTFŐ

2
A növények, az állatok és az emberek hasonlíta-
nak egymásra? Igen? Nem? Hogyan? A növények-
nek, az állatoknak és az embereknek egyaránt 

szüksége van vízre? És táplálékra? Friss levegőre? Nap-
fényre? Igen. De ugye a növények nagyon is különböz-
nek az állatoktól? A növények nem képesek 
olyan dolgokra, mint az állatok.

Az állatok viszont nem tudnak beszélni 
és gondolkodni úgy, ahogy az ember ké-
pes. A hódok tudnak gátakat építeni, de 
képesek autót vezetni? A madarak tud-
nak repülni, de vajon tudnak repülőgépet 
építeni? Vagy űrhajót? A  legtöbb dolog, amit az álla-
tok tesznek, nagyrészt azért van, mert Isten úgy alkotta 
meg őket, hogy automatikusan kövessék azokat a tör-
vényeket, amiket számukra alkotott. Ezt ösztönnek ne-
vezzük. Az állatok nem gondolkodnak, terveznek és 
hoznak döntéseket, ahogy mi.

ARANYSZÖVEG
„…ha pedig megtartja a törvényt,  
oh mely igen boldog!”  
(Példabeszédek 29:18)
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A döntés képessége különleges ajándék, amit Isten 
adott az embernek. Az emberek tudnak beszélni és gon-
dolkodni, tervezni és választani. Nem vagyunk olyanok, 
mint a növények, sem olyanok, mint az állatok. Isten 
azt akarja, hogy megismerjük a „boldogság-szabályokat” 
és engedelmeskedjünk nekik. Azért adta őket, mert 
tudta, hogy ezekkel összhangban élve lehetünk boldo-
gok. Szeret minket és soha, de soha nem kér olyat tő-
lünk, ami boldogtalanná tenne.

Mivel szeretjük Őt és bízunk Benne, engedelmes-
kedni akarunk Neki. Soha nem kényszerítené ki az en-
gedelmességet. Ugye, hogy ettől csak félnénk Tőle?

Tudod, mit nevezünk Isten „boldogság-szabályainak”? 
A Tízparancsolatot. Ezek Mózes második köny  ve 20. 
fejezetében (3−17. vers) találhatók. Olvassuk el ezt a 
szakaszt!

ELMÉLKEDÉSRE: Miért örülhetünk annak, 
hogy Isten ilyen boldogság-szabályokat alkotott az 

emberek számára? Milyen volna a világunk, ha ezek nem 
lennének? Szeretnél egy olyan világban élni, ahol min-
denki, aki akar, ölhet, lophat, hazudhat, csalhat?

KEDD

3
Mit gondolsz, Isten az angyalokat is úgy alkotta 
meg, hogy választhassanak? Természetesen, igen.

Emlékszel annak a gyönyörű angyalnak a ne-
vére, akit Isten azért alkotott, hogy különleges segítője 
és közeli barátja legyen? Ő volt Lucifer. A neve azt je-
lenti, hogy „fényhozó”. Ő volt a legfontosabb és a leg-
szebb angyal a mennyben. És hogy tudott énekelni! 
Ő volt a mennyei kórus vezetője. (Ez 28:12-15)

A többi angyal és más teremtett világok lényei, aki-
ket Isten alkotott, tökéletesen boldogok voltak. Lucifer 
is nagyon boldog volt. Szeretett Isten különleges hírvi-
vője lenni és Hozzá közel lenni.

De aztán valami nagyon szomorú dolog történt. Lu-
cifer elkezdett azon gondolkodni, hogy ő milyen gyö-
nyörű és különleges. Szép lassan büszkeség támadt 
benne, hogy ő mennyi mindenre képes, milyen gyö-
nyörű és hatalmas. És minél többet gondolkodott sa-
ját magáról, annál kevesebbet gondolkodott arról, hogy 
milyen szerető és bölcs az Isten.

Lucifer nem engedelmeskedett az első „bol dog ság- 
sza bály nak”. Nagyobb akart lenni annál az angyalnál, 
akinek Isten teremtette. Isten akart lenni!

Amikor az Atya Isten és Jézus, a Fiú Isten elkezdték 
megtervezni világunkat és az embert, ezt a különleges 
lényt, Lucifer féltékeny lett Jézusra. Azt gondolta, hogy 
neki is ott kellene lennie a tervezésnél. Ez elég buta 

gondolat volt, nem? Ő nem lehet Isten, ő angyalnak 
lett teremtve.

Lucifer nem tudott annál többet létrehozni, mint 
te vagy én. Nem alkothatott semmi élőt. Csak az Atya 
 Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten képes erre. És Jé-
zus volt az, aki mindig szólt és a teremtett dolgok elő-
álltak. Ezért hívjuk Őt Teremtőnknek. Ő teremtette az 
angyalokat, Lucifert is beleértve.

ELMÉLKEDÉSRE: Volt valami oka Lucifernek 
arra, hogy boldogtalan legyen? Milyen gondola-

tok felett időzve kezdte boldogtalannak érezni magát? Ha 
a büszkeséget, az önzést vagy a féltékenységet választjuk, 
az boldoggá vagy boldogtalanná tesz bennünket? Amikor 
tudatosan ilyen gondolatokat dédelgetünk, az másokat 
örömmel ajándékoz meg vagy boldogtalanná tesz?

SZERDA

4
Amikor ezek az önző és irigy gondolatok kezdtek 
megtelepedni Luciferben, természetesen már nem 
volt olyan boldog, mint azelőtt. Elkezdett a többi 

angyalnak is olyan dolgokat mondani Istenről, amik 
nem voltak igazak. „Azon gondolkodom, hogy miért 
kellenek nekünk szabályok?” − mondta nekik egy nap. 

Szabályok? Az angyalok soha még csak nem is gon-
doltak arra, hogy ők szabályoknak engedelmeskednek. 
Tökéletesen boldogok voltak és teljes szívből szerették 
Istent. (Zsolt 40:8)

„Nekünk, angyaloknak, nincsen szükségünk szabá-
lyokra” − mondta Lucifer egy másik alkalommal. „Tu-
dom, hogy sokkal boldogabbak lennénk szabályok nél-
kül. Annál is inkább, mivel tökéletesek vagyunk.”

Először az angyalok nem tudták, mit is gondoljanak. 
Nagyon szerették és csodálták Lucifert. Bíztak benne. 
Mindaz, amit mondott, észszerűen hangzott, de az öt-

I. 
Én, az Úr, vagyok a te Istened,  

aki kihoztalak téged Égyiptomnak  
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 vizekben 
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 negyediziglen, akik engem 
gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer-
iziglen 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 szolgálóleányod, 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 meg-

nyugovék. 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 T Í Z PA R A N C S O L AT
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letei nem tűntek túl jónak. Lucifer azt állította, hogy 
most is ugyanúgy szereti Istent, de azt bizonygatta, 
hogy az ő tervei jobbak, mint Istenéi.

Azután úgy kezdett erről Istennek beszélni, mintha 
ő maga hűséges volna Hozzá, de az angyalok közül so-
kan nem lennének boldogok.

Vajon Isten pontosan tudta, hogy Lucifer mit forgat 
a fejében és miben mesterkedik? Termé-
szetesen igen. És milyen szomorúságot 
érzett! Megpróbálta türelmesen és sze-
retettel megállítani Lucifert a lejtőn.

Lucifer igazából tudta, hogy ő gon-
dolkodik rosszul. Tudta, hogy ő mond 
hazugságokat Istenről. Tudta, hogy 
már nem boldog. Volt, hogy majdnem 
meggondolta magát és majdnem bo-
csánatot kért. Majdnem! De aztán arra gondolt, hogy 
milyen kínos lenne bevallani az angyaloknak, hogy ha-
zudott. Túl büszke volt ahhoz, hogy megtegye. Milyen 
szomorú!

ELMÉLKEDÉSRE: Voltál már úgy, hogy valami 
olyat tettél, amiről tudtad, hogy rossz, de túl ma-

kacs voltál ahhoz, hogy bocsánatot kérj? Mit kell gyorsan 
tennünk, amikor engedetlenek vagyunk vagy megbántunk 
valakit?

CSÜTÖRTÖK

5
A sok millió angyal végül egyenként eldöntötte, 
hogy Istenhez vagy Luciferhez maradnak-e hűsé-
ges. Soha ne feledd, hogy Isten soha nem kény-

szerít senkit arra, hogy Őt szeresse és Neki engedelmes-
kedjen. Többségük az Istenhez való hűséget választotta, 
de sokan Lucifer mellett döntöttek.

A Biblia azt mondja, hogy háború volt a mennyben 
Isten angyalai és Lucifer angyalai között. Képzeld csak 
el! Milyen szomorúság töltötte el a mennyet! (Jel 12:7-
9, Ez 28:16,17)

Végül Isten azt mondta, hogy azoknak az angyalok-
nak, akik Lucifert követték, el kell hagyniuk a meny-
nyet. És Lucifer nevét Sátánra változtatta.

Lucifer úgy gondolta, hogy neki kellene irányítani 
a mennyet. De most el kellett onnan mennie. Tudta, 
hogy döntése miatt nem lehet többé boldog. Az angya-
lok ezrei, akik azt választották, hogy hisznek a hazugsá-
gainak, sem voltak már boldogok.

El tudod képzelni, hogy azok az angyalok, akik hit-
tek Lucifer hazugságinak, milyen dühösek és szomo-
rúak voltak, amikor el kellett hagyniuk a mennyet? Pe-
dig korábban milyen  boldogok voltak ott!

Semmi nem úgy alakult, ahogy Lucifer ígérte. Most 
már tudták, hogy hazudott nekik. Mindannyian azt kí-

vánták, bárcsak visszamehetnének a mennybe. Sátán 
is így volt ezzel. Még könyörgött is Istennek, hogy en-
gedje őket vissza. Még azt is elismerte, hogy hazudott. 
Megígérte, hogy elfogadja azt is, ha nem lehet többé 
főangyal.

Vajon Isten tudta, hogy Sátán és angyalai igazán 
megbánták-e, amit tettek? Természetesen tudta. Tudta, 

hogy Sátán szíve nem változott meg.
Amikor Sátán és angyalai meg-

tudták, hogy nincs számukra visz-
szaút, azonnal elhatározták, hogy 
mindent megtesznek, hogy fájdal-
mat okozzanak Istennek, és külö-
nösen Jézusnak, a Fiú Istennek.

ELMÉLKEDÉSRE: Ha 
Sátán azt mondta, hogy ő 

és az angyalai megbánták, amit tettek, 
honnan tudhatod mégis, hogy valójában nem bánták 
meg? Van olyan, hogy a gyerekek csak azért mondják, 
hogy megbántak valamit, mert nem akarják, hogy meg-
büntessék őket? Mit gondolsz, Isten miből tudja, hogy iga-
zán megbántuk-e? És a szüleink mi alapján tudják?

PÉNTEK

6
Sátán irigy volt Jézusra, mert Ő teremtette az új 
világot és az azt benépesítő különleges embere-
ket. Arra jutott, hogy leginkább azzal okozhatna 

fájdalmat Jézusnak, ha a mi világunkban is ugyan úgy 
tönkretesz mindent, ahogy a mennyben. Így az övé len-
ne a Föld. Angyalaival együtt ő irányítaná. Tudta, hogy 
ezzel fájdalmat okozna Istennek és nagyon szomorúvá 
tenné Őt.

Amikor szólt a tervéről az angyalainak, azok meg-
ígérték, hogy amiben csak tudnak, segítenek neki.

Milyen gonosz, kegyetlen lénnyé vált Lucifer! Meny-
nyi bánatot okozott már eddig is! (Ézsa 14:12-15)

ELMÉLKEDÉSRE: A bűn azt jelenti, hogy nem 
engedelmeskedünk Isten boldogság-szabályainak. 

A bűn a mennyben, Lucifer döntésével vette kezdetét? Mely 
törvények iránt volt Lucifer engedetlen? Mi a helyzet az 
első szabállyal? Megpróbálta magát Istennel egyenlővé 
tenni? A saját útját akarta járni Isten útja helyett? Hazu-
dott? Megpróbálta ellopni az angyalok szeretetét Istentől? 
Ha biztonságban és boldogságban akarunk élni, akkor 
mindig kérjük Jézust, segítsen nekünk engedelmesnek 
lenni a törvényei iránt.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:  
Ézsaiás 14:12−15; Ezékiel 28:2−10,12−19;  
Pátriárkák és próféták, 35–43. old.; A megváltás 
 története, 13−19. old.

© Amazing Facts
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TÖRTÉNET-SAROK

Patti Lynn Guthrie történetei alapján

Én is különleges vagyok!

Nehéz volt türelmesnek lenni, amikor Laura nem érkezett meg időben. De vé-
gül, tizenkét hosszú nappal azután, amikorra anya és apa várta, végre meg-
született. Apa ott volt anya mellett, hogy köszöntse az ő drága kisbabájukat. 

Ugyanígy nagymama és Janka néni is.
Sok barát várta már a híreket. Mindnyájan tudni 

akarták, mi van a kisbabával. Sokan eljöttek, hogy lás-
sák Laurát, telefonáltak vagy üdvözlő lapot és 
levelet küldtek. Ilyeneket kérdeztek: Mek-
kora súllyal született? Mi a neve? Hogy 
néz ki? Van haja? Milyen színű?

Otthon minden megváltozott ahhoz 
képest, ahogy Laura születése előtt volt. 
Először is, a babák nem sok mindent 
tudnak csinálni azon kívül, hogy alsza-
nak, esznek és sírnak meg gügyögő hango-
kat adnak ki. Nem tudnak beszélni, járni 
vagy egyedül enni. Sőt még nem is látnak 
túl jól. Természetesen anya és apa nagyon 
odafigyeltek rá, hogy Laura biztosan meg-
kapja a megfelelő gondoskodást. Szeret-
ték és mindent megtettek érte.

Apa gyakran tartotta Laurát erős 
karjaiban. És miközben a szemébe né-
zett, néha énekelt neki.

Az anya szíve telve volt bol-
dogsággal. Még mindig nehéz 
volt elhinnie, hogy ez a kislány 
igazán az övék. Megígérték Jé-
zusnak, hogy meg fogják taní-
tani arra, hogy mindig szeresse Őt, 
bízzon Benne és engedelmeskedjen az 
Ő csodálatos boldogság-szabályainak.

A kisbabák nem maradnak sokáig kisbabák. És mint 
minden kisbaba, Laura gyorsan felnőtt, ahogy ti is 
gyorsan felnőttetek. Most már nagylány és iskolába jár.

De Laura nem egyedül nőtt fel. Még három édes 
kisbaba érkezett a családba. A második Vilmos, aztán 
Márta, végül a kis Johanna. Mindegyiküket ugyanúgy 

szerették, mint Laurát.

Vilmosnak és Johannának vörös haja van és szep-
lősek. Laurának és Mártának sötét haja van. Minde-

gyikük nagyon sok dologban különbözik a töb-
biektől, és ettől olyan különösen édesek. Mind 
nagyon szeretik egymást. Nőnek, játszanak 

és mindenféle csodálatos dolgot tanulnak, 
ahogyan te is. Milyen boldog családot al-
kotnak!

Mindenki, egészen Ádámig és Éváig 
visszamenőleg, kisbabaként kezdte? Igen, 

mindenki, Ádámot és Évát kivéve, kis-
baba volt. Te is. A szüleid és a nagy-

szüleid is.
És nincs két teljesen egyforma 

kisbaba a világon. Még az ikrek 
sem egyformák. Tehát minden új-
szülött gyermek nagyon különle-
ges. Te is különleges vagy!

Ugye örülsz, hogy Isten 
mindnyájunkat szeret? Nem 
számít, kik vagyunk, hol 
születtünk, hol élünk, mi-

lyen gazdagok vagy szegé-
nyek vagyunk. Isten minden 

egyes embert ugyanúgy szeret 
és mindenki nagyon különleges a 

számára. Én is különleges vagyok. Te is az vagy. 
Mindnyájan nagyon különlegesek vagyunk!
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KISISKOLÁSOK – A ÉV 
1. negyedév/3. – január 21.

Isten csodálatos 
teremtése

VASÁRNAP

1
Tanultunk egy keveset csodálatos Istenünkről, 
aztán Luciferről, a legszebb és legerősebb angyal-
ról a mennyben, aki nem engedelmeskedett Is-

ten boldogság-szabályainak.
Féltékeny lett Jézusra, Isten Fiára, aki a Teremtőnk. 

Megpróbálta elhitetni az angyalokkal, hogy Isten nem 
szereti őket, és nem is igazságos.

Végül azonban az angyalok, akik Sátán mellett dön-
töttek, rájöttek, hogy hazudott.

Isten a szeretet, és Ő kizárólag azt teszi, amiről tudja, 
hogy boldoggá tesz minket. De Isten sosem kényszerít 
minket, hogy engedelmeskedjünk Neki. Soha!

Ezen a héten arról fogunk elmélkedni, hogyan is 
teremtette Jézus csodálatos világunkat, amelyet Isten 
akkor tervezett el, amikor még Lucifer a mennyben 
 lakott.

Olvassuk el a Biblia legelső könyvének legelső feje-
zetéből az első két verset! Emlékszel még az első könyv 
címére? Ez Mózes első könyve, a Teremtés könyve. 
(1Móz 1:1,2)

Mózes első könyve világunk történetének eredetével 
kezdődik.

Az első nap előtt nem 
volt semmi, csak az 
üres sötétség. Ekkor 
Isten megteremtette 
a Földet, majd vastag 
víztakarót vont köré-
je. A Szentlélek Isten 

szeretettel őrködik minden fölött. Ekkor Isten kimond-
ta a legelső szavakat. Melyek voltak ezek? Olvassuk el 
a 3−5 verset.

Azonnal világosság lett! Ettől fogva nem volt már ál-
landóan sötét. Megalkotta a legelső napot. Hogy hívjuk 
ezt a napot? Vasárnapnak.

Azt gondolhatjuk, hogy egy-egy nap a reggellel kez-
dődik, ám a Biblia szerint a nap végét a napnyugta je-
lezte, így a következő nap ekkor és nem reggel kezdő-
dött.

ELMÉLKEDÉSRE: Szerinted tudta Isten, hogy 
a testünknek szüksége van pihenésre és alvásra az 

éjjeli időszakban, amikor sötét van, hogy mire kivilágoso-
dik, frissek legyünk és készen álljunk az előttünk álló 
napra? Persze, hogy tudta. Amikor anya vagy apa azt 
mondja neked, hogy ideje ágyba bújni, ezt segítségképpen 
teszik, hogy sok-sok erőd legyen és boldog légy a nap vilá-
gos szakában. Hogyan engedelmeskedünk? Mosolyogva 
vagy nyafogva?

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

ARANYSZÖVEG
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HÉTFŐ

2
Az első nap végén hogy nézett ki a Föld? Vastag 
vízréteg borította az egész felszínét?

Hogy hívjuk a második napot? Hétfőnek. Mit 
csinált Isten hétfőn? Olvassuk el 1Móz 1:6−8-ból!

Isten ismét csak szólt. Csak ennyit kellett tennie. 
A Földet még mindig víz borította; de most valami még 
lett. Mi lett? Ég! Isten alkotott kék eget, friss levegőt, és 

mindezek alatt kék víz volt.
Mindenre gondolt, ami-

ről tudta, hogy szükséges 
ahhoz, hogy egészségesek 
és boldogok legyünk. Gon-
dolt valami másra is még. 
Arra, hogy az embereknek 
szükségük lesz még sok cso-
dálatos dologra.

Mielőtt az Úr nekiállt  
volna, hogy teremtsen, min-
dent gondosan megtervezett. 
Nem felejtett el egy ap ró sá-

got sem. Tudta, hogy az élőlényeknek, amiket nem so-
kára megteremt, friss levegőre lesz szükségük.

Tudta, hogy szükségük lesz vízre is.  Tudta, hogy sze-
retünk majd úszni, de van egy ennél komolyabb ok, 
amiért megteremtette a vizet. Tudta, hogy nagyon sok 
vizet kell majd innunk.

ELMÉLKEDÉSRE: Minden nap ki szoktál men-
ni a friss levegőre? Ki szoktad nyitni az ablakodat 

éjszaka, hogy bejöjjön a friss levegő? Mennyi vizet kell inni 
naponta? Szervezetednek sok-sok vízre van szüksége két ét-
kezés között, hogy jól működhessen és egészséges maradj. 
Ehhez bizony vízre van szükséged. Nem üdítőre, nem gyü-
mölcslére: két étkezés között vízre.

KEDD

3
Mit alkotott Isten az első két napon? Vízzel borí-
totta be a Földet, aztán világosságot, majd leve-
gőt teremtett. És most eljött az ideje, hogy mást 

is teremtsen a harmadik napon. Mi a neve a harmadik 
napnak? Kedd.

Isten készen állt arra, 
hogy újra szóljon. Mit 
mondott? Olvasd el 1Móz 
1:9−10-et!

Nem gondolsz arra, hogy 
bár ott lehettél volna, ami-
kor a szárazföld kezdett 
kiemelkedni a vízből? Ha-
marosan több lett a száraz-
föld, mint a víz.

Most a víz nagy és kis tavakból, folyókból és folya-
mokból áll. Talán voltak csodálatos homokos partok is. 
Körös-körül pedig barna hegyek, dombok és völgyek. 

De Isten még nem végzett azzal, amit arra a napra 
tervezett. Ugyanis még nem volt fű, fa, virág, csak bar-
 na földek. Így Isten megint szólt. Mit mondott? 1Móz 
1:11−12

Milyen izgalmas! A barna földet a legszebb és leg-
puhább zöld pázsit borította. Ez nem olyan, mint a mi 
pázsitunk, amely megbarnul és elhal. Ó nem! Rétek ezer-
féle pázsittal, szelíden hullámzó és fodrozódó zölddel.

És virágok! A virágok, amiket Isten alkotott, sokkal 
szebbek voltak, mint amit te el tudnál képzelni. Ezer-
féle alak és szín. Piros, 
kék, sárga és sok más 
szín. És milyen finom 
volt az  illatuk!

És a fák! Különféle 
alakú és méretű fák, kü-
lönböző árnyékkal. Vol-
tak fák, amelyek roska-
doztak a különféle gyü-
mölcsöktől, amiket le 
lehetett szakítani és meg 
lehetett enni. Mennyi- 
mennyi gyümölcs! Tudod a nevüket? Meg tudsz nevezni 
legalább tíz különböző gyümölcsöt? Isten nagyon sok-
féle gyümölcsöt alkotott azon a napon.

Szereted a dióféléket? Volt itt mindenféle diófélét 
termő fa is.

És hogy vagy a bogyós gyümölcsökkel? A Föld tele 
volt bogyós gyümölcsöt termő bokrokkal. Csodálatos 
szőlővesszők zamatos szőlőfürtöktől hajladoztak: piros, 
zöld, lila és talán más színű is volt, olyan, amilyent el 
sem tudunk képzelni.

És nem volt egyetlen megsárgult, holt levél sem, egy 
elszáradt, kopasz ág sem. Nincs gyom és tövis. El tu-
dod ezt képzelni?

El sem tudjuk képzelni az összes csodálatos dolgot, 
amit Isten azon a napon teremtett. Olyan lehetett, mint 
egy gyorsított film, amely a növények fejlődését mu-
tatja be: látod, ahogy a másodperc alatt az a pici nö-
vény kibújik a földből, és egyre növekszik. Mielőtt fel-
fognád, már kifejlett példánnyá cseperedik. Akárhogy 
is csinálta Isten, csodálatos lett volna ezt végignézni.

ELMÉLKEDÉSRE: Tudsz örülni azoknak a cso-
dálatos ételeknek, amiket Isten azért teremtett, 

hogy megőrizzék az erőnket és egészségünket? Sátán azt 
akarja, hogy olyanokat egyél, amelyek ártalmasak és be-
teggé tesznek. Melyek ezek az étkek? Miért ne határoznád 
el most, hogy ezután csak olyan dolgot választasz, ami 
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a javadra van? Legközelebb, amikor elmész a zöldségeshez, 
számold meg, hányféle gyümölcs és zöldség van nála? Szí-
vesen kipróbálnál egy újfajtát? Ízleni fog!

SZERDA

4
Eljött a negyedik nap is. Hogy hívjuk a negyedik 
napot? Szerdának.

Már ekkor is nagyon csodálatos volt ez a vi-
lág. Éjszaka sötét volt, nappal világos. De Isten csinált 
valami izgalmasat és különlegeset a nap sötét időszaká-
ban, a negyedik nap kezdetén. Amikor Isten szólt, mi 
lett a negyedik napon? Olvassuk el 1Móz 1:14−19-et!

Az éjszaka megjelent egy nagy, ezüst Hold, amely 
lassan végigvitorlázott az égen; és csillagok milliói, mint 
megannyi ragyogó gyémánt.

És reggel, a nagy, forró Nap kukucskált ki a hegyek 
mögött keleten. Lassan emelkedett magasabbra és ma-

gasabbra; aztán elindult nyugat irá-
nyába, majd végül lement a hegyek 
mögött. Amikor feljön és amikor le-
megy, elképesztő színekben tündö-
köl az égboltozat. Milyen csodálatos 
az, ahogy kezdődik és végződik egy 
nap!

Gondolkodtál már azon, hogy 
Istennek az sem került volna sem-
mibe, ha este lehúz egy hatalmas 
rolót és azt mondja: „itt a lefekvés 
ideje”? Reggel pedig egyszerűen fel-
tolta volna ezt és azt mondta vol-
na, hogy „ébresztő!”? Ezzel szemben 
készített egy csodálatos napkeltét 
és egy csodálatos napnyugtát azért, 
hogy örüljünk.

ELMÉLKEDÉSRE: Tudod-e, 
hogy a Hold mitől világít? 

A Naptól. Nincs saját fénye. A Biblia 
azt mondja, hogy Jézus a világ vilá-
gossága. Jn 8:12 De arról is beszél, 
hogy mi magunk is világosság vagyunk. 
Mt 5:14−16 És ahogy a Holdnak, úgy 
nekünk sincs saját fényünk. De ami-

kor Őt választjuk és beköltözik szívünkbe, általa világí-
tunk, mert Ő segít abban, hogy hozzá hasonlók legyünk. 
Szeretnél világítani Jézus által? Mondd el ezt Neki és Ő 
 segít neked!

CSÜTÖRTÖK

5
És a negyedik nap végén a Föld tele volt csodála-
tos dolgokkal. De a víz csobogását, a lágy szél-
ben mozgó levelek susogását, a fű zizegését leszá-

mítva az egész 
nagyon csen-
des volt.

Ekkor Isten 
megint szólt. 
Mit mondott 
vajon? 1Móz 
1:20−23-ből 
megtudjuk.

Hirtelen csodálatos hangokkal telt meg a levegő. 
Mindenféle vidám kismadár dicsőítette Istent éneké-
vel. És milyen szép színekben tündököltek? Piros, kék, 
sárga, lila és narancssárga színűek voltak.

Voltak nagy és voltak picurka madarak. Némelyik 
magasan az égen repült, némelyik pedig a földön sza-
ladgált. Volt, amelyik fészket épített a fákon és a bok-
rokban. Mindegyik szelíd volt; egyik sem félt.

Mit teremtett még Is-
ten ezen a napon a Bib-
lia szerint? Vízben élő te-
remtményeket. A tavak, 
a patakok és a folyók 
hirtelen a legkülönfélébb 
alakú, méretű és színű 
vízi élőlényektől pezsdül-
tek meg. Rájuk is igaz az, 
ami a madarakra: voltak 
közöttük nagyok,  voltak 

nagyon picik. Egyik-másik úgy nézett ki, mint egy cso-
dálatos virág. Olyan is akadt, amely nagyon mélyre 
le tudott merülni, de olyan is, amely ki tudott ugrani 
a vízből.

Minden, amit Isten teremtett, annyira csodálatos 
és érdekes volt, hogy nem tudnánk belefáradni a róluk 
való tanulásba. 

Hogy is hívjuk az ötödik napot? Csütörtöknek.
ELMÉLKEDÉSRE: Meg tudsz nevezni legalább 
tíz madarat és tíz víziállatot? Mit tudsz elmon-

dani róluk?

PÉNTEK

6
Ez az összes közül a legizgalmasabb nap. A jövő 
héten tanulunk majd róla. 

ELMÉLKEDÉSRE: El tudod mondani 
fejből, melyik napon mi történt? Szerinted 

bevégezte Isten a munkáját az ötödik napon?

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:  
1Mózes 1:1−23; János 1:1−3; Zsoltár 33:6−9;  
Pátriárkák és próféták, 44. old.; A megváltás története, 
20. old.
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TÖRTÉNET-SAROK

Patti Lynn Guthrie történetei alapján

Én vagyok az első!

Nézd, apa! – Vilmos a konyha ablakához helyezett madáretetőre mutatott. Egy, 
kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc tengelice van az etetőben! Minden reg-
gel, mialatt Vilmos a reggelijét eszegette, a tengelicék a kis magocskákat csipe-

gették a kis etetőjükben.
A madarak megkapaszkodtak az etetőből kiálló ki-

csi kakasülőn, és így nyúltak be csőrükkel a lyukon az 
etetőben lévő magvakért. De a lyukak a kakasülő alatt 
voltak, így a madaraknak le kellett nyúlniuk a lyu-
kakba. Néha meg fejtetőn lógtak és így élvezték regge-
lijüket, a magok csipegetését.

A sárga Vilmos kedvenc színe. A tengelice egy szürke 
kis kabátkát visel télen. De nyáron a 
tolluk világossárga, szárnyaikon fekete- 
fehér csíkozással. Vilmos szereti nézni 
őket, ahogy szárnyaikkal csapkodnak.

Ma reggel valami nem stimmel, gon-
dolta magában. Az egyik tengelice nem 
volt boldog. Azt akarta, hogy az egész 
etető az övé legyen. Amikor egy másik 
madár közeledett hozzá, felemelte szár-
nyait és elkezdte lengetni, hogy elijessze. 
De amíg ezt el akarta ijeszteni, addig egy másik elkez-
dett eszegetni egy másik lyukon. Odafordult ehhez, de 
addig az előbbi madár visszarepült az ő lyukához.

– Milyen kis buta ez a madár! – Vilmos nevetett, 
miközben figyelte, hogyan próbálja a madár elijeszteni 
a többieket.

Apa is figyelte őket. 
– Ez a madár hatalmaskodik – mondta Vilmosnak. 

– Azt akarja, hogy a többi madár féljen tőle, így akarja 
birtokolni az egész etetőt.

Ekkor apa feltett Vilmosnak egy kérdést: 
– Mikor teremtette Jézus az első madarat? Vilmos 

tudta a választ. 
– Az ötödik napon – mondta. 
– Jó. Látom, emlékszel – apa mosolygott. – Gon-

dolod, hogy amikor Jézus a madarakat teremtette, vol-
tak közöttük ilyen hatalmaskodók? Vilmos a fejét rázta. 

Biztos volt abban, hogy nem volt ilyen madár. 

– Mit gondolsz, miért vált ilyenné ez a madár? – kér-
dezte apa.

Vilmos gondolkodott egy darabig. 
– Ez a bűn miatt van? – kérdezte. Apa bólintott.
– A bűn bejöttével minden megváltozott. Az embe-

rek, az állatok, a madarak, a növények, de még az idő-
járás is. Isten szeretete azonban nem változik. Amíg be-

szélt, apa egyre csak azt a madarat 
nézte. Aztán egyszer csak Vilmos 
felé kacsintott.

– Ismersz olyan gyereket, aki 
néha ugyanolyan, mint ez a buta 
kismadár? – kérdezte. – Lökdöső-
dik, tolakodik, első akar lenni, az 
autóban a legjobb helyet akarja el-
foglalni, a desszertből ő akarja a 
legnagyobb adagot.

Vilmos szélesen elmosolyodott, apukája szintén. 
– A bűn bejövetele óta néha szükségünk van emlé-

keztetésre, hogy természetünknél fogva önzők vagyunk. 
Természetünkből fakad, hogy az ’én’ áll az első helyen. 
Szükségünk van arra, hogy megtanuljuk az önzetlensé-
get, illetve azt a gondolkodást, amelyben mások állnak 
az első helyen – folytatta apa.

– Büszke vagyok rád és anyára azért, hogy tanítotok 
minket az önzetlenségre! – mondta Vilmos, miközben 
egyre a hatalmaskodó madarat nézte. – Én nem akarok 
olyan lenni, mint ez a kis zsarnok!

És ezt komolyan is gondolta!

© Amy; License—http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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MINDENEKELŐTT
a BIBLIA

KISISKOLÁSOK – A ÉV 
1. negyedév/4. – január 28.

Isten csodálatos 
teremtésének 

befejezése
VASÁRNAP

1
Megtudtuk, mi történt az első öt 
napon, amikor Isten a világunkat 
teremtette. Most a hatodik nap 

következik. Mi a hatodik nap neve?
Péntekre földünk már nagyon szép 

volt, igaz? Ám Isten még nem végzett 
a munkájával. Mit gondolsz, mit terem-
tett ezután? Olvasd el a választ Mózes 
első könyvéből! (1Móz 1:24-25)

Állatokat! Mindenféle állatot! Isten min-
den fajtából, amit csak el tudsz képzelni, ket tőt- 
ket tőt teremtett.

Ha ott lettünk volna, láttuk volna az első nagy ele-
fántokat, ahogy kószálás közben vidáman himbálják az 
ormányukat előre-hátra. Talán leveleket, cukornádat 
eszegettek és mindenféle mást, amiben örömüket lel-
ték. Lehet, hogy átmentek egy kis tóhoz, hogy igyanak 
egyet; azután pedig talán vizet spricceltek egymásra. 

Örültek volna, ha felkaphat-
nak és elvihetnek a hátukon 
egy útra.

Zebrák is voltak ott a ma-
guk fekete- fehér csíkos ze ké-
jük ben.

Két vicces majom him-
bálózott a fákon, miközben 
egymásnak rikoltoztak.

Hosszú nyakú  zsiráfok 
nyújtogatták nyakukat, hogy elérjék a leveleket.

Egy gyönyörű oroszlán és párja egy kis simogatásért 
jelentkezett.

Kutyák és cicák egymással fogócskáztak.
Két gyönyörű ló versenyt futott egymással 

a mezőn, farkuk és sörényük a levegőben 
úszott.

Tigrisek hempergőztek a puha fűben. 
Őz és juh legelt mellettük és a legke-
vésbé sem féltek. Az egyik talán odébb 
ment, és egy oroszlánhoz bújt.

Nem is tudjuk felsorolni, mennyi ál-
latot teremtett Isten azon a napon.

Az állatok nem tudnak gondolkodni, 
érvelni és dönteni, mint az emberek. De 

Isten úgy alkotta meg őket, hogy 
szeressenek és segítsenek bennünket. 

Soha nem akarta azt, hogy féljenek tőlünk.
ELMÉLKEDÉSRE: Hány állatot tudsz 
még felsorolni? Miben voltak mások az állatok 

akkor, mint ma? Melyiket szeretnéd a te kis házi kedven-
cednek? Hogyan kell bánnunk az állatokkal? Mit gon-
dolsz, Istennek az volt a szándéka, hogy megöljük és meg-
együk az állatokat? Nyilván nem!

HÉTFŐ

2
Mostanra minden elkészült azon különleges lé-
nyek számára, akik megteremtését Isten elter-
vezte.

Egy gyönyörű helyen, melynek neve: Édenkert, Is-
ten különleges otthont is készített a számukra. Ez lett 
az első otthon a földön. Nem olyan volt, amilyet eddig 
láthattunk. Nem fából készült és nem is téglából, 
sem nem betonelemekből. Ez egy csodálatos kert 

„A Te kezeid teremtettek és erősítet-
tek meg engem.” (Zsoltár 119:73)

ARANYSZÖVEG
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volt, amelyben puha fű volt szőnyeg, gyönyörű lugasok 
a falak. Mivel soha nem esett az eső, nem volt szükség 
tetőre. A levegő sem túl forró, sem túl hideg, mindig 
éppen kellemes volt. Éjszaka sem volt szükség takaróra. 
Gyönyörű, édes illatú virágok adták mindehhez a színt. 
Talán gyümölcsök is teremtek a lugasokon. Csak fel-
nyúltak és leszakítottak egyet- egyet.

Isten mindent 
megte r ve ze t t . 
Ebből máris tud-
hatjuk, hogy sok-
kal szebbnek kel-
lett lennie, mint 
ahogy mi azt el 
tudjuk képzelni. 
Sokkal gyönyö-
rűbb volt, mint 

bármely nagyszerű palota, amelyben királyok laktak. 
1Móz 2:8−9 említést tesz két különleges fáról, amiket 
Isten a kertbe helyezett. Fontos megjegyeznünk a nevü-
ket. Mi volt az?

ELMÉLKEDÉSRE: Örülsz, hogy van otthonod? 
Miből készült a házatok? Ha Jézus ott van a csa-

ládunkban, az otthonunk boldog hely, nem számít, mi-
lyen maga a ház. Mit tehetsz azért, hogy az otthonod bol-
dog legyen?

KEDD

3
A teremtés első napjától Isten két nagyon külön-
leges személy számára készítette a világot. Csak 
szólt, és amit megtervezett, előállt. Minden nap, 

ahogy alkotásaira tekintett, elégedett volt. Azt mondta, 
hogy mindez jó.

Isten szavára a teremtett élőlények azonnal felbuk-
kantak a földből. Tervei szerint a talajnak, a víznek, 
a  napfénynek és a levegőnek mind együtt kellett mű-
ködnie egészségünk fenntartásában.

Szükségünk van a nap sötét szakára, hogy tudjunk 
aludni. Szükségünk van az ételre, amit a föld terem. 
Szükségünk van friss levegőre, vízre, valamint napfényre. 
A negyedik nap végére Isten mindent elkészített, amire 
a teremtményeknek szükségük volt.

Így most már minden készen állt ős szü leink számá-
ra. Hogy kire fognak ők hasonlítani? Olvassuk el 

1Móz 1:26−27-et! „Isten képmására” lettek 
teremtve. Mit jelent ez?

Ismersz valakit, aki úgy néz ki, vagy sok 
tekintetben úgy viselkedik, mint 
az anyukája vagy az apukája? 

Ilyenkor azt mondjuk, hogy 
egyik vagy másik szülőjére hasonlít.

Isten a mi szerető 
mennyei Szülőnk, 
Aki alkotott ben-
nünket. Távolról 
sem értünk min-
dent Vele kapcso-
latban. De hason-
líthatunk Hozzá ab-
ban, ahogy cseleszünk 
és gondolkodunk. Szerethetjük és engedelmesen követ-
hetjük a „bol dog ság- sza bá lyo kat”, ahogy az angyalok is, 
mielőtt Lucifer elkövette a bűnt a mennyben. Drága és 
boldog gyermekei lehetünk.

ELMÉLKEDÉSRE: Mik azok a dolgok, amiket 
Isten a földből teremtett? Miért olyan fontos az al-

vás, a víz, a napfény, és az a fajta étel, amit Isten alko-
tott? Sokat alszol, sokszor vagy friss levegőn, napon? Ele-
gendő vízhez jutsz? Azt a csodálatos ételt választod, amit 
Isten számunkra készített, vagy néha szemét-ételt is eszel? 
Örülsz annak, hogy Isten elmondja nekünk, hogyan lehe-
tünk boldogok és egészségesek?

SZERDA

4
Az lett volna Isten terve, hogy az ember az álla-
tokhoz legyen hasonló? Nem! Ő úgy tervezte 
meg az embert, hogy nagyon különbözzön tőlük. 

Az ember Isten minden teremtménye között a legcso-
dálatosabb.

Azonkívül az emberek különböznek Isten valameny-
nyi más teremtménytől. Mi, emberek, nagyon különle-
gesek vagyunk. Majdnem olyan csodálatosak vagyunk, 
mint az angyalok! Képesek vagyunk gondolkodni és 
tervezni, szeretni és választani. Mit mond rólunk a Bib-
lia? Zsolt 8:4−5; 139:14

Isten az élőlényeket a föld 
porából alkotta? Az embert 
a föld porából hozta létre? 
Olvassuk el 1Móz 2:7-et! 
 Isten ezúttal többet tett an-
nál, mint hogy csak szólt, 
nemde? Lehajolt és a porból 
nagy gonddal megformálta a 
legelső ember valamennyi test-
részét.

Minden részlet tökéletes volt. Az agy készen állt 
a gondolkodásra, a szemek a látásra, a fülek a hallásra, 

a száj az ízlelésre, a tüdő a légzésre, a szív a lüktetésre. 
Azután Isten szeretettel egészen közel emelte ma-

gához Ádámot és belélehelte erőt árasztó 
leheletét. Ádám szíve azonnal dobogni 
kezdett, és a többi szerve is működött.14



ELMÉLKEDÉSRE: Az állatok alszanak, esznek 
és isznak, és amiket tesznek, ösztönösen teszik. De 

az embereknek meg kell tanulniuk, hogy mit kell tenniük 
ahhoz, hogy egészségesek és boldogok legyenek. Ezért adott 
nekünk Isten szülőket. Gondolod, Sátán is azt szeretné, 
hogy egészségesek és boldogok legyünk? Nem! De a szüle-
ink igen, és Jézus is ezt szeretné.

CSÜTÖRTÖK

5
Amikor Ádám kinyitotta a szemét, kié volt az 
első arc, amibe belenézett? A föléje hajoló Isten 
kedves arca volt.

Mennyire boldoggá tehette Istent az, hogy megmu-
tathatta Ádámnak gyönyörű otthonát! Minden készen 
állt számára, hogy e világ királya legyen. És Ádám úgy 
is nézett ki, mint egy király. Magas volt, jóképű, és na-
gyon bölcs. Tudod, milyen magas volt? Körülbelül két-
szer olyan magas, mint a mai emberek.

Mi volt az egyik első dolog, amit Isten Ádámtól kért? 
1Móz 2:19-20 Milyen izgalmas! Amint Ádám az álla-
tokra nézett, azonnal tudta, milyen neveket ad nekik. De 
amikor ezt tette, Ádám azt is észrevette, hogy mind-
egyiknek van párja. Vajon rá is vár közöttük egy társ? − 
töprengett.

Végül az utolsó állat is nevet kapott. Mégsem volt 
egy sem, aki olyan volt, mint ő. Az állatok gyönyörűek 
voltak, de Ádám egy kicsit magányosnak érezte ma-
gát. Arra vágyott, hogy bárcsak lenne valaki, aki olyan, 
mint ő, akivel mindig együtt lehet.

Természetesen Isten pontosan tudta, hogy Ádám 
min gondolkodik és örült ennek. Tudta, hogy most 
már itt az ideje a kedves meglepetésnek, amit a terem-
tés legvégére tartogatott. Álmot bocsátott Ádámra. Ol-
vassuk el, mi történt, míg Ádám aludt! 1Móz 2:21,22

Amikor Ádám felébredt, talán újra az jutott az eszé-
be, hogy milyen jó lenne, ha lenne vala-
ki, aki olyan, mint ő, akivel beszélgethet 
és akivel közösségben lehet. Ekkor hir-
telen arra lett figyelmes, hogy jön felé 
valaki, aki rendkívül szép. Ahogy Ádám, 
ő is puha fényruhát viselt, amiben na-
gyon bájos volt. Magas volt és úgy né-
zett ki, mint egy királynő. Ádám, aki 
csak az imént ébredt föl, most azonnal 
felállt a helyéről. Az a valaki csak egy ki-
csivel volt alacsonyabb nála.

Most olvassuk el a 23. versben, hogy 
mit mondott Ádám! Ez volt az első es-
küvő. Mit mondott Isten, amikor ők 
ketten férj és feleség lettek? Megtudjuk 
a 24. versből.

Férj és feleség egymáshoz tartoznak, és Isten azt 
akarja, hogy szeressék egymást és vigyázzanak egymásra, 
amíg csak élnek.

Milyen nevet adott Ádám a feleségének? 1Móz 3:20 
Ádám és Éva lett világunk királya és királynője, ők let-
tek az első család, amelyik e földön élt.

ELMÉLKEDÉSRE: Vajon az állatok kicsinyek, 
az emberek kisbabák voltak, amikor e világra jöt-

tek, vagy már kifejlett példányok illetve felnőttek voltak? 
Mit gondolsz, miért így és miért nem kicsiknek alkotta 
meg Isten az első állatokat és embereket? Ha a teremtéskor 
tehetetlen kicsinyek illetve csecsemők lettek volna, ki gon-
doskodott volna róluk? Ugye, hogy Isten mindenre gondol?

PÉNTEK

6
A hatodik nap végére Isten mindent megalko-
tott, amit eltervezett. Nem volt immár több ten-
nivalója.

De hány napból is áll egy hét? Hét napból. És hogy 
hívjuk a hetedik napot? Szombatnak! A jövő héten ar-
ról fogunk beszélni, hogy miért a szombat a legjobb 
nap az összes közül.

ELMÉLKEDÉSRE: Képzeld 
el, hogy ott voltál és végignéz-

hetted, ahogyan Isten megalkotja a vi-
lágunkat! Mit láttál volna 
az egyes napokon? Melyik 
nap volt szerinted a leg-
izgalmasabb?

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:  
1Mózes 1:24−2:1; 2:7; Zsoltár 8:4−5; 
139:14−16;  
Pátriárkák és próféták, 44−46. old.; 
A megváltás története, 20–23. old.
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A kis pék

Kenyeret kell ma sütnöm − mondta anya, amint felszeletelte az utolsó vekni 
 kenyeret. 
 − Mami, segíthetek? − kérdezte Johanna.

− Igen − mosolygott rá anya.
− Ó, de szuper! Szeretek kenyeret 

sütni!
Johanna kék szeme csillogott az iz-

galomtól, amikor végiggondolta, mi 
mindent tud majd csinálni a tésztá-
ból.

− Amíg a malom megőrli a  búzát, 
a többi hozzávalót beletehetjük a keverőgépbe − mond-
 ta anya, miközben a konyhapultra helyezte azokat a 
dolgokat, amelyekre szükségük volt.

Johanna fogott egy kancsót és engedett bele annyi 
meleg vizet, amennyi éppen kellett. Óvatosan beleön-
tötte a tálba. Aztán anya segített neki kimérni az olajat, 
a mézet, a sót és az élesztőt. Azt mondta, hogy minden 
egyes hozzávaló nagyon fontos.

A malom hamarosan végzett a búza megőrlésével. 
Johanna segített a lisztet beleönteni a tálba. Anya be-
kapcsolta a gépet, a kislány pedig apránként szórt még 
hozzá lisztet, míg épp megfelelő lett a tészta.

Amíg a gép a tésztát dagasztotta, anya odakészítette 
a kenyérsütő formákat a pultra, Johanna meg hozott 
egy kis széket, amire ráállhatott.

Amikor a tészta készen volt, anya kivette a tálból. 
Johanna sóvár tekintettel figyelte, hogyan csíp ki anyu-
kája neki egy keveset, hogy játszhasson vele.

− Köszönöm, Anya! − mondta, ahogy elvette a tész-
tát. Kezei jóval kisebbek voltak, mint anyukájáé, de 
tudta, hogyan készíthet mindenfélét a tésztájából. 
Megpaskolta, kinyújtotta, mint egy kötelet és gömbö-
lyűre formázta. Egy kis mennyiséget laposra nyújtott és 
különböző formákat vágott ki belőle. Nagyon vidám 
dolog volt a tésztával játszani.

Amikor a veknik készen álltak a sütésre, Johanna 
fino man a tetejükre tette a különböző alakokat, ami-

ket készített. Úgy néztek ki, mint valami különleges 

díszítések egy ajándékon. Azután se-
gített anyukájának óvatosan becsúsz-
tatni a kenyérsütő formákat a sütőbe. 
A házat kis idő múlva betöltötte a meg-
sült kenyér finom illata. Nyami!

− Johanna, emlékszel még, miket 
használtunk a kenyerünk elkészítésé-
hez? − kérdezte anya. És a kis Johanna 

egyenként felsorolta a hozzávalókat.
− Ügyes vagy! − nyugtázta mosollyal anya a választ, 

majd feltett Johannának még egy kérdést: − Lehet ke-
nyeret sütni liszt, élesztő és a többi anyag nélkül?

− Nem! − mondta nevetve Johanna. − Szükség van 
a megfelelő hozzávalókra ahhoz, hogy kenyeret süssünk.

− Emlékszel olyan dologra a világon, ami nem vala-
miből készült? − kérdezte anya.

Johanna egy kicsit gondolkodott; aztán megrázta 
a fejét, jelezve, hogy nem.

− Most gondoljunk valami csodálatos dologra! − 
mond  ta anya. − Amikor Isten megalkotta e világot, 
ben  ne a sok csodálatos dolgot, mit használt hozzá?

Johannának eszébe jutott, mit ír a Biblia: − Istennek 
nem volt szüksége arra, hogy valamit is felhasználjon 
a világ megteremtéséhez, ugye, Anya?

− Ez így igaz − mondta anya Johannára mosolyogva. 
− Elképzelni sem tudjuk, milyen csodálatos és hatalmas 
a mi Istenünk. És el sem tudjuk képzelni, mennyire 
szeret minket.

− Örülök, hogy Isten ilyen hatalmas és hogy szeret 
minket − mondta Johanna.

− Én is − értett egyet anya.
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KISISKOLÁSOK – A ÉV 
1. negyedév/5. – február 4.

Isten különleges 
ajándéka

VASÁRNAP

1
Az elmúlt héten arról tanultunk, milyen módon 
fejezte be Isten Földünk megalkotását. Jel 4:11 
Emlékszel, milyen nagy körültekintéssel tervezte 

meg? Minden egyes nap végeztével minden készen állt 
arra, amit a következő nap alkotni fog.

A föld készen állt arra, hogy a benne lévő dolgok 
növekedjenek. A víz kész volt arra, hogy a halak élőhe-
lye legyen. A levegő készen állt a madarak számára. És 
az élelem készen állt minden teremtmény számára, aki-
ket Isten formált. 

Isten készített egy különlegesen szép 
kertet, amely készen állt arra, hogy 
az emberek ott éljenek. Meg tu-
dod mondani, hogy mi a neve 
a kertnek? Édenkert.

Végezetül, amikor már 
nem volt semmi más hát-
ra, Isten megteremtette 
Ádámot, azután a szép-
séges Évát, hogy Ádám 
felesége legyen.

Maga Isten adta ösz-
sze őket, és ezt a csodála-
tos Földet adta nászaján-
dékul, hogy örömükre le-
gyen és gondozzák. Ádám 
lett Földünk királya. De Is-
ten adott nekik még egy külön-
leges ajándékot. Mit gondolsz, mi 
volt ez?

ELMÉLKEDÉSRE: Nézzük meg, mit is teremtett 
Isten az egyes napokon! A terv, amelyet olyan nagy 

gonddal készítettek fenn a mennyben, megvalósult. Ádám 
és Éva olyan boldogok voltak, amilyennek  Isten akarta, 
hogy legyenek.

HÉTFŐ

2
Péntek este véget ért a hatodik nap. Milyen nap 
jön péntek után? Szombat.

A szombat egy különleges nap minden héten, 
amely arra emlékeztet minket, hogy a teremtő Isten 
 alkotta meg világunkat mindössze hat nap alatt.

Olvassuk csak el a legelső péntek estéről szóló fel-
jegyzést, amikor Isten befejezte a teremtés 

munkáját. 1Móz 2:1-3
Istennek azért kellett pihen-

nie, mert elfáradt, ahogy mi 
is elfáradunk? Ó, nem! Ő 

azért pihent meg, azért 
hagyta abba a terem-
tést, mert mindennel 
végzett.

A szombat min-
dig péntek este, nap-
lementekor kezdődik 
és szombat este, nap-
lementekor végződik.

Isten tudta, hogy-
 ha mindig szentnek 

tartjuk meg a szombatot, 
akkor soha nem feledke-

zünk meg arról, hogy mind-
össze hat nap alatt terem-

tette a világunkat.

„Megemlékezzél a szombatnapról, 
hogy megszenteljed 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 szolgálóleányod, se barmod, 
se jövevényed, aki a te kapuidon 
belől van.” (2Mózes 20:11)

ARANYSZÖVEG
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Szombaton megpihenünk minden olyan munkából, 
amelyet az összes többi napon végzünk, éppúgy, ahogy 
Isten is megállt a teremtéssel a pénteki napon.

Melyek azok a dolgok, amelyekkel felkészülhetünk 
a szombatra? Kitakaríthatjuk, és rendbe rakhatjuk laká-
sunkat? Segíthetünk anyukánknak elkészíteni néhány 
különleges ételt? Megbizonyosodhatunk arról, hogy az 
ünneplő ruhánk tiszta és készen áll arra, hogy viseljük 
a szombatiskolában? Hogy megtanultuk az aranyszöve-
get, elkészítettük adományainkat?

ELMÉLKEDÉSRE: Ádám és Éva teremtett vala-
mit ezen a Földön? Nem! Az ember nem tud a 

semmiből teremteni, és nem tudja az élettelent élővé tenni. 
Erre csak Isten képes. Sorold fel azokat a dolgokat, amelye-
ket azért tettél, hogy felkészülj a szombatra

KEDD

3
Olvassuk el 1Móz 2:1-3-at újra! Isten azt mond-
ta Ádámnak és Évának, hogy a következő nap 
a szombat lesz. A szombat lesz a kedvenc napjuk. 

És ez az Ő kedvenc 
napja is. Az egész 
napot velük fogja 
tölteni! Ádám és Éva 
ö rö m m á m o r b a n 
úszott. Mi lehetne 
ennél csodálatosabb? 

Isten elmondta, 
hogy a szombat egy 
olyan nap, amikor 
megpihenünk azok-
tól a dolgoktól, ame-
lyeket a másik napo-
kon teszünk. Segít, 
hogy emlékezzünk 
hatalmas, szerető Is-
tenünkre, aki bámu-
latosan rövid idő alatt 
teremtette a világun-
kat.

Isten azt akarta, 
hogy szombaton örül-
jünk azoknak a cso-
dálatos dolgoknak, 
amelyeket Ő készí-
tett, és tanuljunk 
többet Róla. Ezen a 
napon lehetőségünk 
van arra, hogy di-

csőítsük és tisz-
teljük Őt.

Isten mindig velünk van? Természetesen. A szomba-
tot azonban más módon szeretné eltölteni velünk. Ez 
az a nap, amikor a család együtt lehet, és ezen a napon 
együtt tisztelhetjük Istent az ő népes csa-
ládjával, a gyülekezettel.

Szombaton olyan sok különleges dolog 
van, amit tehetünk.

ELMÉLKEDÉSRE: Mondd el, mit sze-
retnél szombaton tenni! A pihenés azt je-

lenti, hogy szombaton sokat kell aludnunk?

SZERDA

4
Örülsz annak, ha látsz egy naplementét? Mind-
annyian örülünk, nem? Ádám és Éva láthatta 
a legelső naplementét azon a pénteki estén.

A nap szép lassan bukott le nyugaton. Látták, ahogy 
megváltoztatja színét és egyre szebb és szebb lesz. Alig 
hittek a szemüknek.

Isten mosolyogva nézte őket, hiszen tudja, hogy 
mennyire élvezzük, ahogy egy nap napkeltével kezdő-

dik és napnyugtával 
végződik.

Ezen az első pén-
tek estén, amint a nap 
lement és megkezdő-
dött a szombat, az an-
gyalok és más boly-
gók lakói ünnepelték 
új és csodálatos boly-
gónk születésnapját. 
Jób 38:4-7

Milyen  csodálatos 
dicsőítő koncert le he-
tett! Milyen boldog 
volt mindenki! A ma-
darak bizonyára da-
lol tak, énekeltek. 

Mindenki és min-
den tisztelte és dicsőí-
tette hatalmas és sze-
rető Teremtőnket.

ELMÉLKE-
DÉSRE: 

Milyen különleges dol-
got tesz a te családod 
péntek este? Ugye tu-
dod azt, hogy Jézus 
ugyanúgy ott szeretne 
lenni veled, ahogy ott 
volt Ádámmal és Évá-
val?©
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CSÜTÖRTÖK

5
Természetesen Ádám és Éva nem voltak fáradtak, 
ahogy mi elfáradunk. Isten tudta: ahhoz, hogy 
erősek és egészségesek legyünk, szükségünk van 

alvásra. Az éjszaka a legalkalmasabb a legjobb idő az al-
vásra nem igaz? 

Mielőtt Ádám és Éva aludni mentek volna, talán 
megálltak egy tavacskánál és láttak egy elektromos an-
golnát, ahogy villan a vízben.

Talán itt-ott egy kis szentjánosbogár is világított. Az 
égen a hold ragyogott a pici csil-
lagokkal együtt.

Az is lehet, hogy amint útjuk 
végéhez értek, egy kis fülemüle 
kezdett énekelni.

Vajon ki vigyázott rájuk, mi-
közben aludtak? Isten sohasem 
alszik, igaz? Angyalai állandóan 

vigyáznak gyermekeire.
Amikor Ádám és Éva felébredtek a 

következő nap reggelén, valószínűleg 
elsőként arra gondoltak, hogy szom-
bat van, és Isten úgy ígérte, hogy az 
egész napot velük tölti.

Reggelijük készen volt. Nagyon 
sok ízletes étel közül választhat-
tak. Nem is tudták egyetlen ét-
kezés alatt végigkóstolni minda-
zokat a finomságokat, amelyeket 
Isten nekik teremtett.

Nemsokára Ádám és Éva hal-
lották, ahogy Isten közeledik. 

Hamar odasiettek, hogy találkozhassanak Vele. Ő volt 
szerető Atyjuk, aki teremtette őket. Az Ő kedves tekin-
tete volt az első, amit megláttak.

Ezen az első szombaton csodálatos kertjük szolgált 
templomul. Talán az angyalok kórusa énekelt. Maga Is-
ten volt a szombatiskolai tanítójuk. 

Ahogy körbesétálták a kertet és az állatokat dédel-
gették, számtalan kérdés megfogalmazódott bennük. 
Újra és újra megköszönték Istennek azt a sok-sok cso-
dás dolgot, amit teremtett. Tudták, hogy a szom-
bat mindig a legszebb napjuk lesz. 

ELMÉLKEDÉSRE: Mit gondolsz, 
mi tette ezt a  napot a legértéke-

sebbé Ádám és Éva számára?

PÉNTEK

6
A szombat a mi kedvenc napunk is, 
nem igaz? De hogy lehet a szombatot 
szent napként megtartani? Vannak olyan 

dolgok, amelyeket a szüleid hétköznap megtesznek, de 
szombaton nem? Meg tudsz nevezni ezek közül vala-
mit? (Takarítás, főzés, bevásárlás, felmosás, szerelés, új-
ságolvasás, a hírek hallgatása.)

És mi újság veletek? Vannak olyan dolgok, amelye-
ket nem teszünk szombaton, de megtesszük más napo-
kon? (Iskolába járás, tévénézés, játékok, rádióhallgatás.)

Szerinted Isten mindig, minden napon szeret min-
ket? Igen, feltétlenül. És Jézus velünk van mindig? Igen. 
De szombaton egy különleges találkozást tervez velünk, 
hogy ezen a napon még több időt tölthessünk Vele. Ez 
a nap különleges áldásokat tartogat számunkra.

ELMÉLKEDÉSRE: Mit tudnál tenni, hogy a 
szombatod különleges legyen? Ézsa 58:13,14

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:  
1Mózes 2:1-3; 2Mózes 20:8-11; Ézsaiás 66:22; 58:13-
14; Pátriárkák és próféták, 47–48. old.; A megváltás tör-
ténete, 20–23. old.
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TÖRTÉNET-SAROK

Patti Lynn Guthrie történetei alapján

Vilmos és az ugrálóbot

Vilmos nagyon szeretett játszani az ugrálóbotjával. „Egy, kettő, három…” – szá-
molta az ugrások számát. Néha még háromszázat is tudott ugrani, mielőtt el-
esett volna. Miután már jól megtanult ugrálni, szívesen hajtott végre különféle 

meglepő mutatványokat. Mivel rendkívül élvezte ezt a sportot, egy nap elhatározta, 
hogy valami olyat fog megpróbálni, amit azelőtt soha.

– Johanna, légy szíves tedd ezt a frizbit elém! – 
mondta kishúgának. 

Johanna alig két méterrel Vilmos elé tette le 
a frizbit. Vilmos azt mérlegelte, hogy vajon 
bele tud-e ugrani a közepébe. Megpróbálta, 
ugrott és pontosan a frizbi közepén ért 
földet. 

De arra, ami a következő pillanatban 
történt, nem számított. A frizbi csúszni kez-
dett a betonon, és Vilmos hátraesett az ugráló 
bottal együtt. Igen beütötte a fejét a betonba, 
és egy kis ideig eszméletlen volt. Amikor fel-
kelt, Johanna kiáltását hallotta:

– Anyu! Gyere gyorsan!
Vilmos térde remegett, amikor felkelt a föld-

ről. A feje fájt és szédült. Amikor kezét a fejére 
tette, valami nedveset és meleget érzett. Vér-
zett.

Amikor édesanyja odaért, egy mély vágást 
látott Vilmos fején. Gyorsan jéggel töltött meg 
egy tasakot és a sebre helyezte. Kicsivel később már 
úton voltak az orvos felé, hogy az megvizsgálja és 
gondoskodjon a gyógyulásáról.

Mire az orvoshoz értek, Vilmos feje már 
nem vérzett. A fiú megörült, amikor a dok-
tor mosolyogva mondta:  

– Nincs szükség varrásra, mert a vérzés meg-
állt.

De megvizsgálta Vilmost, hogy meggyőződjön ar-
ról, nincs semmi más sérülése.

– Rendben is vagy – mondta a doktor miután vég-
zett –, de kérlek, ne próbálkozz újabb mutatvánnyal az 
ugrálóbotoddal!

Amint hazaértek, Vilmos a meleg vérre gon-
dolt, amely a vágásból folyt a baleset után.

– Miért állt el vérzés? – kérdezte anyukáját, 
miközben óvatosan megérintette a fején lévő 

kötést.
– Isten úgy alkotta a vért, hogy az a le-

vegővel érintkezve megalvadjon. Megal-
vad, majd elkezd varasodni, hogy így meg-

védje a vágást – felelte anyukája. – Más-
különben addig véreznénk minden egyes 
sérülés után, amíg meg nem halunk.

– Ez még nem minden – folytatta az anyu-
kája. – Ha Isten nem védte volna meg agyun-

kat egy sisakkal, mi történt volna vele, amikor 
elestél?

Vilmos tudta, hogy úgy széttört volna a beto-
non, mint egy tojás. Uh! Elgondolni is szörnyű.

Amikor hazaértek, Vilmos elrakta az ugráló-
botját. Tudta, hogy pár napig egyáltalán nem 

lesz kedve az ugráláshoz. És hogy az orvosnak 
igaza volt abban, hogy nem szabad meggondolatlan-
nak lennie.

Az esti családi áhítaton apa megköszönte Jé-
zusnak, hogy vigyázott Vilmosra. És mielőtt 
lefeküdtek volna, Vilmos azt is megköszönte 
a Megváltónak, hogy ilyen csodálatos testet 

adott neki.
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MINDENEKELŐTT
a BIBLIA

KISISKOLÁSOK – A ÉV 
1. negyedév/6. – február 11.

A legszomorúbb 
nap

VASÁRNAP

1
Amikor Isten először megmutatta Ádámnak és 
Évának csodálatos kerti otthonukat, félreérthe-
tetlenül elkülönített két fát. Egyiket az élet fájá-

nak nevezte el. Ameddig esznek róla, örökké élnek. 
A  másik fa a jó és gonosz tudásának fája volt. Isten 
figyel mez tette őket, hogy erről nem ehetnek. Ha mégis 
megteszik, azzal az ellenségnek engedelmeskednek, aki 
ártani akar nekik és az életükre tör. 1Móz 2:16-17

Ekkor Isten elmesélte nekik a szomorú történetet, 
amely hosszú idővel azelőtt a mennyben történt. Beszélt 
Luciferről és arról, hogy neki és az angyaloknak, akik el-
hitték hazugságait, hogyan kellett elhagyniuk a meny-
nyet. Lucifer neve is megváltozott. Már Sátánnak hívják.

Sátán gyűlölte Jézust, világunk Teremtőjét, és arra 
törekedett, hogy tönkre tegye a művét. 

Úgy gondolta, hogy ha 
engedetlenségre csábítja 
Ádámot és Évát, akkor 
királya lehet ennek a 
csodálatos világnak.

De Isten elmondta 
az első emberpárnak, 
hogy csak egyetlen hely 
van, ahol Sátán megkí-
sértheti őket. Mit gon-
dolsz melyik ez a hely? 
A jó és gonosz tudásá-

nak fája! 

ELMÉLKEDÉSRE: Milyen jó, hogy Isten nem 
engedte meg Sátánnak, hogy mindenhova kövesse 

Ádámot és Évát! Volt valami okuk arra, hogy közel menje-
nek a jó és gonosz tudásának fájához? Nem! Minden gyü-
mölcsöt, amire csak szükségük volt, megtaláltak a többi 
fán is. Biztonságban és boldogságban élhettek volna, ha 
engedelmesek maradnak.

HÉTFŐ

2
Miután Isten beszélt nekik Sátánról, Ádám és 
Éva megértette, hogy miért olyan fontos távol 
tartani magukat a jó és gonosz tudásának fájától. 

Az angyalok pedig azt tanácsolták, hogy legyenek min-
dig nagyon közel egymáshoz. Vajon az emberpár szere-
tett volna engedelmeskedni? Természetesen! Ez nem le-
hetett túl nehéz, nem igaz?

Mindennel rendelkeztek, ami igazán boldoggá tehette 
őket. Még a legapróbb dolog sem hiányzott. Nagyon 
szerették ezt a gyönyörű kertet. Sokat tanulhattak 
azokról a csodálatos dolgokról, amelyet Isten alkotott.

„Úgy szerette Isten a világot,  
hogy az Ő egyszülött fiát adta, 
hogy aki hiszen Őbenne, el ne 
vesszen, hanem örökké éljen.” 
(János 3:16)

ARANYSZÖVEG

© Amazing Facts
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Leginkább azt szerették, amikor esténként Isten el-
jött hozzájuk látogatóba. Alig tudták kivárni, hogy 
végre megmutathassák és elmesélhessék azokat a dolgo-
kat, amelyek aznap történtek velük. Ó, milyen csodála-
tos perceket töltöttek együtt!

Minden nap különleges volt, de volt minden hé-
ten egy nap, amely az összes többitől különbözött. Mit 
gondolsz, melyik nap volt ez? Természetesen a szombat! 
Szombaton az egész napot Istennel tölthették. 

ELMÉLKEDÉSRE: Isten egyik boldogság-törvé-
nye az, hogy engedelmeskedjél szüleidnek. 2Móz 

20:12 Mit gondolsz miért olyan fontos ez? Szüleink többet 
tudnak, mint mi? Szeretnek minket? Ki az, aki engedet-
lenségre sarkall minket? Szerinted Sátán szeret minket? 
Mit gondolsz, mindig szót kell fogadnunk a szüleinknek?

KEDD

3
Míg Ádám és Éva kerti otthonukban gyönyör-
ködtek, mit csinálhatott Sátán? A megfelelő pil-
lanatot várta, hogy tönkretehesse boldogságukat.

Nem tudjuk, hogy Sátánnak milyen hosszú ideig 
kellett várnia, egy nap azonban, ahogy Éva a kertben 
foglalatoskodott, elszakadt Ádámtól. Ahogy körülné-
zett, észrevette, hogy sehol nem látja a férjét. Mit kel-
lett volna tennie, amikor erre rájött? Vissza kellett vol-
 na térnie Ádám mellé. 

Éva azonban nem ezt tette.
Ekkor vette észre, hogy egész közel került ahhoz a 

fához, amelytől Isten eltiltotta őket. Mit kellett volna 
tennie?

Ahelyett, hogy gyorsan elhagyta volna azt a helyet, 
csak álldogált és a csodálatos gyümölcsöket nézegette. 
Ízletesnek tűntek. Hogy tudna egy ilyen gyümölcs ha-
lált okozni? – gondolta. Péld 14:12

A következő pillanatban egy lágy, csodálatos hang 
egy kérdést fel tett neki. Bárki is volt az, Éva úgy érezte, 

a gondolataiban olvas. Ez nem Ádám hangja. Kié 
lehet? 

ELMÉLKEDÉSRE: Melyik volt Éva első rossz 
döntése? Szerinted, ha valaki engedetlenségre kész-

tet minket, nem kellene inkább gyorsan elmennünk onnan? 
Miért? Te mit teszel hasonló helyzetben? 

SZERDA

4
Isten elmondta Ádámnak és Évának, hogy csak 
egyetlen hely van az egész Földön, ahol Sátán 
meg tudja őket kísérteni. Melyik volt ez a hely? 

És hol volt Éva? Mit gondolsz, kinek a hangját hallotta 
Éva, amikor megállt annál a fánál, amelyre Isten azt 
mondta, hogy még csak közel se menjenek hozzá?! Igen, 
Sátán hangja volt. De most nem úgy nézett ki, mint 
egy angyal. Hogy nézett ki? Olvasd el 1Móz 3:1-et! 
Egy kígyó alakjába bújt?

A kígyó hüllőféle, és a legtöbb ember fél a tőle. De 
amikor Isten a kígyót alkotta, a legintelligensebb és a 
legszebb volt az összes állat között. Még szárnyakkal is 
rendelkezett. Éva tudta, hogy az állatok nem tudnak 
beszélni. De ez a kígyó kétségkívül beszélt. Mi volt az 
első kérdése? 1. v. Mit válaszolt Éva? 2-3. v. 

Eljött Sátán nagy lehetősége. Mit mondott ezután? 
4. v. Ez ugyanaz, mintha azt mondanánk, hogy amit 
Isten mond, az hazugság, nem igaz? Isten azt mondta, 
hogy meg kell halniuk, Sátán pedig ennek ellenkezőjét 
állította. Kinek hitt Éva? Választania kellett, ugye? Vagy 
a beszélő kígyónak hisz, vagy Istennek. 

Mit mondott ekkor Sátán? 5. v. Ez ugyanaz volt, 
mint  ha azt mondanánk, Isten nem igazán szereti őket. 
Ez szintén egy nagy hazugság volt, nem igaz?

ELMÉLKEDÉSRE: Mennyi hibás döntést hozott 
Éva? Melyek ezek? Milyen módon kísért ma min-

ket Sátán? Hogyan kísérti meg látásunkat, hallásunkat, 
étvágyunkat?
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CSÜTÖRTÖK

5
Miközben a kígyó a jó és a gonosz tudásának fá-
jánál beszélgetett Évával, a fa gyümölcsét esze-
gette. „Nézd csak, milyen finom ez!” – mondta. 

– „Előtte nem tudtam beszélni, most tudok. Tessék, pró-
báld ki. Nagyon finom!”

Minden olyan biztonságosnak 
látszott. A gyümölcs nem ártott 
a kígyónak, és úgy tűnt, hogy et-
től tud beszélni. Éva megfogta a 
gyümölcsöt és úgy döntött, hogy 
beleharap. Tényleg nagyon finom 
volt. Meg kell osztania Ádámmal 
is, és elmondani neki mindent, 
ami vele történt! Gyorsan megfo-
gott néhány darabot a gyümölcs-
ből és szaladt, hogy megkeresse.

Amint Ádám Évát hallgatta, azonnal tudta, hogy mi 
történt. Borzasztóan érezte magát. Tudta, hogy a kígyón 
keresztül Sátán beszélt Évával. És a csodálatos érzés elle-
nére, amit az asszony akkor érzett, mikor beleharapott 
a gyümölcsbe, meg kell halnia. Hogyan is lehetne bol-
dog az ő csodálatos Évája nélkül? Egy pillanatig habo-
zott, majd gyorsan döntött: beleharapott a gyümölcsbe! 
1Móz 3:6

Egy pillanatig felvillanyozta őket az érzés. De egy-
szerre észrevették, hogy fényruhájuk eltűnt – 
és mezítelenek. 7. v.

Ekkor ébredtek rá, hogy eljött annak az 
ideje, amikor Isten meg szokta őket látogatni. 
Azelőtt türelmetlenül várták, hogy találkoz-
hassanak Vele. De most azért siettek, hogy 
pár nagy levelet keressenek ahhoz, hogy be-
takarják magukat. Röviddel később, ahogy 
meghallották Isten lépteit, egy fa mögé bújtak. Majd 
meghallották szeretetteljes hangját: „Ádám hol vagy?” 
8 – 10. v.

ELMÉLKE-
DÉSRE: 

Történt már veled 
olyan, hogy elfutottál 
és elbújtál, amikor 
valami rosszat tettél? 
Miért? Megtaláltak 
szüleid vagy sem? Mi 
történik ezután? Ugye 
még ezután is szeret-
nek téged? Gondolod, 
hogy Isten akkor is 
szeret, amikor nem 
engedelmeskedsz?

PÉNTEK

6
Ádám és Éva lassan mentek találkozni Istennel. 
Levélruhát viseltek. Elmondták Neki, hogy szé-
gyellik magukat meztelenségük miatt. Isten szo-

morúan kérdezte:
„Ettetek a fáról, amelyről megtiltottam nektek?”

Ők azonnal elkezdték egymásra há-
rítani a vétket. Olvassuk el, mit vála-
szoltak Istennek! 1Móz 3:11-13

Hibáztatás! Ádám Évára, Éva a kí-
gyóra fogta a dolgot. Sátán rávette őket, 
hogy már ne engedelmeskedjenek Is-
tennek. Most pedig pontosan úgy vi-
selkedtek, mint ahogy Sátán tette a 
mennyben, amikor megpróbálta Isten 

törvényét okolni minden go-
noszságért, amit ő tett. Sajnos, 
Istennek el kellett mondania 
az első emberpárnak tettük kö-
vetkezményeit. El kellett hagy-
niuk csodálatos otthonukat, az 
Édenkertet. Minden megválto-

zott, még a növények és az állatok is. Minden élőlény-
nek meg kellett halnia. Az embereknek is. De Isten az 
irányítást nem engedte át Sátánnak. Soha nem enged-
te meg neki, hogy befolyásolja az emberek szabad aka-
ratát. 

ELMÉLKEDÉSRE: Előfordult már veled, hogy 
mást okoltál valamiért, amit te tettél? A gyerekek 

és a felnőttek ezt azóta gyakorolják, amióta Ádám és Éva 
nem engedelmeskedett Teremtőjének. Természetes módon 
tesszük ugyanazt, mint Sátán a mennyben. Azonban senki 
nem tud rákényszeríteni a rosszra. Mindig van választási 
lehetőségünk.  

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:  
1Mózes 2:8-17; Pátriárkák és próféták, 52–62. old.; 
A megváltás története, 32-41. old. 23
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TÖRTÉNET-SAROK

Patti Lynn Guthrie történetei alapján

Az elveszett kiscsibe

Lori nagynéni aranyszínű kakasa büszkén ragyogott a reggeli napsütésben, mi-
közben egy nagyot kukorékolt: „Kukurikú!” Egy bokornál fészkelt, közel Lori 
néni házához. Tyúkanyó lágyan kotkodácsolt a nyolc kiscsibéhez, akik mind-

össze egyhetesek voltak. Hullámos piheruhácskájuk olyan bolyhos volt, mint egy kis-
cicáé. Néhány közülük világossárga volt, mások halvány krémszínűek barna csíkok-
kal és foltocskákkal.

A csibéket nehéz lett volna megfogni, mert 
rendkívül gyorsan tudtak futni. Tyúkanyó 
meg is csípi azt, aki el akar rabolni akár egyet 
is a kicsinyei közül. De ha szerencsés vagy és 
elkapod valamelyiket, a kiscsibe elégedetten ül 
majd a tenyeredben.

Egy napos nyári reggelen, mikor a csibék már kibúj-
tak, Lori néni szörnyű zűrzavarra lett figyelmes. Azon-
nal hátrarohant, hogy megnézze, mi történt. 

Nikko, az öreg német juhászkutya nyakánál fogva 
elkapta Tyúkanyót, az ijedt kiscsibék pedig hanyatt- 
homlok menekültek mindenfelé.

Lori néni gyorsan megfogta Nikko fejét, szétfeszí-
tette két állkapcsát, aki erre elengedte Tyúkanyót.

Tyúkanyó nem sebesült meg – de hol vannak a kis-
csibék? Lori nagynéni letette a tyúkot egy biztonságos 
helyre, és elindult megkeresni az ijedtükben szétszé-
ledt csibéket. Összesen hetet talált meg, egy még min-
dig hiányzott. Hol lehet? – ezen tűnődött, miközben 
figyel me sen keresett. De nem találta sehol. 

Talán meghalt? Esetleg elkapta egy héja vagy egy kí-
gyó? Lori néni csak találgatni tudott.

Végül feladta a keresést. De nem tudta kiverni a fe-
jéből az elveszett kiscsibét.

A következő napon is állandóan rá gondolt. Amint 
letérdelt a hátsó szobában, imádkozni kezdett:

– Kérlek, drága Jézusom, segíts megtalálni ezt a kis-
csibét. Neked még a legkisebb verébre is gondod van, 
ezért biztos vagyok abban, hogy azt is tudod, hol lehet 
ez a kiscsibe. Tudom, hogy segítesz megtalálni.”

Amint Lori néni imádkozott, egy hangra lett figyel-
mes. 

– Csipi-csip…

Talán a kiscsibe hangja lehet? Lori néni 
befejezte az imát, kiment és újra körülnézett 
a ház mögött.

– Csip-csip…
Ugyanaz a hang volt. De honnan jöhet? 
Amint egy nagy növény leveleit szétbon-

totta, Lori néni egy mélyedést vett észre a földben. 
– Csip – hangzott fel újra.
Amint belenézett, látta, hogy valami sárgállik benne. 

A hiányzó kiscsibe volt.
Lori néni szinte ujjongott örömében! Benyúlt a lyuk-

 ba és szelíden kimentette a hiányzó kiscsibét. A kis ál-
lat több mint 24 órán keresztül üldögélt ott étel és ital 
nélkül. Ilyen hosszú ideig? Amint a pici csibe elhelyez-
kedett meleg kezében, még kisebbnek látszott; de Lori 
néni látta, hogy él. Amikor visszavitte Tyúkanyóhoz, 
a kiscsibe olyan jól érezte magát Lori néni kezében, 
hogy nem is akart kiszállni.

Bent a házban Lori néni 
letérdelt, hogy megköszön-
je a mennyei Atyának azt, 
hogy legapróbb teremtmé-
nyének is ilyen gyengéden 
viseli gondját. Adjunk há-
lát neki mi is, amiért ró-
lunk is gondoskodik!
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MINDENEKELŐTT
a BIBLIA

KISISKOLÁSOK – A ÉV 
1. negyedév/7. – február 18.

Két testvér,  
két döntés

VASÁRNAP

1
Ádám és Éva engedetlenek voltak. Isten nagyon 
szomorú volt emiatt. Ádám, Éva, a hűséges an-
gyalok, valamint a más bolygókon élő teremtett 

lények mind-mind szomorúak voltak.
De mit gondolsz, vajon Sátán és angyalai is szomo-

rúak voltak? Nem! Abban bíztak, hogy a csodálatos vi-
lág, amit Isten Ádámnak és Évának teremtett, mostan-
tól az övék lesz.

Sátán azt remélte, hogy Ádám és Éva enni fog az élet 
fájának gyümölcséből, így bűnösként fognak örökké 
élni. Ha így történt volna, akkor ő és bukott angyalai 
is csatlakoztak volna Ádámhoz és Évához, és ők is ettek 
volna az élet fájának gyümölcséből.

A dolgok azonban nem így alakultak. Ádámnak és 
Évának el kellett hagynia édenkerti otthonukat. Egy 
hatalmas angyal tüzes pallóssal a kezében állt őrt a kert-
hez és az élet fájához vezető út kapujánál, így senki sem 
ehetett azután a gyümölcsből. 1Móz 3:22-24

Isten tudta, hogy a Sátánnak való engedelmességet 
választó emberek soha nem lesznek boldogok. Nem lett 
volna jó, ha hagyja őket tovább élni, amikor ők azt vá-
lasztották, hogy engedetlenek lesznek azzal szemben, 
aki életet adhat.

ELMÉLKEDÉSRE: Mit gondolsz, Isten azután 
és annak ellenére is szerette drága gyermekeit, 

hogy azok engedetlenné lettek és tönkretették a nekik ké-
szített csodálatos tervet, amelyben örökké boldogan élhet-
tek volna? Persze! Holnap arról 
fogunk tanulni, hogyan tette ne-
kik azután is lehetővé, hogy sze-

ressék Őt, bízzanak Benne és engedelmeskedjenek Neki, 
ami által védetté válnak Sátánnal szemben.

HÉTFŐ

2
Mit gondoltok, Isten azt akarta, hogy Ádám és 
Éva megtapasztalja, milyen az, amikor valaki Sá-
tánt követi? Dehogyis!

Mostanra azonban már világos volt előttük, hogy 
Sátán hazugságokat szól és kegyetlen. Azt is tudták, 
hogy minden meg fog változni, és ez így is lett.

Ugye, emlékszel, hogy lágy fényruhájuk egy csa-
pásra eltűnt. Milyen kényelmetlenül érezhették ma-
gukat a levélből készített ruhában! A levegő máris más 
lett. Korábban sosem volt hűvös. Hogyan segített Isten 
rajtuk? 1Móz 3:21 Isten szomorúan mondta el nekik, 
milyen változások fognak bekövetkezni. 14−19. v.

Amikor Isten a kígyóhoz szólt, kivel beszélt a való-
ságban? Sátánnal. A kígyó attól fogva mindig Sátánra 
fogja emlékeztetni őket. Már nem az a csodálatos te-
remtmény, ami egykor volt. Elvesztette szárnyait 
és a  földön csúszott. Az emberek féltek tőle.

„Hit által vitt Ábel becsesebb áldo-
zatot Istennek, mint Káin, ami által 
bizonyságot nyert afelől, hogy igaz.” 
(Zsidók 11:4)

ARANYSZÖVEG
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Biztos lehetsz abban, hogy Sátán Isten minden sza-
vát nyitott füllel hallgatta. Amikor Isten elmondta 
1Móz 3:15 szavait, tudta, hogy ezek fontos szavak. És 
Ádám és Éva is tudta. Tudták, hogy amit Isten tenni 
készült, segítség lesz az emberek számára ezen a Földön. 

„Mire készül Isten?” − töprengett Ádám és Éva.
A következő leckében arról a csodálatos tervről fo-

gunk tanulni, amit csodálatos Istenünk készített még 
jóval azelőtt, hogy az első angyalt vagy embert megte-
remtette volna.

ELMÉLKEDÉSRE: Hogy lehet megölni egy kí-
gyót? Mit kell levágni: a fejét vagy a farkát? 

1Móz 3:15-ben Isten megígéri, hogy noha Sátán sebet ejt 
Jézuson, a végén Sátán hal meg.

KEDD

3
Isten azt akarta, hogy Ádám és Éva megértse, 
mire van szükség ahhoz, hogy az emberek ezután 
is Istennek engedelmeskedhessenek, és megta-

gadják Sátán követését. Isten ezért megkérte Ádámot, 
hogy hozzon egy bárányt. Biz-
tos, hogy a kedvencét hozta.

Ekkor Isten megmutatta 
neki, hogy kell felépíteni egy 
oltárt. Ádámnak nyilván azon 
jártak a gondolatai, hogy mi 
jön ezután?

Isten ekkor azt mondta neki, hogy meg kell ölnie 
kis kedvencét, az ártatlan bárányt.

Megölni? Ádám még sohasem látott halált. Még egy 
levél halálát sem! Ő és Éva is bizonyára zokogtak, ami-
kor engedelmeskedett.

A halott báránykát az oltár tetejére fektették. Ekkor 
tűz szállt alá az égből és figyelték, 
ahogy kis kedvencük elhamvad.

Isten szelíden emlékeztette 
őket arra, hogy ők érdemeltek 
volna halált, hogy örökre eltávoz-
zanak az élők sorából, mint az a 
kis bárány. De egy napon egy kü-
lönleges személy születik majd e 
világra, aki meghal helyettük.

Ha úgy döntenek, hogy hisznek Isten ígéretében, 
szeretik Őt és bíznak Benne, segít nekik engedelmes-
kedni törvényének. És habár meg kell halniuk, de egy 
napon újra életre kelti őket. Ekkor örökre Istennel lesz-
nek, ahol már nem támadhatja őket Sátán.

Milyen hálásak voltak. Most értették meg 1Móz 
3:15 szavait. Azt is megértették, hogy Isten mindig az 

igazat mondja. Elhatározták, hogy Isten segítségével 
engedelmeskednek Neki.

Isten elmondta nekik, hogy 
a bárányáldozatot minden reg-
gel és este meg kell ismételni. 
Ez fogja emlékeztetni őket Isten 
ígéretére; arra, hogy a törvény-
nek való engedelmességet válasszák. De arra is, hogy 
bízzanak Istenben, aki megoltalmazhatja őket Sátántól.

ELMÉLKEDÉSRE: Kit jelképez a bárány? Jézus 
vajon érted is meghalt? Eldöntötted, hogy ezentúl 

bízol Benne és engedelmeskedsz Neki? Senki sem tudja ezt 
tenni pusztán magától. De Jézus tud segíteni. Kéred tőle 
minden nap, hogy segítsen téged? Ő nagyon szeretne segí-
teni!

SZERDA

4
El tudod képzelni, milyen izgatott és boldog volt 
Ádám és Éva, amikor az első babájuk megszüle-
tett? Talán épp ő lesz az az ember, akit Isten 

megígért, aki majd megszabadítja őket Sátántól!
Első gyermeküket Káinnak nevezték el. A második 

neve Ábel lett. Milyen gondosan nevelték őket az en-
gedelmességre! A fiúk megtanulták, hogy kell gondozni 
az állatokat, hogyan kell növényeket termeszteni. Ábel 
különösen a juhnyáj gondozását szerette, Káin pedig 
a növényekkel szeretett foglalkozni. 

Mindkét fiú szemlélte a reggeli és az esti áldozatot. 
Látták az égből alászálló tüzet, amely megemésztette 
a bárányt, s amely azt jelezte, mennyire örül Isten an-
nak, hogy hisznek ígéretében.

Sátán buzgón munkálkodott azon, hogy hazugsága-
ival megkísértse őket. Ahogy a fiúk felnőttek, Ábel az 
Isten iránti szeretetet, a Benne való bizalmat és a Neki 
való engedelmességet választotta. Káin azonban nem 
így döntött. Ahelyett, hogy hálás lett volna Isten áldá-
saiért, vádolni kezdte azért, mert annyira megváltozott 
minden, amióta szülei engedetlenek voltak az Édenben.

Miért csinálta Isten úgy, hogy ennyire nehéz legyen 
megművelni a földet? Miért teremtett tüskét és gazt? 
Az állatok miért nem szelídek és barátságosak, mint 
kezdetben voltak? Miért, miért, miért? − kérdezte egyre.

Ádám és Éva elmagyarázta neki, hogyan kezdődött 
az egész a mennyben, amikor Sátán engedetlen lett Is-
ten törvényével szemben. Beszéltek neki Sátán szörnyű 
hazugságáról. Saját rossz döntéseikről is beszéltek. Káin 
ennek ellenére Sátánra hallgatott.

ELMÉLKEDÉSRE: Emlékszel olyanra, amikor 
valaki Istent vádolta valami rossz dologért? Vajon 

a jó emberek is megbetegednek, illetve szenvednek balese-
tet? Kitől valók ezek a rossz dolgok: Istentől vagy Sátán-
tól? Soha ne felejtsd el, hogy Sátán a mi ellenségünk. 1Pt 
5:8 De ha mi Jézus szeretetét, a Benne való bizalmat és 26



a Neki való engedelmességet választjuk, mindegy, mi tör-
ténik velünk, Ő végül egy tökéletes otthonnal ajándékoz 
meg. Jel 21:1,4

CSÜTÖRTÖK

5
Amikor Káin és Ábel idősebbek lettek, maguk is 
kezdtek áldozatot bemutatni. Megépítették saját 
oltárukat és elhozták áldozataikat.

Mit kellett hozniuk? Igen, egy ártatlan bárányt, 
amely soha semmi rosszat nem tett.

Az áldozat állandóan arra emlékeztette őket, hogy 
mivel engedetlenek voltunk, halált érdemlünk. De Is-
ten annyira szeret minket, hogy tervet készítettek a Sá-
tántól való megszabadításunkra. Jézus, a Fiú Isten, egy 
napon eljön és meghal helyettünk. 

Ábel vitte a maga báránykáját. Káin azonban nem 
hitte el, hogy fontos felál-
dozni egy bárányt. Ő in-
kább a kertjéből hozott 
terményeket, és azt he-
lyezte az oltárra.

És amikor a tűz jött az 
égből, csak Ábel áldozatát 
emésztette meg.

Káin talán úgy nézett ekkor 
a testvérére, mint ha épp Ábel 
lenne az oka annak, hogy Isten 
nem fogadta el az áldozatát. És 
talán komor, fenyegető ábrá-
zattal ment el, nem is titkolva 
haragját az egész miatt.

Isten szomorú volt, látva 
Káin döntéseit. El is jött, hogy 
beszéljen vele. A beszélgetésről 

1Móz 4:3−7-ben olvashatunk.
Isten elmondta neki, hogyha az engedelmességet vá-

lasztaná, akkor épp úgy megáldaná Őt is, ahogy Ábelt 
megáldotta. Sátán persze nem akarta, hogy Káin meg-
bánja a bűnét. Inkább arra késztette, hogy sajnálja ma-
gát. De Káin dönthetett volna úgy, hogy nem hallgat 
Sátánra.

Isten ugyanúgy szerette Káint, mint Ábelt. Vágyott 
arra, hogy Káin is az Ő boldogság-szabályainak való 
engedelmességet válassza. Tudta, hogy az engedetlenség 
boldogtalanságot szül. Hogyan döntött Káin?

ELMÉLKEDÉSRE: Naponta sokszor kell eldön-
tenünk, hogy Sátánra vagy Jézusra hallgatunk. 

Te mindig Jézus mellett döntesz? Ő segít nekünk abban, 
hogy akkor is engedelmeskedjünk, ha az érzéseink tilta-
koznak. És mindig boldogabbak leszünk, ha Jézus mellett 
döntünk.

PÉNTEK

6
Káin sokat tépelődhetett azon, amit Isten mon-
dott neki. De ahelyett, hogy belátta volna a téve-
dését, hagyta, hogy a 

korábban már dédelgetett 
gondolatok újra és újra visz-
szatérjenek. Úgy gondolta, 
hogy minden problémáért 
Isten a felelős. Nem vala-
hogy így okoskodott Sátán 
is a mennyben? Sátán sem-
mit sem szeret annyira, mint 
amikor meg tud bennünket 
nyerni az Istennel kapcsola-
tos hazugságainak.

Olvassuk el 1Móz 4:8-at, 
amely elmondja, hogy mi-
lyen döntést hozott végül 
Káin.

Ó milyen szomorú! El tu-
dod képzelni, mit érezhetett 
Ádám és Éva, amikor felfe-
dezték, mi történt? A  nö-
vények és állatok pusztulá-
sát is borzasztó volt látni. De most a gyermeküket ölték 
meg! És azt végig gondolniuk milyen borzasztó lehetett, 
hogy mindez azért, mert ők engedetlenek voltak Isten-
nel szemben és ettek a tiltott fa gyümölcséből.

Isten is szomorú volt. Még egyszer megszólította Ká-
int. 9−10. v. Ugye, milyen tiszteletlenül válaszolt Káin? 
Úgy döntött, hogy nem látja be, mennyire rosszat tett. 
De Isten pontosan tudta, mi történt. Isten előtt senki 
sem rejthet el semmit, a legapróbb dolgot sem.

Isten elmondta Káinnak, hogy az élelem megterme-
lése ezután még nehezebb lesz, és az emberek nem fog-
nak bízni benne többé amiatt, amit Ábellel tett. Olvasd 
el: 11−12. v.

Káin most elkezdett ugyan félni, de a bűnét nem 
bánta meg. Inkább azt kezdte el felpanaszolni, ami vele 
fog történni. De Isten így is oltalmat ígért neki, ha va-
laki meg akarná ölni. Végül mit tett Káin? 16. v.

ELMÉLKEDÉSRE: Mit gondolsz, Káin boldog 
volt? Mi boldogok vagyunk, amikor engedetlenek 

vagyunk? Nem. Sátán ellenben annál jobban örül. Tudja, 
hogy bennünket boldogtalanná tesz, Jézust pedig szomo-
rúvá teszi. Ki választja közületek az engedelmességet? 
 Jézus mindig segíteni fog jó döntéseket hozni, ha kéred.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
1Mózes 4:1−16; Pátriárkák és próféták, 32−41, 63–
79. old.; A megváltás története, 42–56. old.
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TÖRTÉNET-SAROK

Patti Lynn Guthrie történetei alapján

Lina takarója

Róza néni vidéken nőtt fel, messze onnan, ahol most lakik. A szülőföldjén a leg-
több ember nagyon szegény volt. Nem volt elegendő ételük és ruhájuk sem. 
De még tiszta vizük sem volt.

Most Róza néni azt tervezte, hogy elutazik szülő-
földjére és meglátogatja a családját. Szeretett volna 
vinni valamit az ottani nélkülözőknek. De mit vigyen?

Emlékezett arra, hogy szülőföldjén az anyáknak sok-
szor még egy takarójuk sem volt, amivel melegen tud-
ták volna tartani a babákat. De Róza néninek kevés ta-
karója volt, venni pedig nem tudott. Talán akad majd 
valaki, aki segít, gondolta. 
Elment azért a  barátnőjé-
hez, Linához.

− Nem akadna valami 
gyerektakaród, Lina? Sze-
retnék magammal vinni 
néhányat ajándékba, ami-
kor a jövő hónapban el-
utazom a szülőföldemre − 
mondta.

Lina gondolkodott egy 
percet. Aztán bólintott.

− Hogyne lenne − mond  ta. − Azt hiszem, van még 
néhány takaróm. Majd megkeresem őket.

Aztán, ahogy Róza néni elment, Linának nagyon 
sok dolga volt, és elfelejtette megkeresni a takarókat.

Eltelt néhány hét, amikor Róza néni telefonált.
− Lina, ma este indul a repülőm, beugorhatnék a 

gyerektakarókért?
Lina azon nyomban nekiállt keresni a gyerektakaró-

kat, amikről biztosan tudta, hogy elrakta őket. De nem 
találta sehol. Ekkor jutott eszébe, hogy szinte mind-
egyiket elajándékozta. Az a néhány, amit megtartott, 
nagyon különlegesek volt számára. Lina kezébe vette 
az egyiket és végigsimította. Olyan emberek készítet-
ték ezeket a puha, csinos kis takarókat a gyermekeinek, 
akik nagyon szerették. Lina úgy tervezte, hogy félrete-
szi őket arra az időre, amikor unokái lesznek. 

Lina egy pillanatig nem tudta, mit tegyen. Ekkor 
eszébe jutott az, amit Jézus mondott: ha valami szíves-
séget teszünk másoknak, az olyan, mintha Neki ten-
nénk. Arra gondolt, milyen örömmel adta volna oda 
a takaróját, hogy Jézust legyen mivel betakarni kisbaba 
korában.

Amikor Róza néni kopogtatott a bejárati ajtón, 
Lina széles mosollyal üd-
vözölte.

− Itt vannak a takarók 
− mondta, ahogy átadta 
a gondosan becsomagolt 
takarókat Róza néninek. 

− Ezek a takarók nagyon 
különlegesek nekem, re-
mélem, jó helyre jutnak.

A néni mosolygott és 
így szólt:

− Ó, nagyon szépen 
köszönöm, hogy odaadhatom ezeket a takarókat a sze-
gény anyáknak!

Lina tudta, hogy ezeket a takarókat soha többé nem 
fogja látni, de boldognak érezte magát. Odaadni őket, 
hogy be lehessen takarni néhány szegény pici babát, 
olyan volt, mintha Jézusnak adta volna. Jézus annyira 
szeretett minket, hogy elhagyta csodálatos mennyei 
otthonát, és szegény, gyámoltalan csecsemő lett ezen 
a földön. Tudta, hogy a szívesség, amit tett, Őt is meg-
örvendeztette.
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VASÁRNAP

1
Noha Ádámnak és Évának nagyon-nagyon sok 
gyermeke volt, a Biblia csak hármuk nevét árulja 
el: Káinét, Ábelét és Séthét. Múlt heti tanulmá-

nyunkban arról tanultunk, hogy Káin, Ádám és Éva első 
gyermeke, nagyon rossz döntéseket hozott. Mivel sem ő, 
sem családja nem érezték azt, hogy szükségük lenne 
 Jézusra, Sátán követése mellett döntöttek. 1Móz 4:16

Séth Ábel halála után született. Séth az összes többi 
gyermeknél jobban hasonlított Ádámra. Elképzelheted, 
mennyire örült Ádám és Éva annak, hogy Séth és gyer-
mekei szerették Istent és engedelmeskedtek Neki.

Amikor Séth és gyermekei felnőttek, igyekeztek jó 
misszionáriusokká válni. De a legtöbb ember ügyet 
sem vetettek rájuk. Egyre gonoszabbá váltak.

Sok-sok év telt el azóta, hogy Isten megteremtette 
a világunkat. Hány éves volt Ádám, amikor Séth meg-
született? 1Móz 5:3−5 Ismersz olyan embert, aki akár 
csak száz éves is? Ádám pedig több mint kilencszer száz 
esztendőt is megért!

Amikor Isten megalkotta Ádámot és Évát, testük 
annyira tökéletes és egészséges volt, hogy örökké éltek 
volna, ha nem követtek volna el bűnt. Gyermekeik és 
unokáik hosszú-hosszú időn keresztül sok száz évet is 
megértek.

ELMÉLKEDÉSRE: Ha szeretjük Jézust és bí-
zunk Benne, engedelmeskedünk Neki, akkor visz-

szajövetelekor örökké fogunk élni Vele. Soha ne feledd el, 
hogy minden nap döntéseket hozunk! Hasonlóak lehetünk 
Ábelhez és Séthhez, illetve dönthetünk úgy, hogy a magunk 
útját választjuk, miként Káin. Te milyen döntéseket hozol 
nap mint nap?

HÉTFŐ

2
Séth egyik leszármazottjának, aki nagyon sze-
rette Istent, Énokh volt a neve. Énokh naponta 
beszélgetett Istennel, és az Ő csodálatos szerete-

téről gondolkodott. Mindent, amit csak tudott, megta-
nult a törvényről. Minden tőle telhetőt megtett annak 
érdekében, hogy bemutassa az embereknek Isten szere-
tetét, hogy ők is az engedelmességet válasszák. De na-
gyon kevesen döntöttek a változtatás mellett.

Egy napon, amikor Énokh már elmúlt 300 eszten-
dős, Isten elvitte őt a mennybe, hogy örökké Vele le-
gyen. 1Móz 5:24 Milyen csodálatos! Isten tudta, hogy 
Énokh soha nem fordulna már vissza arról az útról, ame-
lyen járt, és később sem döntene Sátán követése mellett.

És habár voltak többen is, akik szemtanúi voltak an-
nak, amint Isten elragadja Énokhot a mennybe, a  leg-
többen azután is úgy döntöttek, hogy Sátán hazug-
ságainak hisznek. Sokféle bálványistenséget imádtak, 
miközben öltek, loptak, háborúztak, hazudoztak, része-
geskedtek, szerencsejátékokat űztek és sok más gonosz 
dolgot cselekedtek.

ELMÉLKEDÉSRE: Énokh sorsa azokhoz a jó 
emberekéhez hasonlít, akik akkor élnek, ami-

„Hit által tisztelte Istent Noé…, 
háznépe megtartására bárkát 
készített.” (Zsidók 11:7)

ARANYSZÖVEG
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kor Jézus visszajön. Mivel Jézus szeretetét választják, illet-
ve azt, hogy Benne bíznak és Neki engedelmeskednek, tör-
ténjen bármi velük és körülöttük, a mennybe mennek 
majd Vele együtt, amiként Énokh is a mennybe vitetett. 
Lehet, hogy sokan élünk még, amikor Jézus eljön. Hogyan 
állhatunk készen arra, hogy Vele mehessünk? 

KEDD

3
Isten nagyon szomorú volt, amikor látta, hogy 
az emberek egyre gonoszabbakká váltak. A dol-
gok végül annyira rossz irányba mentek, hogy 

közbe kellett avatkoznia.
Immár több mint ezer esztendő telt el azóta, hogy 

megalkotta ezt a csodálatos világot. A Szentlélek újra 
és újra szólt az emberek lelkéhez, kivétel nélkül min-
denkihez, de csak nagyon keve-
sen hallgattak Rá. 1Móz 6:5 és 
11−13 el mondja, milyenek lettek 
az emberek. Azt, hogy mit mon-
dott végül erről Isten, megtudha-
tod, ha elolvasod 1Móz 6:3 első 
részét.

A 17. vers elmondja nekünk, 
végül mire határozta el magát Is-
ten. Olvasd csak el! Úgy döntött, 
hogy annyi esőt küld a  földre, 
ami olyan áradást fog  okozni, 
ami az egész földet, de még a leg-
magasabb hegyeket is betakarja. 
Kit választott ki Isten arra a fel-
adatra, hogy Neki segítsen? Noét.

Ki volt Noé és mit mond a 
Biblia róla? 8−9. v. „Noé Istennel járt.” Ki jut eszedbe 
erről? Ugye Énokh?

Mit mondott Isten, mit kell csinálnia Noénak? 14. 
v. Azután azt is elmondta neki, hogyan készítse el azt. 
Össze kellett gyűjtenie az összes anyagot, amire szük-
sége lesz az építéshez, és fel kellett fogadnia férfiakat, 
akik segédkeznek neki.

Még 120 évvel azelőtt vagyunk, hogy a bárka el-
készült volna. Mialatt a munkások a bárkát építették, 
az emberek tömegesen tódultak oda bámészkodni. És 
Noé szüntelenül, nap nap után, év év után prédikált és 
figyelmeztette az embereket az özönvízre, ami a világra 
fog következni. 22. v.

Mire a bárka elkészült, addigra már mindenki 
hallott arról a hajóról, amit Noé sok éven 
át épített. És mindenki tudott a közelgő 
özönvízről szóló figyelmeztetéseiről. De 

szinte mindnyájan kinevették és gúnyt 
űztek belőle. Azt hitték, meghibbant.

ELMÉLKEDÉSRE: Mit jelenthet szerinted „Isten-
nel járni”, amiről Énokhkal és Noéval kapcsolat-

ban olvashatunk? Járhatnak ma is emberek Istennel? A gyer-
mekek is? Hogyan?

SZERDA

4
120 év múlva a bárka elkészült. Ám az emberek 
még mindig úgy gondolták, hogy Noé megőrült. 
Még sohasem esett az eső. Azt sem tudta senki, 

mi az, hogy eső! A bölcs tanítók mindenkit nyugtatgat-
tak. Még ha be is következne az özönvíz, biztosak vol-
tak benne, hogy a hajó, amit Noé épített, nem marad-
na fenn a víz színén.

Csakhogy, mint emlékezhetünk, Noé mindent pon-
tosan aszerint tett, ahogy azt Isten mondta neki. Nem 

aggódott amiatt, hogy mit mon-
danak az emberek. Volt hite. Nem 
érthetett meg mindent, és akár 
úgy is tűnhetett, hogy az egész-
nek semmi értelme. Noé és csa-
ládja bízott Istenben, és engedel-
meskedett annak, amit mondott. 
Hány tagú volt a családja? 1Móz 
7:13. Mindössze nyolc.

Sok hónapon át kellett a bár-
kában tartózkodniuk, így hát ren-
geteg élelemre volt szükségük. És 
Noé azzal is tisztában volt, hogy 
nem csak maguk számára kell 
gondoskodni elegendő élelemről. 
Amikor be gyűj tötte és elraktároz-
ta a bárkán azt a sok- sok tonna 

élelmet, az emberek biztosak voltak abban, hogy bo-
lond. 1Móz 6:21

Aztán egy napon valami egészen bámulatos dolog 
történt, amit a legnagyobb tanítók sem tudtak megma-
gyarázni. Nagy szárnysuhogás közepette madarak re-
pültek be a bárkába. Minden fajta 
madárból érkeztek. Némely fajtá-
ból kettő- kettő, némelyből hét-hét. 
A  bárkában aztán Noé és fiai fino-
man a már korábban számukra előké-
szített kalitkába zárták őket.

Ekkor valaki felkiáltott: „Nézzétek!” Állatok 
sereglettek a bárkába. Minden egyes állatfaj 
képviseltette magát. Némely fajtából kettő- 

kettő, némelyből hét-hét. Csendben és 
tökéletes rendben kaptattak fel a bárka 
ajtajáig, mintha valaki vezette volna őket. 

Az ajtótól aztán Noé és fiai vezették azokat 
a számukra előkészített helyekre.30



Az embereken a döbbenet lett úrrá! Mit jelent-
sen ez az egész? Nem tudták, hogy angyalok 
választották ki, majd vezették a madarakat 
és a többi állatot a bárkába, hogy az özönvíz 

utáni időkben is fennmaradjanak ezek a fajok.
ELMÉLKEDÉSRE: Mit gondolsz, te lettél 
volna olyan bátor, hogy higgy és bízz Isten-

ben? Hogyan tanulhatsz meg bátornak lenni Jézusért ma?

CSÜTÖRTÖK

5
Miközben az állatok bevonultak a bárkába, Noé 
valószínűleg még utoljára kérlelte az embereket, 
hogy menjenek be ők is. Valami ilyesmit mond-

hatott nekik: „Nézzétek! Még az állatok is tudják, hogy 
özönvíz következik a földre!” De senki nem döntött 
úgy, hogy bemegy.

Ekkor Isten azt mondta Noénak és családjának, hogy 
menjenek be. 1Móz 7:1 A hatalmas ajtó túlontúl ne-
héz volt ahhoz, hogy maguk csukják be. Hirtelen egy 
nagy villanás támadt, amely a villámlásnál is fényesebb 
volt. Fénylő felhő jelent meg az ajtónál, majd az ajtó 
az emberek szeme láttára becsukódott. A Biblia a 16. 
versben azt mondja, hogy az Úr zárta be az ajtót.

Az emberek egymásra néztek. Némelyekben félelem 
támadt. „Nem lehet, hogy mégis igaza volt Noénak?” − 
töprengtek. De azok a férfiak, akik nagy bölcsek hírében 
álltak, még mindig azt mondták, hogy semmi ok az ag-
godalomra.

Teltek-múltak a napok. Amikor már egy hét is eltelt, 
már senki nem aggodalmaskodott. Sőt, emberek sereg-
lették körül a bárkát és nagy mulatságot rendeztek. Noé 
és családja türelmesen várt. Nem volt könnyű. Hallot-
ták a kívül maradt emberek gúnyolódását, kurjongatá-
sát, meg azt, hogy viccet csinálnak belőlük. Ők azonban 
megmaradtak abban, hogy Istenben bíznak.

ELMÉLKEDÉSRE: Tehetett volna-e még valamit 
Isten azért, hogy az emberek higgyenek Benne? 

Nem. Amikor úgy döntünk, hogy szeretettel, bizalommal 
és engedelmességgel viszonyulunk Isten boldogság-szabá-
lyaihoz, Jézus ugyanúgy megoltalmaz bennünket, ahogy 
Noét is megoltalmazta a bárkában. Válasszuk hát most, 
hogy mindig bízni fogunk Jézusban és mindig engedelmes-
kedni fogunk Neki, mert szeretjük Őt.

PÉNTEK

6
Noé és családja nagyjából egy hete tartózkodott 
már a bárkában, és a nyolcadik napon hatalmas 
fekete felhők kezdtek gyülekezni az égbolton. 

Soha senki nem látott még ilyet. Majd villámok cikáz-
tak, és hangos dörgések ütöttek át a sötét felhőkön. Az-
tán kövér esőcseppek kezdtek hullani az égből. Az eső 

egyre csak hullott, egyre hevesebben zuhogott. A villá-
mok belecsaptak az emberek házaiba és az általuk emelt 
épületekbe, és porrá zúzták azokat. Bálványisteneik és 
oltáraik is ledőltek. A szél tornádó erősségű volt. A föld 
remegett és rázkódott.

Aztán hirtelen víz tört fel a föld mélyéből, mégpedig 
akkora erővel, hogy hatalmas kősziklákat dobált fel az 
égbe. Ekkor már a vadállatok és a háziállatok is retteg-
tek a félelemtől. Az emberek futottak, ki merre látott. 
Voltak, akik imádkoztak. Mások az öklüket rázták az 
ég felé és átkozták Istent. Megint mások a bárka olda-
lán dörömböltek, miközben kiáltoztak: „Engedjetek be 
minket! Engedjetek be minket!” Isten azonban bezárta 
az ajtót, és senki ki nem nyithatta azt. Jól tudta, hogy 
ezek közül az emberek közül senki nem bánta meg iga-
zán a korábbi viselkedését. A szívük nem változott meg.

A rettenetes vihar majdnem hat héten át tartott! 
Ahogy a víz szintje egyre magasabbra és magasabbra nőtt, 
a bárka lassan úszni kezdett. Voltak, akik megpróbáltak 
belekapaszkodni. De beleütődtek a sziklákba, a  hány-
kódó fákba, és a vízbe fulladtak. A hatalmas bárka re-
megett és rázkódott, jobbra-balra himbálózott, ahogy a 
szél és a hatalmas hullámok belekaptak. Az állatok oda-
bent rettegtek a félelemtől. Noé és családja mindegyre 
csak imádkozott. A bárka pedig biztonságosan ringató-
zott, mert angyalok oltalmazták. 1Móz 7:17 – 19, 23

Noén és családján, illetve a bárkában levő állatokon 
kívül egyetlenegy dolog maradt épségben, mégpedig 
Isten csodálatos Édenkertje. Még mielőtt az özönvíz 
kezdetét vette volna, Isten elragadta a mennybe. Meg 
akarta őrizni Ádámnak és Évának, hogy velünk együtt 
élvezhessék annak örömét, amikor egy nap − és ez ha-
marosan el is jön − Jézus újra visszatér!

ELMÉLKEDÉSRE: Gyakran bocsánatot kérünk, 
amikor valami rosszat teszünk. Tudja-e Isten, hogy 

valóban bánjuk-e? Kérjük, hogy segítsen mindig szívből 
megbánni azt, ami rosszat tettünk.  Ő örömmel megbocsát 
nekünk.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:  
1Mózes 5−7. fej.; Pátriárkák és próféták, 80–104. old.; 
A megváltás története, 57–69. old. 31
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TÖRTÉNET-SAROK

Patti Lynn Guthrie történetei alapján

A város, amely nemet mondott

Vajon Isten szereti az embereket akkor is, amikor azt mondják: „Nem, mi nem 
akarunk neked engedelmeskedni”? Szereti-e azokat a kegyetlen embereket, akik 
megölték? Igen, még őket is szereti!

Isten sok idővel ezelőtt kiválasztott 
egy gyönyörű várost egy gyönyörű temp-
lommal. Az ország lakói nagyon büszkék 
voltak rá. Isten azt akarta, hogy a polgá-
rok mondják el a világnak azt az ígére-
tet, miszerint Jézus el fog jönni e világba, 
hogy megmentsen bennünket. Jézus se-
gítségével megtanulhatunk engedelmes-
kedni a csodálatos boldogság-szabályok-
nak. És meghalt helyettünk, hogy örök-
ké együtt élhessünk Vele.

Jézus megtartotta az ígéretét. De ami-
kor eljött, az emberek közül sokan nem 
szerették Őt. Egy királyt akartak ma-
guknak, aki kiűzi ellenségeiket és min-
den beteget meggyógyít közöttük. Egy 
királyt, aki mindnyájukat gazdagsággal ajándékozza meg.

Ennek a különleges városnak a neve Jeruzsálem. És 
amikor eljött Jézus, az emberek közül sokan nemet mond-
tak Neki.

Jézus megpróbálta megváltoztatni a helytelen gondol-
kodásukat. És sírt, mert sokan nemet mondtak. Tudta, 
hogy azok az emberek, akik nem akarják Őt, nem lesz-
nek biztonságban ellenségeiktől, akik nemsokára rájuk 
törnek. Fel fogják perzselni Jeruzsálemet és a gyönyörű 
templomot. Mindent le fognak rombolni. Milyen szo-
morú!

De ha az emberek többsége nemet is mondott Jézus-
nak, tudta, hogy lesznek, akik igent mondanak. Jézus 
ezért elmondta a tanítványainak, mit kell tenniük, ami-
kor az ellenség eljön. A tanítványok pedig biztosak vol-
tak abban, hogy mindazok, akik hisznek Jézusban, tudni 
fogják, miről beszélt, és mit kell majd akkor cselekedniük.

Ezt a beszédet 40 évvel azelőtt mond  ta el, hogy az el-
lenség a városra tört. De még ezt megelőzően Jeruzsálem 
számos komoly intést kapott. Egy különös férfiú például 
hét esztendőn keresztül járta körül és körül a várost, mi-
közben gyászosan ezt kiáltozta: „Jaj Jeruzsálem lakosai-
nak, jaj, jaj!” Elmondta nekik, hogy hamarosan rettenetes 

dolgok következnek rájuk.

Naplementekor úgy látszott a távol-
ban, mintha szekerek és katonák vonul-
nának a felhők tetején, harcra készen. 
Aztán az éjszaka közepén az egyik hatal-
mas, nehéz kapu, amely Jeruzsálem ha-
tárán volt, kinyílt, mégpedig úgy, hogy 
emberi kéz nem is érintette! Különös 
fény ragyogott fel a templom és az ol-
tár felett. A föld rázkódott. Az embe-
rek jajveszékelni kezdtek: „Menjünk in-
nen!” A papok a templomban féltek és 
ret tegtek.

Végül megjelentek az ellenséges kato-
nák. Körbevették a várost. Ekkor azon-
ban csoda történt. Amikor rohamra ké-
szültek, hogy bevegyék a várost, hirte-

len hátraarcot vezényeltek és elviharzottak. Ekkor a várost 
védő katonák üldözőbe vették őket. Ez esélyt adott a ke-
resztényeknek arra, hogy gyorsan elhagyják a várost, Jé-
zus figyelmeztetésének (Mt 24:16−18, 20) engedelmes-
kedve.

Amikor az ellenség visszatért, egyetlen keresztény sem 
tartózkodott már a városban. Mindnyájan biztonságos 
helyre menekültek.

Az ellenséges katonák behatoltak a városba és ezrével 
öldösték az embereket. Azután a várost és a templomot 
felperzselték, amint azt Jézus jó előre megjövendölte.

Szerinted ezek a keresztények hálásak voltak Jézusnak, 
hogy elmondta nekik, mit kell tenniük? Örültek vajon, 
hogy igent mondtak Neki?

Szeretnél te is itt és most igent mondani Neki? Kö-
szönjük meg, hogy elmondta nekünk, hogyan menekül-
hetünk meg ellenségünk, a Sátán karmaiból.
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Isten ígérete 
az égbolton

VASÁRNAP

1
A vihar egész ideje alatt angyalok őrizték a bár-
kát és óvták meg attól, hogy bármi is kárt tegyen 
benne. Negyven hosszú nap után aztán az eső 

végre elállt. Az egész világ egy hatalmas óceánná vált. 
Egy kicsinyke földdarab sem látszódott ki sehol. A leg-
magasabb hegycsúcsokat is több méterrel ellepte a víz. 
Valamennyi állat és ember, akik nem tartózkodtak a 
bárkában, megfulladt.

Isten egy pillanatra sem felejtkezett el Noéról és 
családjáról, de az állatokról sem. Előre elkészített egy 
olyan helyet a hegyek csúcsai között, ahol a bárka meg-
pihenhetett, amíg a még nem csituló szél fel nem szárí-
totta a vizeket. 1Móz 8:1−4

Sok hónap telt el így. Noé és családja szorgosan vé-
gezte feladatát. A tőlük telhető legnagyobb figyelem-
mel viselték gondját a reájuk bízott állatoknak és egy-
másnak. Micsoda megkönnyebbülést érezhettek, ami-
kor végre megszűnt a hullámokon való ringatózás!

De még mindig majdnem három hónapot kellett 
várniuk addig, míg a hegyek csúcsai kibukkantak a víz-
ből. 5. v. Egy nap aztán Noé kinyitotta a bárka abla-
kát. Elképzelheted, mennyire türelmetlenül várták a víz 
apadását! Noé kiengedett egy hollót az ablakon, hogy 
megnézze, van-e olyan része a szárazföldnek, amely már 
száraz. Mit csinált a holló? 6−7. v. Mely madarak pró-
báltak még szárazföldet találni? 8−9. v. A galamb biztos 
nagyon örült, hogy visszajuthatott a bárkába, ahol táp-
lálék és gondoskodás várta.

ELMÉLKEDÉSRE: Voltál már úgy, hogy türel-
metlenül vártad valaminek eljöttét, amire hosszú 

ideig készültél? Nyafogtál vagy zsörtölődtél? Segített az 
ilyenkor? Ugye, hogy nem? Isten segítette Noét és családját 
abban, hogy türelmesek legyenek, és Ő nekünk is segíthet 
abban, hogy türelmesek legyünk.

HÉTFŐ

2
Megint eltelt egy hét, és Noé egyre csak várta, 
hogy a víz egyre lejjebb és lejjebb apadjon. Ek-
kor újra kiengedte a galambot. Mi történt ez-

után? 1Móz 8:10−12
Képzeld csak el, mennyire izgatott lehetett minden-

ki! Egy falevél! Egy igazi, élő, fényes zöld levél! Azt je-
lentette, hogy a növények újra növekedésnek indultak. 
Amilyen gyorsan csak tudták, eltávolították a bárka 
tetejét. Isten úgy tervezte meg a bárkát, hogy akárhol 
legye nek is, mindig áramolhasson be friss levegő. De 
mennyire más lehetett a nap sugarait is érezni!

Isten még mindig nem nyitotta ki nekik az ajtót, 
amiből tudhatták, hogy még nem jött el az ideje annak, 
hogy elhagyják a bárkát.

Türelemmel vártak egy újabb hetet. Végre egy-
szer meghallhatták a csodálatos szavakat, amire oly 

„Szivárványívemet helyezem a felhőkre, 
az lesz a jele a szövetségnek, melyet 
én a világgal kötök.” 1Mózes 9:13

ARANYSZÖVEG
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régóta vártak. Egy hatalmas angyal szállt alá, és a rop-
pant ajtó kitárult. Olvassuk el ezzel kapcsolatban 1Móz 
8:15−19-et.

El tudod elképzelni, milyen érzés lett úrrá a madara-
kon és a többi állaton, ami-
kor elhagyták a bárkát? Ör-
vendeztek? De mennyire! 
A hosszú várakozásnak végre 
vége! Újra a szárazon voltak!

ELMÉLKEDÉSRE: 
Voltál már úgy, hogy 

egyszerre érezted magad bol-
dognak és szomorúnak? Talán 
Noé is így volt, amikor körbe-
tekintett és meglátta, mennyi-
re más lett a világ, mint volt 
az özönvíz előtt. De minde-
nekfelett hálás volt. És amed-
dig Jézusban bízunk, mi is há-
lásak lehetünk.

KEDD

3
Amikor Noé és csa-
ládja elhagyta a bárkát, legelső dolguk az volt, 
hogy áldozatot mutattak be. Megköszönték Is-

tennek, hogy megtartotta őket a hosszú-hosszú hónapo-
kon keresztül, amíg a bárkában voltak. Hálát mondtak 
azért a rég tett ígéretért, hogy Jézus eljön majd e világra 
és meghal értünk, hogy nekünk örök életünk legyen. 
Isten, látva Noét, amint áldozatokat mutat be, örült, 
hogy Noé az igaz életet és a Hozzá való hűséget válasz-
totta.

Noé mindamellett azon gondolkodhatott, nem 
lesz-e valamikor újra egy ilyen özönvíz? Mit ígért nekik 
Isten ezzel kapcsolatban? 1Móz 9:11

Isten elmondta, hogy egy csodálatos jelet ad nekik, 
amely az Ő ígéretére fog emlékeztetni. Ez pedig a szi-
várvány. „A szivárvány? Hát az meg mi?” Senki nem lá-
tott még szivárványt.

„Nézzetek fel az égre!” − kiáltott fel valamelyikük. Az 
égbolton feltűnt a lenyűgöző ív, a legcsodálatosabb szi-
várvány, amit csak el tudsz képzelni. 12−17. v. Milyen 
csodálatos módja ez annak, hogy Isten ígéretére emlé-
keztessen bennünket!

ELMÉLKEDÉSRE: Valahányszor szivárványt lá-
tunk, eszünkbe juthat az a bizonyos legelső szi-

várvány, illetve az ígéret, amit Isten adott nekünk. Hallot-
tál már árvizekről? Igen, Sátán rettenetes árvizeket idé-
zett elő. De volt-e csak egy is olyan ezek között, amely az 

egész földet beborította? Nem, nem volt ilyen. Ugye, 
hogy mindig hagyatkozhatunk Isten ígéreteire?

SZERDA

4
Amikor Noé széttekintett a földön, úgy tűnhetett 
neki, hogy ez nem is ugyanaz a föld, mint ame-
lyiken az özönvíz előtt lakott. Arra gondolt, hogy 

még mindig mennyi szépség van 
az ég alatt, noha sok rossz dolog 
keletkezett a földön az  óta, hogy a 
bűn bejött.

Voltak zöld, lankás dombok, 
csodálatos erdők megannyi fajta 
fával, dúsan termő kertek. Gon-
dolj csak bele, mennyire kíván-
hatta már Noé és családja a kertek 
friss gyümölcsét és zöldségét?

A világ most nagyon pusztának 
és kopárnak látszott. Éles kövek 
hevertek mindenfelé. Az özönvíz 
előtt nagy és kis tavak váltakoztak. 
Most ugyanitt hatalmas óceánok 
hömpölyögtek.

Korábban sok helyütt a talaj 
felszínén arany, ezüst és egyéb drá-
gakövek hevertek. Most ugyan-

ezek a helyek kopárak és csúnyák voltak. A gyönyörű 
erdők, az arany, az ezüst, a gyémántok és mind a többi 
drágakövek mélyen a föld felszíne alá kerültek.

A gyönyörű házak és templomok, amiket az em-
berek a bálványaiknak építettek, mind hamuvá és az 
enyészeté lettek.

Ekkor Noénak más dolgok kezdtek járni a fejében. 
Hogy lesz majd azokkal a hatalmas állatokkal, amelyek 
vaddá válnak? Hiszen ezek könnyen megtámadhatják 
és megölhetik az embereket! És milyen lesz az időjá-
rás? Aztán pedig vajon tudnak-e élelmet termelni úgy, 
ahogy azelőtt?

Isten értette azokat a gondolatokat, és megadta rá-
juk a válaszokat.

ELMÉLKEDÉSRE: Tudtad, hogy az özönvíz 
előtti hatalmas erdőkből, amik a föld alá temet-

tettek, lett az általunk használt szén és olaj? Vajon Isten 
ma is tudja a válaszokat a mi kis és nagy kérdéseinkre? De 
még mennyire, hogy tudja! Jer 32:17 Létezik egyáltalán 
olyan dolog, ami miatt aggódnod kellene, hogy vajon Isten 
gondoskodik-e róla?

CSÜTÖRTÖK

5
Mit mondott Isten Noénak arról, milyen lesz 
a  föld az özönvíz után? Olvasd el erről 1Móz 
8:22-t. Noé talán gondosan elrakta a növények 

magvait, hogy azokat az özönvíz után elültesse. És most 
megtudta, hogy a magok ezután is kihajtanak és gyü-34



mölcsöt teremnek. Az ültetés és a betakarítás ideje min-
dig megmarad. Mindig lesz nyár és tél, tavasz és ősz, 
nappal és éjszaka. 

Isten szólt Noénak a vadállatokról is. Mit mondott? 
1Móz 9:1−2 

Amikor Isten megteremtette a madarakat, a halakat 
és az állatokat, mind szelídek és barátságosak voltak. De 
miután bejött a bűn, az állatok nem bíztak már úgy az 
emberben, ahogy azelőtt. Több állatfaj kifejezetten ve-
szedelmes lett. Isten tisztában volt vele, hogy ezek árt-
hatnak nekünk, ezért úgy intézte, hogy féljenek tőlünk.

Néhány nagyon nagytermetű és veszedelmes állat 
nem mehetett fel a bárkára. Ezek is megfulladtak az 
özönvízkor, és eltemettettek a földben, a többi elpusz-
tult állattal és emberrel együtt. Tudjuk, hogy ezek az ál-
latok léteztek az özönvíz előtt, mivelhogy az emberek 
kiásták egyik-másik példány csontjait.

ELMÉLKEDÉSRE: Segítettél valaha beültetni 
egy kertet? Még mindig minden évben váltakoz-

nak az évszakok? Isten még mindig betartja Noénak tett 
ígéretét? Melyek a szelíd, és melyek a vadállatok? A vadál-
latok most is félnek az emberektől, ezért nem kell hábor-
gatni őket.

PÉNTEK

6
Az özönvíz előtt Isten elmagyarázta az emberek-
nek, milyen ételeket fogyasszanak annak érdeké-
ben, hogy egészségesek és boldogok maradhassa-

nak. Emlékszel még ezekre? A különböző gyümölcsök-
ről, zöldségekről, gabonákról és diófélékről van szó. 
Olvass ezekről 1Móz 1:29-ben.

Isten az özönvíz előtt soha nem engedte meg az em-
bereknek, hogy megöljék és megegyék az állatokat. De 
minthogy időbe telt, míg a kisarjadó magvak termést 
hoztak, Noénak és családjának megengedte, hogy egyes 
állatok húsát megegyék, amikről azt mondta nekik, 
hogy „tiszták”.

Emlékszel, hogy mikor a madarak és a többi állat-
faj bement a bárkába, egyes fajokból kettő-kettő, más 
fajokból hét- hét ment be. Azokat, amikből kettő-kettő 
ment be, Isten „tisztátalanok”-nak nevezte. Tudta, hogy 
ezek húsa nem jó az embereknek. Vannak olyan tisztá-
talan állatok, amelyek más állatokat is megesznek.

Azok az állatok és madarak, amikből hét-hét volt, 
kizárólag növényt esznek, és Isten ezeket „tiszták”-nak 
nevezte.

A madarak és a többi állat húsa soha nem volt a leg-
jobb eledel a testünk számára. Mára pedig, amikor már 
annyiféle állatbetegség létezik, fogyasztásuk még ke-
vésbé biztonságos. Isten elmondta nekünk, hogy még 
Jézus visszajövetele előtt el kellene kezdjünk csak növé-
nyi eredetű élelmet fogyasztani.

Mózes harmadik könyvében a 11. fejezetből megtud-
juk, melyek azok az állatfajok, amik felől Isten azt mond-
 ta, hogy „tiszták”, és melyek azok, amik nem tiszták.

Isten azt is elmondta, hogy az elfogyasztandó állat 
húsából gondosan ki kell folyatni a vért. A vér ugyanis 
nem pusztán fontos táp anya go kat szállít a testünk kü-
lönböző részeibe, de olyan baktériumokat is, amik meg-
betegítenek bennünket. Isten azt mondta a vérről, hogy 
az maga „az élet”.

Azt is elmondta, hogy ne fogyasszuk el a kövér és 
zsíros részt a húsban. Tudjuk, hogy a kövér rész nagyon 
veszélyes. Súlyos betegségeket okozhat. Milyen kedves 
volt Isten részéről, hogy mindent olyan alaposan elma-
gyarázott Noénak és családjának, amikor újrakezdték 
az életet az özönvíz után!

ELMÉLKEDÉSRE: Mit gondolsz, ha megtudjuk, 
hogy Jézus nem akarja, hogy ezután is állatok hú-

sát fogyasszuk, továbbra is szabad ennünk azt, csak mert 
annyira szeretjük az ízét? A Biblia azt mondja, hogy tes-
tünk a Szentlélek Isten temploma, aki az elménken keresz-
tül szól hozzánk. Amennyire csak módunkban áll, elmén-
ket egészségben kell megőriznünk, hogy meghallhassuk, 
amint szól hozzánk.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:  
1Mózes 8:1−9:17; Pátriárkák és próféták, 105–
110. old.; A megváltás története, 69–71. old. 35



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

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

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

TÖRTÉNET-SAROK

Patti Lynn Guthrie történetei alapján

A hegy, amely felrobbant

Hallottál már a vulkánokról? Nagyon ijesztőek tudnak lenni. Senki sem tudhatja 
biztosan, mikor tör ki hirtelen egy. A föld mélyében lévő forró anyag (magma) 
mellett gázok is keletkeznek. Itt olyan nagy a nyomás, hogy a föld felszínéhez 

közel érve a repedéseken át utat törve törnek elő.
Por és hamu, tűz és füst, forró gőz, 

hatalmas kövek és megolvadt kövek lö-
vellnek ki. Ezek az anyagok a robbanás-
kor magasra repülnek, és amikor visz-
szahullnak, egymásra halmozódva he-
gyeket építenek, amiket vulkánoknak 
nevezünk.

A képen látható csodálatos Saint Helens is vulkáni 
hegy. Kúp alakúra formálódott, és mintegy két és fél 
kilométer magas volt. Valószínűleg több ezer éves. De 
hiába ennyire öreg, ma is „él”. Úgy 25 évvel ezelőtt is-
mét kitörni készült.

Sok ember élt a gyönyörű hegy lankáin. Szerették 
hegyi otthonukat, és nem is akarták elhinni, hogy a ve-
szély napról-napra nagyobb.

A kormány figyelmeztetést adott ki, miszerint a 
 Saint Helens „ébredezik”. Ezek a jelek azt üzenték, hogy 
minden pillanatban bekövetkezhet a robbanás. De az 
emberek még most sem vették komolyan a figyel mez-
te té seket.

Mintegy négy héttel később a hegy az egyik olda-
lon kezdett kipúposodni. Ezután jég, hamu és kő kez-
dett előtörni a tetejéből. A gyönyörű hegyről hulló hó 
egy kevés idő múlva már nem is fehér volt. Szürke volt 
és csúnya. A kormány kiadta a parancsot, hogy a he-
gyen élő embereknek haladéktalanul el kell hagyniuk 
otthonukat. A legtöbb ember így is tett, de volt egy 
ember, aki azt mondta, hogy ő ugyan el nem mozdul, 
történjék bármi! És úgy is tett. Rajta kívül volt még né-
hány táborozó a hegyen, akik szintén rá sem hederítet-
tek a figyelmeztetésekre.

Ekkor sokan már a televízió híradásain keresztül 
figyel ték, mi történik.

Aztán egy nap néhányan azok közül, akik elhagyták 
a házaikat, visszamentek, hogy magukhoz vegyenek 

még egyet s mást a dolgaikból. A ren-
dőrség vitte el őket oda és hozta őket 
vissza. A rendőrség arra készült, hogy 
másnap tíz órakor ugyanezt a szolgála-
tot mások kedvéért is elvégzi.

Másnap gyönyörű napsütéses idő 
volt. Ámde reggel 8 óra 32 perckor hir-

telen történt valami! A Saint Helens kitört! Hatalmas, 
jégből, fákból és kövekből álló törmelék hullott alá egy 
repülőgép sebességével. Óránként mintegy nyolcszáz 
kilométeres sebességgel zubogott a láva! Rengett a föld. 
Több tonna kő és fa zúdult alá a hegyoldalakon. A he-
gyen élő állatok százai lelték halálukat egy szempillan-
tás alatt. 57 ember is életét vesztette, köztük az az em-
ber is, aki nem akarta elhagyni az otthonát, és a sok tá-
borozó, akik nem vették komolyan a figyelmeztetéseket.

A hegyen élő emberekhez hasonlóan, akik nem hit-
ték el, hogy ki fog törni 
a vulkán, ma is vannak 
olyanok, akik nem na-
gyon hisznek azokban 
a jelekben, amelyek azt 
hirdetik, hogy Jézus 
hamarosan visszatér. 
Jézus a Bib liá ban tud-
tunkra adja, hogyan 
lehetünk készen az el-
jövetelére. Hallgatunk 
vajon Rá?
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A balga 
 toronyépítők

VASÁRNAP

1
Az özönvíz visszahúzódását követően, illetve az -
után, hogy Noé és családja végre elhagyhatta a 
bárkát, az első dolguk az volt, hogy hálát adtak 

Istennek, amiért megőrizte őket. Isten pedig a szivár-
vány által adott nekik egy ígéretet. Mit jelentett?

Ideje volt munkához látni. Mit gondolsz, mit csinál-
tak elsőként? Építettek egy házat? Felástak és bevetettek 
egy kertet? Szerinted szorgalmasan láttak a feladataik-
hoz? Biztosan!

Csakhogy ne felejtsd el, hogy nem csak Noé és csa-
ládja láttak szorgalmasan a feladataikhoz azután, hogy 
elhagyhatták a bárkát. Sátán szintén nagy buzgalom-
mal tette a maga dolgát. Jobban gyűlölte Istent most, 
mint bármikor korábban. Eltökélte magában, hogy 
angyalaival együtt mindent elkövet annak érdekében, 
hogy az emberekkel elhitesse az Istenről terjesztett ha-
zugságaikat.

A mennyben csakúgy, mint a földön a bűn megjele-
nése előtt, az angyalok Ádámhoz és Évához hasonlóan 
tökéletes boldogságban éltek. Szívükből engedelmes-
kedtek Isten törvényének. Közben eszükbe sem jutott, 
hogy ők most szabályokat követnek.

Azután viszont, hogy Lucifer vétkezett, minden 
mennyire más lett! A mennyben minden angyal döntés 
elé került: Istennek hisz vagy Sátánnak? A többség az 
Istennek való engedelmességet választotta. De amikor 
Sátán hazudott Évának, Éva úgy döntött, hogy neki 
hisz és nem Istennek. Attól fogva pedig nekünk, embe-
reknek, természetessé vált az engedetlenség.

De sosem szabad elfelejtenünk, hogy a döntés to-
vábbra is a mienk. Nem szükséges engedelmeskednünk 
Sátánnak. Jézus mindig segít nekünk, ha kérjük. Zsolt 
18:6, 107:9

ELMÉLKEDÉSRE: Jézus kényszerít bennünket 
arra, hogy engedelmeskedjünk a boldogság-szabá-

lyoknak? Semmiképp! Azt akarja, hogy annyira szeressük 
Őt, hogy az engedelmességet válasszuk. Mindig mellettünk 
van, hogy segítsen nekünk? Igen, mindig. Eszedbe jut, hogy 
segítségül hívd Őt? Még csak letérdelned sem kell hozzá. 
Amikor Sátán megkísért téged valamivel, csak imádkozz, 
és kérj segítséget Tőle!

HÉTFŐ

2
Ahogy telt-múlt az idő az özönvíz után, egyre 
több gyermek született. Akik aztán felnőttek, 
megházasodtak, így újabb és újabb gyermekek 

születtek. Nem kellett hozzá nagyon sok esztendő, 
hogy a világot ismét benépesítsék az emberek.

„Isten letekint a mennyből az 
emberek fiaira, hogy meglássa, 
ha van-é értelmes, Istent kereső?” 
(Zsoltár 53:3)

ARANYSZÖVEG

37



Bizonyára sok kisgyermek szeretett üldögélni Noé 
nagyapa ölében és unszolni, hogy meséljen az özönvíz-
ről, illetve arról, hogy milyen volt a világ azelőtt.

Ámde Noé unokái között is sok olyan volt, aki nem 
akarta hallgatni ezeket a történeteket. Viccet csináltak 
belőlük, miközben Istent vádolták azért a pusztításért, 
amit az özönvíz végzett a földön. Némelyek bálványo-
kat is készítettek és azokat imádták. Ez Noét nagyon el-
szomorította.

Noé három fiának, Sém-
nek, Khámnak és Jáfetnek sok- 
sok unokája volt. Ők még so-
káig a hegyek között éltek ott, 
ahol a bárka az özönvíz után 
megfeneklett. Sátán azonban 
egyre kísértette őket, hogy for-
duljanak szembe Istennel.

ELMÉLKEDÉSRE: 
Noé neked is ük-ük-ük-

apád! A mi egész emberi nem-
zetségünk előbb Ádámtól, majd 
Noétól ered! Ha azonban meg-
hozzuk a döntést, hogy Jézus-
hoz akarunk tartozni, Isten csa-
ládjának leszünk a tagjai. El-
határozod te is minden egyes 
napon, hogy Jézusé leszel?

KEDD

3
Végül Khám és Jáfet, valamint a hozzájuk tartozó 
nemzetségek felszedelőzködtek és elköltöztek egy 
sík vidékre, egy nagy folyó mellé, ahol jó termő-

földek várták őket. Ott meg tudják termelni maguknak 
az élelmet, házakat építhetnek, és háborítatlanul imád-
hatják a bálványisteneiket. Noé rendkívül csalódott volt 
miattuk.

Sém és családja viszont úgy döntött, hogy ott ma-
radnak a hegyek között és hűségesek lesznek Istenhez. 
A többiek viszont úgy gondolkoztak, hogy azt csinálnak, 
amit akarnak. Eszükbe sem jutott, hogy mindeközben 
Isten szomorúan figyeli őket. Nagy terveket forgattak a 
fejükben, és azt hitték, hogy senki nem állíthatja meg 
őket. Meg is volt mindenük, amire szükségük lehetett 
e tervek kivitelezéséhez. 1Móz 11:4

Ezek a balga emberek komolyan hittek abban, hogy 
képesek felépíteni egy annyira magas tornyot, aminek 
felmenve a tetejére tökéletes biztonságban lehetnek egy 
esetleges újabb özönvíz esetén. Nem hittek Isten az ígé-
retében, miszerint nem bocsát újabb özönvizet a földre. 

A torony egyre feljebb emelkedett. Milyen büsz-
kék voltak rá! Nemsokára olyan magas lett, hogy az 

alján levő építők nem hallották a torony tetején dolgo-
zókat, amint a téglát és az egyéb szükséges építőanyago-
kat rendelték tőlük. Így tehát a torony tetején dolgozó 
munkásoknak embereket kellett hívniuk a közbülső 
szintekre, akik továbbadják a rendeléseket az alsóbb 
szinten elhelyezkedőknek.

Ez idő tájt mindenki egy nyelvet beszélt. Mindenki 
értett mindenkit. De vajon jó ötlet az, ha sok ember 

zsúfolódik össze egyetlen he-
lyen? Egyáltalán nem.

ELMÉLKEDÉSRE: 
Sorolj fel olyan dolgo-

kat, amiket a városban élve 
láthatunk vagy hallhatunk, 
vagy éppen olyan élelmiszere-
ket, amiket könnyedén megvá-
sárolhatunk és elfogyasztha-
tunk, és amelyek arra kísért-
hetnek, hogy szegüljünk szem-
be Isten törvényével? Meg tud 
őrizni bennünket Isten Sátán-
tól, ha szüleinknek abban a 
városban kell élniük? Igen, de 
kérnünk kell, hogy juttassa 
eszünkbe minden egyes napon 
azt, hogy ne hallgassunk Sá-
tán kí sér té seire.

SZERDA

4
Soha nem volt Isten elgondolása szerint való az, 
hogy az emberek egy helyre összetömörülve élje-
nek. Tudta, hogy jobb nekik, ha különböző he-

lyeken élnek szerte a világon. És azt is tudta, hogy 
a nagyvárosokban könnyebb dolga van Sátánnak, ami-
kor az embereket rossz dolgok cselekvésére kísérti.

Isten elhatározta, hogy nem engedi meg az embe-
reknek, hogy befejezzék a tornyot. Hogyan állította le 
őket? 1Móz 11:5−7

Milyen egyszerű módja volt ez annak, hogy minden 
egy csapásra megváltozzon! Amikor az egyik munkás-
nak, aki a torony tetején dolgozott, téglára volt szük-
sége, leszólt a hozzá legközelebb levőnek. Az az illető 
talán azt hitte, hogy vizet kérnek tőle, így hát ezt adta 
tovább az alatta levőnek. Az meg azt gondolhatta, hogy 
valami szerszámra van szükség.

Aztán amikor valaki felvitte az anyagot, amiről azt 
gondolta, hogy a tetőn dolgozó rendelt, kiderült, hogy 
egyáltalán nem arra volt szükség. Hatalmas zűrzavar 
kerekedett. A munkások dühösek voltak, vitatkoztak 
egymással. Az emberek egyszerűen nem értették, mit 
mondtak a többiek. Nem tudták folytatni az építkezést.38



Egy nap aztán egy hatalmas villám csa-
pott le az égből, és belecsapott a torony te-

tejébe. Semmi sem maradt ab-
ból, amire az emberek büsz-

kék lehettek.
ELMÉLKE-
DÉSRE: 

Lehetséges, hogy az 
emberek bölcsebbek 

legyenek Isten-
nél? Nyilván 
nem. Megesik 

olykor, hogy a gyermekek 
azt hiszik, többet tud-
nak, mint a szüleik? Ki-

csoda kísért arra bennün-
ket, hogy nagyobb tudást felté-

telezzünk magunkról, mint ameny-
nyivel valójában rendelkezünk? Vi-
tatkoztál már édesanyáddal vagy 
édesapáddal?

CSÜTÖRTÖK

5
A várost, amelyben az emberek a hatal-
mas torony felépítésével próbálkoztak, 
Bábelnek nevezték el. A szó ezt jelenti: 

„zűrzavar”. Isten egyszerűen összezavarta azt 
az eszközt, amelyen keresztül az emberek 
érintkeztek egymással, így kezdtek külön-
böző nyelveken beszélni.

Nem tudjuk hány különböző nyelven 
kezdtek ekkor beszélni, mindenesetre 
Sátán gonosz terve meghiúsult.

Amikor az emberek megpróbálták ki-
találni, mitévők legyenek, lassanként rá-
jöttek, hogy sokszor egyazon családon 
belül sem értik meg egymás beszédét. 
Ekkor azok a családok, amelyek meg-
értették egymás beszédét, összefogtak. 
Összepakolták a holmijaikat a haszon-
talan bálványaikkal egyben, és elköltöz-
tek messze, a világ más részére. Így kez-
dődött el a nemzetek története. 1Móz 
11:8,9

Mindössze Noé, Sém és családjaik maradtak tovább-
ra is ott, ahol a bárka megfeneklett. Elhatározták, hogy 
engedelmesek maradnak Isten törvényének.

ELMÉLKEDÉSRE: Hányféle nemzetiséget tudsz 
elsorolni? Ezeket Jézus mind egytől-egyig szereti? 

Szoktunk vajon misszionáriusokat küldeni más országok-
ba, hogy elmondjuk nekik, mennyire szereti őket Jézus?

PÉNTEK

6
Amikor Isten meg-
teremtette Ádámot, 
a teste tökéletes és 

több mint kétszer olyan 
magas volt, mint a mai 
embereknek. Miután be-
jött a bűn, lassan-lassan 
minden megváltozott. Az 
özönvíz után pedig még 

látványosabbak voltak a válto-
zások.

Az özönvíz előtt az embe-
rek sok száz évet éltek. Noé 
például 600 éves volt, amikor 
kezdetét vette az özönvíz. Az 
özönvíz után pedig még 350 
évet élt. Végül 950 esztendős 
korában halt meg.

Az özönvíz után Isten meg-
engedte az embereknek, hogy 
egyenek olyat is, amelynek el-

fogyasztása az özönvíz előtt  tilos volt. Mi volt 
az? Igen, megengedte nekik, hogy bizo-

nyos állatokat leöljenek és megegyenek, 
noha az nem volt számukra a legal-

kalmasabb eledel.
Ahogy a korok követték egy-

mást, az emberek már nem nőt-
tek olyan magasra, és már mesz-
sze nem éltek olyan sokáig, mint 
az előttük élt nemzedékek. Be-
tegségek és járványok ütötték fel 
a fejüket. Az emberek rossz dol-
gokat ettek és ittak, és a maguk 
kedve szerint éltek. Milyen szo-
morú!

ELMÉLKEDÉSRE:  Sátán 
azzal kérkedett a menny-

ben, hogy az ő elgondolásai jobbak, 
mint Istenéi. Valóban jobbak vol-

tak? Vajon örömmel tölti el az 
 Istent, ha azt a döntést hozzuk, 

hogy Őt szeretjük, Benne bízunk és Neki enge-
delmeskedünk? Ilyenkor mi vagyunk a legboldogabbak. 
Ezzel szemben amikor engedetlenek vagyunk, annak vége 
mindig a boldogtalanság.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:  
1Mózes 9:1−11:9; Pátriárkák és próféták, 117–124. 
old.; A megváltás története, 72–74. old.

akkormost
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TÖRTÉNET-SAROK

Patti Lynn Guthrie történetei alapján

Az „elsüllyeszthetetlen” Titanic  
     – 1. rész

Az óceánjáró egy óriási hajó, amely nagyon sok embert szállít a végeláthatatlan óce-
ánokon. Jó száz évvel ezelőtt az Atlanti-óceán keleti partjainál, Angliában néhány 
férfiú, akik hatalmas hajók építésével foglalkoztak, elhatározták, hogy készítenek 

egy hatalmas óceánjárót. Ez lesz a világon a leghatalmasabb. Olyan erősnek álmodták 
meg, amelyet a legszörnyűbb viharok sem süllyeszthetnek el. Titanicnak keresztelték el.

A Titanic belseje olyan nagy volt, 
mint egy palotáé. Mint egy gyö-
nyörű szálloda drága bútorokkal 
és szép díszekkel. A hosszú hajóút 
során rengeteg minden állt az 
emberek rendelkezésére. A gyer-
mekeknek számos játszótér, úszó me-
dence, amikben lubickolhattak. A felnőt-
tek könyvtárakban olvasgathattak, különböző játéko-
kat űzhettek, úszhattak, vagy épp csak üldögélhettek és 
pihengethettek a padokon vagy a kabinjaikban.

Az óceánjáró végre elkészült, és készen állt első nagy 
útjára az óceánon. És ha azon a több mint száz évvel 
ezelőtti csípős áprilisi napon ott lettél volna a rakpar-
ton Angliában, izgatott emberek tömegét láthattad 
volna, akik integettek és éljeneztek. Azért jöttek oda, 
hogy megnézzék a világ leghatalmasabb óceánjáróját, 
és hogy elbúcsúztassák az azon elhajózó utasokat.

A nagy hajó lassan eltávolodott a parttól. Megkezdte 
útját, amely az Atlanti-óceánon keresztül Amerikába 
vezetett. Több mint kétezer utas tartózkodott a fedél-
zetén, és rengeteg munkás sürgött-forgott a hajó körül, 
illetve hogy kiszolgálják a hajó utasait. Smith kapitány 
felelt mindenért.

Mindenki nagyon-nagyon várta ezt a csodálatos 
utazást. Az utasok elhelyezkedtek kabinjaikban, és jól 
érezték magukat. Valószínűleg nem igazán aggodal-
maskodtak az óceán felszínén lebegő jéghegyek miatt, 

amik mellett és között elhajóztak. És va-
lószínűleg arról sem volt tudomásuk, 

hogy Smith kapitány figyelmét kü-
lön felhívták arra, hogy abban az 
évben a megszokottnál jóval több 

a jéghegy.
A jéghegyek nagyon veszedelmesek. 

Épp hogy csak a legtetejük, egy kicsiny rész 
látszik ki a vízből. Legnagyobb részük a szem számára 
láthatatlanok, a víz alatt rejtőznek. A hajóknak nagy 
ívben kell megkerülniük őket, nehogy nekiütközzenek 
azoknak a részeknek, amiket nem láthatnak.

Az Angliából való elindulást követő éjjel fél tizen-
kettőkor a hatalmas hajó sebesen szelte a nyugodt, csen-
des vizet. A hajón dolgozókat nem számítva szinte min-
denki aludni tért már. Alig páran, akik játékokba me-
rültek, voltak még fenn. Egyik-másik hajóalkalmazott 
már a másnapi feladatokra készült.

Rendkívül hideg volt. Nem volt holdvilág, és habár 
a csillagok fényesen ragyogtak, koromsötét volt. Smith 
kapitány kiadta a parancsot a figyelőszolgálatnak, hogy 
nagyon-nagyon figyeljenek a jéghegyekre.

Éjfél előtt alig húsz perccel a figyelőszolgálatot tel-
jesítő egyik tiszt és közlegény egyszerre megpillantott 
valamit, ami megrémítette őket. „Jéghegy, közvetlenül 
előttünk” − kiáltott az őr.

(Folytatjuk)
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Az önzés soha 
nem kifizetődő

VASÁRNAP

1
Az emberek szétszóródtak a világon, és Sátán 
szinte mindegyiküket rávette a bálványimádásra. 
Noé meghalt, de hűséges fia, Sém, még élt, ami-

kor Ur városában egy gazdag családban született egy 
Ábrám nevű fiú.

Ábrám családja egyszerre imádta Istent és a bálvá-
nyokat. Habár nagyrészt nemigen törődtek az Isten-
nek való engedelmességgel, Ábrám elhatározta, hogy ha 
senki más nem is, de ő engedelmeskedik Isten törvé-
nyének. Séth-hez, Énokh-hoz és Noéhoz hasonlóan ő 
is teljes szívéből szerette Istent.

Feleségül vett egy Szárai nevű nagyon szép lányt. 
Szárainak és Ábrámnak ugyanaz volt az apja, de más-
más anyától származtak, úgyhogy Szárai valójában Áb-
rám féltestvére volt.

Ábrám rendkívül gazdag volt. Neki és Szárainak sok 
rokona és barátja volt. Szép otthonban laktak és sok 
szolgájuk, rengeteg földjük, nyájuk és csordájuk volt. 
Volt azonban valami, ami hiányzott nekik, pedig na-
gyon- na gyon vágyakoztak rá. Ki tudod találni, mi volt 
az? Egy kisbaba!

Isten egy napon megszólította Ábrámot. Olvassuk 
el 1Móz 12:1−3-ból, mit mondott neki! Mivel Isten 
tudta, hogy Ábrám hűséges lesz Hozzá, és hogy a gyer-
mekeit a Hozzá való hűségre neveli, azt akarta, hogy 
Ábrám legyen a segítségére valami nagyon különleges 
dologban. Tudta azonban, hogy ehhez távol kell köl-
töznie barátaitól és rokonaitól, akik Urban laknak és 
bálványokat imádnak.

ELMÉLKEDÉSRE: Mit gondolsz, könnyű lehe-
tett eleget tenni Isten kérésének? Milyen mentsége-

ket kereshetett volna magának? Volt már úgy, hogy kifogá-
sokat kerestél, amikor anya vagy apa kért tőled valamit, 
ami nehezedre esett?

HÉTFŐ

2
Vajon Ábrám keresett kifogásokat, amikor Isten 
felszólította, hogy költözzön el, holott még azt 
sem tudta, merre van az az oda? Olvasd el 1Móz 

12:4 első részét! Ábrám semmit nem kérdezett. Egysze-
rűen engedelmeskedett.

A barátai nyilván azt gondolták, hogy barátjuk meg-
hibbant, amikor eladta szép házát, összepakolta a dol-
gait, valamint elmondta nekik, hogy sátrakban fog lakni, 
de azt viszont nem tudta nekik megmondani, hogy hol, 
merre, mert maga sem tudta!

A hozzátartozói közül többen vele tartottak egy Há-
rán nevű városig. Táré, az atyja, Nákhór, a fivére, vala-
mint az unokaöccse, Lót. Egy ideig Háránban laktak. 
A jó öreg Táré ott halt meg, több mint kétszáz esz-
tendősen.

„A föld minden tizede az Úré…
Az Úr szent tulajdona az.” 
(3Mózes 27:30)

ARANYSZÖVEG
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A temetés után Isten szólt Ábrámnak, hogy kereked-
jen fel és induljon el Kánaán földje felé. Nákhor úgy 
döntött, hogy ő nem akar onnan tovább menni. Ő sze-
retné ezután is együtt imádni Istent és a bálványokat. 
Lót azonban úgy döntött, hogy Ábrámmal tart.

Háránban való tartózkodásuk idején Ábrám és Szá-
rai igazi misszionáriusok voltak, Isten ismeretét terjesz-
tették az emberek között. Sokan döntöttek úgy, hogy 
Istent fogják szeretni és Neki fognak engedelmesked-
ni, így amikor eljött az ideje annak, hogy útra kelje-
nek, csatlakozni akartak Ábrámhoz. Ábrám szívesen fo-
gadta be őket a táborába. Olvassuk el ezzel kapcsolatban 
1Móz 12:4−5-öt.

Amikor továbbmentek Háránból, nagyon lassan ha-
ladtak. Minden este meg kellett állniuk, mivel sok száz 
ember volt a táborban, és rengeteg marha, juh és egyéb 
jószág.

Végül megérkeztek Kánaán földjére. Az ott élő em-
berek nagyon veszélyesek és gonoszak voltak, ám Áb-
rám bízott Istenben és nem félt.

ELMÉLKEDÉSRE: Adott már ekkor Isten házat 
vagy földet Ábrámnak? És jóllehet Isten arról be-

szélt Ábrámnak, hogy gyermekei születnek, volt már neki 
és Szárainak akárcsak egy is? Kez-
dett-e kételkedni Ábrám Istenben, 
vagy továbbra is bízott Benne?

KEDD

3
Ábrám igazi misszionárius 
volt. Ha valahol tábort 
vert, oltárt épített, köré 

hívott mindenkit és istentiszte-
letet tartottak. Ahogy 
szemlélték az állatok 
feláldozását, újra és 
újra megemlékeztek 
Isten azon ígéretéről, 
hogy megment ben-
nünket Sátántól. Mi-
után Ábrám felszedte 
a tábort, és más uta-
zók jártak arra, lát-
hatták az oltárt, amit Ábrám maga mögött 
hagyott. Tudták, ki járt ott. Voltak, akik 
megálltak ott és imádták Istent.

Mi történt Kánaánban, miután Ábrám 
eljutott oda? 1Móz 12:10 Amikor egy or-
szágban nincs elég eledel az emberek számá-
ra, azt mondjuk, hogy éhínség van. Ábrám 

nem ment vissza Urba, ahol rengeteg éle-
lem volt. Elment Egyiptomba, de szilár-

dan eltökélte, hogy mihelyt 
vége az éhínségnek, vissza-
megy Kánaánba.

Sátán mindig lesi az al-
kalmat, hogy megkísértsen 
bennünket? Egyiptomban 
Ábrámot kísértette meg 
azzal, hogy valami olyas-
mit mondjon, ami részben 
igaz volt, részben viszont 
nem. Szárai a féltestvére 
volt, de a felsége is. Mivel-
hogy rendkívül szép volt, attól félt, hogy valaki megöli 
őt, hogy elvehesse feleségül. Azt gondolta ki tehát, hogy 
nagyobb biztonságban lesz, ha azt mondja, hogy Szárai 
a húga.

De az ötlet egyáltalán nem bizonyult jónak. Egyip-
tom királya majdnem feleségül vette magának. Isten 
azonban figyelmeztette, hogy ne tegye. A király azért 
sok ajándék kíséretében visszaküldte Ábrámhoz, és ked-
vesen megkérte, hogy hagyja el az országot.

ELMÉLKEDÉSRE: Hagyta már el az ajkadat 
efféle félhazugság? Olyan állítás, ami részben igaz 

volt, de mégsem mondtál el mindent, 
amit el kellett volna mondanod? Nagyon 
egyszerű az ilyesmi. Ám Isten egyik tör-
vénye arra szólít fel bennünket, hogy 
mindig mondjunk igazat. Ki kísért ben-
nünket arra, hogy hazugságot szóljunk?

SZERDA

4
Olvassuk el, mi történt Ábrám-
mal, miután elhagyta Egyipto-
mot. 1Móz 13:1-7 Könnyen el-

képzelhetjük. Nem volt elegendő legelő a juhok 
és szarvasmarhák számára. A pásztoroknak külön 
kellett választaniuk Ábrám juhait Lót állataitól, és 
a legelők miatt vitába keveredtek egymással. Áb-
rámot elszomorította ez, ezért találkozott Lóttal, 
hogy megbeszéljék a helyzetet. Bár a hegyek közt 
éltek, tőlük nem messze terült el a Jordán völgye, 

ahol rengeteg fa és legelő 
állhatott az állatok rendel-
kezésére. Mit mondott Áb-
rám Lótnak? 8,9. v.

Ábrám Lót nagy bátyja 
volt. Kinek kellett volna 
először területet választa-
nia? Természetesen Ábrám-
nak. Szép, és önzetlen do-
log lett volna Lót részéről, 
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ha átengedi neki a választás elsőbb-
ségét. Ehelyett mit tett? 10-12. v.

Ki volt az önző? Ki volt az ön-
zetlen? Lót figyelmen kívül hagyta 
Isten kívánságról szóló törvényét. 

ELMÉLKEDÉSRE: Mit je-
lent „kívánni”? Természetes 

módon önzőek vagy önzetlenek va-
gyunk? Megkísértett-e valaha Sátán, 
hogy vitatkozz valakivel egy nagyobb 
vagy jobb részért? Választottad-e va-
laha a nagyobb vagy a jobb részt? 
Mindannyian önzők vagyunk, nem-
de? Még a kisbabák is. Isten meg tud 
tanítani az önzetlenségre. 

CSÜTÖRTÖK

5
Emlékszel, mit tanultunk arról, hogy miért 
akarta Isten azt, hogy az emberek inkább vidé-
ken, semmint a városokban éljenek? Mert a vá-

rosokban oly sokféle a kísértés. Ábrám szomorú volt 
Lót önző döntése miatt. Tudta, hogy a gyönyörű völgy-
ben, amit Lót lakhelyül választott, gonosz váro-
sok vannak. Az egyik ilyen város Szodoma volt. 
1Móz 13:13 Jóllehet Lót szerette Istent, Sátán-
nak könnyű dolga volt, ha abban a gonosz város-
ban meg akarta kísérteni őt és családját.

Lót először nem lakott benn a városban, hanem 
a közelében ütötte fel a sátrát. Lehet, hogy a felesége 
kérte, hogy költözzenek közelebb. Ő és gyermekei él-
vezték a dolgokat, amiket láthattak és űzhettek. Vé-
gül kiköltöztek a sátrakból és vettek ma-
guknak egy házat Szodomában, ebben 
a gonosz városban.

Egy nap aztán hírnök érkezett 
futva Ábrám sátorához. Szörnyű hí-
reket hozott. Háború tört ki, amely-
ben Szodoma királya súlyos vereséget 
szenvedett. Lótot és családját fogságba 
hurcolták! Vajon mit tesz most Ábrám? Azt 
mondja netán, hogy „én megmondtam”? Olvassuk 
el, mit tett! 1Móz 14:14−16 Mennyire hálás volt 
Lót és a többi fogoly Ábrámnak, amiért kiszabadította 
őket!

Milyen ajánlatot tett Szodoma királya Ábrámnak? 
Mit felelt erre a királynak? 21−23. v. Ábrám még egy 
cipőfűzőt sem fogadott el, ugye? Ez aztán az ön zet-
lenség!

ELMÉLKEDÉSRE: Mi volt az a két rossz döntés, 
ami ebbe a bajba sodorta Lótot? Ugye, mennyire 

oda kell figyelnünk a döntéseinkre?

PÉNTEK

6
Lót és Szodoma lakosainak 
 kiszabadításából megtérve Áb-
rám útközben egy nagyon fon-

tos személlyel találkozott, aki szintén 
szerette Istent. 1Móz 14:18−20

Most először olvasunk a Bibliá-
ban a tizedről. A tized egytizedet je-
lent. Tíz forintból egy forintot, száz 
forintból tíz forintot, ezer forintból 
százat − és így tovább: ez a tized. 
A pénzünknek ez a része Istené.

Természetesen mindenünk, amink 
van, Istené. A tized azonban egészen 
különlegesen az Övé. Isten azt akarja, 
hogy a tizedrészt mindig adjuk vissza 
Neki. A tizedből tartja el a lelkésze-

ket, hogy minden idejüket annak szentelhessék, hogy 
az embereket Isten ismeretére taníthassák, és ne kelljen 
egyéb munkákat vállalniuk a megélhetés miatt.

A pénzünk többi része is Istené. Azt azonban nálunk 
hagyja Isten, hogy a szükséges dolgokat kifizet-
hessük belőle és tudjunk segíteni másokat is 
adományokkal.

Ha a tizedet a magunk céljaira használjuk, 
vagy akár csak ebből adakozunk a gyülekezet-
ben, valójában lopást követünk el. A  tized 
minden egyes forintja Istené. Ha csak egy 
forintot is visszatartunk belőle, azzal vé-
tünk Isten törvénye ellen. Ez nagyon ko-
moly dolog! Meglopni Istent! Azzal kap-

csolatban, hogy a Biblia is mennyire ko-
molyan szól erről, olvassuk el 3Móz 27:30 és Mal 
3:8−10 igéit.

Van úgy, hogy az embereknek alig van pénze. 
De amikor elhatározzák, hogy becsületesek lesznek, 
és megadják a tizedet, Isten megáldja őket. Azt bi-

zonyítják ezzel, hogy valóban Benne bíznak és enge-
delmesek lesznek, akármi is jön utána.

ELMÉLKEDÉSRE: Isten „tárháza”, ahol mi 
a tizedünket elhelyezzük, a gyülekezet. Miért 

ne határoznád el akár most, hogy amíg élsz, még mi-
előtt egy forintot is elköltenél bármi másra, mindig vissza-
adod a tizedet Istennek? Sátán sokszor meg fog kísérteni 
azzal, hogy légy önző és lopj magadnak. Határozd el ma-
gadban, hogy soha nem engedsz, és nem hallgatsz az 
effajta kísértésekre.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:  
1Mózes 11:27−14:23; Pátrirákák és próféták, 125–
136. old. 43
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Az „elsüllyeszthetetlen” Titanic  
     – 2. rész

A tiszt, aki szintén megpillantotta a jéghegyet, kiadta a parancsot: „Hajót for-
díts!” A parancsot azonnal teljesítették. De már késő volt. A gyönyörű óceán-
járó a jéghegynek ütközött, és az éles jég hatalmas lyukat ütött a hajó oldalában.

A víz elkezdett behatolni, a vészcsengők megszó-
laltak. Smith kapitány máris futott, hogy megtudja, 
mi történt. Amikor megtudta, hogy a víz egyre öm-
lik a  hajóba, tudta, 
hogy el fog süllyed-
ni. Milyen rettenete-
sen érezhette magát! 
Tudta, hogy épp azért, 
mivel a hajó építői 
annyira biztosak vol-
tak abban, hogy ez 
a hajó soha nem süly-
lyedhet el, közel sem 
volt elegendő mentő-
csónak valamennyi 
ember számára.

A matrózok meg-
kezdték a mentőcsó-
nakok vízre bocsátá-
sát. Először azonban 
nagyon kevesen akar-
tak élni a lehetőséggel. Úgy vélték, hogy megbízhat-
nak a Titanicban. Nem tudták elhinni, hogy a fűtött és 
kényelmes hajójuk már süllyed. Nem akarták elhagy-
ni, nem akartak kimenni egy kis csónakban a jéghi-
deg óceánra. Az első mentőcsónak 65 ember szállításá-
ra volt alkalmas, de mindössze 28-an akartak beszállni.

A következő egy óra és húsz perc leforgása alatt 
a matrózok leengedték a mentőcsónakokat. De messze 
nem volt annyi csónak, amennyire az összes ember ki-
mentéséhez szükség lett volna. Mégis, az 1.200 helyből 
csak 700-at foglaltak el. 

Néhány eszét vesztett, őrjöngő ember igyekezett 
előretolakodni, hogy feljussanak a mentőcsónakokra. 
Akadtak azonban olyanok is, akik udvariasan előre en-
gedtek másokat, és az ilyen önzetlen emberek közül so-
kakat kellett otthagyni a hajón. Családok váltak el egy-

mástól: volt, aki feljutott a csónakokra, volt, aki a ha-

jón maradt. Smith kapitány is azok között volt, akik 
maradtak.

Végül az utolsó mentőcsónakot is leengedték a süly-
lyedő hajóról. Ekkor 
a hatalmas Titanic ket-
té tört, és lassan elsüly-
lyedt, le az  óceán fene-
kére, mintegy három-
ezer méter mélyre.

Végül érkezett egy 
másik hajó az emberek 
megmentésére. A men-
tőcsónakban levő em-
berek életben marad-
tak. Milyen rettenetes 
vég volt ez az embe-
rek számára, akik erre 
a hajóra bízták magu-
kat! Az emberek szerte 
a világban hitetlenked-
ve hallgatták a Titanic 

sorsáról szóló beszámolókat. Mindenki mély szomorú-
ságot érzett.

Mit gondolsz, lehet a világon valami, amire bizto-
san hagyatkozhatunk?

Igen! Rábízhatjuk magunkat Jézusra és a Bibliára. 
A Bibliából megismerhetjük Jézus ígéretét, hogy Ő új 
eget és új földet teremt, amely azoknak van előkészítve, 
akik elhatározták, hogy bíznak a vezetésében, szeretni 
fogják Őt és Neki engedelmeskednek. És hagyatkozha-
tunk Jézus ígéreteire, mert Ő mindig megtartja azokat. 
Ugye te is örülsz ennek?
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MINDENEKELŐTT
a BIBLIA

Az angyalok 
megszabadítják 

Lótot

KISISKOLÁSOK – A ÉV 
1. negyedév/12. – március 25.

VASÁRNAP

1
Ábrám és Lót egyaránt nagyon jómódúak voltak, 
mindazonáltal nagyon különböző döntéseket 
hoztak. Miután Ábrám kiszabadította Lótot és 

családját a fogságból, azok visszatértek a gonosz Szodo-
mába. Ábrám és a vele levők továbbra is sátrakban lak-
tak. Egy csodálatos dombon, egy tölgyfaliget hűs ár-
nyai alatt ütötték fel táborukat. Olajfák, szőlőültetvé-
nyek, gabonamezők vették körül őket. Állataik zöld 
legelőkön legelhettek, és a levegő mindig friss volt.

A környező városokban, sőt, más országokban is 
tudtak Ábrahámról. Tisztelték, és hatalmas fejedelem-
ként és bölcs vezérként gondoltak rá. És abban is biztos 
lehetsz, hogy mindnyájan tudták, hogy a menny Iste-
nét és nem a bálványokat imádja!

Sok év telt el azóta, hogy Áb-
rám Kánaánba költözött, de még 
mindig nem születtek gyerme-
kei. Lassan-lassan elkezdett töp-
rengeni azon, hogyan tartja meg 
Isten azon ígéretét, miszerint egy 
nagy nemzet atyjává lesz. Ha gyer-
mektelenül halna meg, vagyona 
hű emberére szállna, akit Elié zer-
nek hívtak.

Isten tudta, mi jár Ábrám fejé-
ben. Olvasd el a beszélgetésükről 
szóló leírást! 1Móz 15:1−6

ELMÉLKEDÉSRE: Ha Isten valamit megígér, 
meg is tartja? Igen, mindig! Ha az Ő szeretetét, 

a Benne való bizodalmat és a Jézusnak való engedelmessé-
get választod, kell-e aggodalmaskodnod? Hát persze, hogy 
nem!

HÉTFŐ

2
Ábrám valóban hitt abban, hogy 
Isten majd egy fiúgyermeket ad 
neki. De ekkor már tíz esztendeje 

tartózkodtak Kánaánban, és még min-
dig nem született meg. Ekkor Szárai ki-
talált valamit.

Jóllehet Isten törvényével ellenke-
zik, de akkoriban nagyon elterjedt szo-
kás volt a férfiaknak egynél több felesé-
get tartani. Szárai úgy okoskodott, hogy 
ha megengedi, hogy egyiptomi szolgá-
lónője, Hágár, Ábrám második fe-
lesége legyen, általa születne egy fia. 

„A vendégszeretetről meg ne 
feledkezzetek, mert ezáltal egye-
sek − tudtukon kívül − angyalokat 
vendégeltek meg.” (Zsidók 13:2)

ARANYSZÖVEG
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Szárai maradt volna továbbra is az igazi felesége, és Há-
gár valójában ezután is Szárai szolgálója lett volna.

Ábrám végül ráállt a dologra. Szárai tervének azon-
ban nem lett szerencsés kimene-
tele. Attól fogva, hogy Hágár meg-
tudta: fiat szül Ábrámnak, már nem 
volt olyan illedelmes és engedelmes, 
mint előtte.

Amikor Szárai nagyon kemé-
nyen fellépett Hágárral szemben, 
mi történt? 1Móz 16:6−16 Az an-
gyal feleségnek vagy szolgálónak 
hívta Hágárt? Mit parancsolt meg 
neki? Mi lesz a születendő fiú neve, 
és mi történik vele ezután?

Milyen jóságos és türelmes a mi 
Istenünk! Soha nem állt Isten ter-
vében az, hogy egy férfinak egynél 
több felesége legyen. És az Isten el-
gondolásával szembeni engedetlenség ma is boldogta-
lanságot visz a boldog otthonokba.

Habár Isten nem áldhatta meg azt, amit Ábrám és 
Szárai művelt, továbbra is szerette őket. És bánkódott 
Hágár miatt is?

Isten tudta, mennyire fontos, hogy Ábrám megta-
nuljon teljesen bízni Benne. Mivelhogy Isten minden-
ható, ő adhatott és ad is majd nekik egy fiút a megfe-
lelő időben.

ELMÉLKEDÉSRE: Ki akarja azt, hogy ne enge-
delmeskedjünk Isten boldog-

ság-szabályainak? Amikor valamit na-
gyon akarsz, és anya vagy apa azt 
mondja neked, hogy légy türelemmel és 
várj, ez vajon könnyű kérés?

KEDD

3
Sok idő telt el azóta, hogy Há-
gár megszülte Ismáelt. Ekkorra 
Ábrám és Szárai már biztosak 

volt abban, hogy túl idősek ahhoz, 
hogy gyermekük szülessen. De vajon 
Isten meggondolta volna magát? De-
hogy! Nagyon is jól tudta, milyen 
dolgok forognak Ábrám fejében. És 
újra beszélgetésre hívta. Olvassuk el a köztük zajló pár-
beszédet! 1Móz 17:1−9,15−22

Ekkor Ábrám és Szárai egyaránt új nevet kapott. 
Ábrahám jelentése: „sok nemzet atyja”; Sára azt jelenti: 
„fejedelemasszony”.

ELMÉLKEDÉSRE: Ábrahám még mindig 
nem volt biztos abban, hogy Isten meg tudja 

tartani az ígéretét? Olvasd el újra a 17. verset! Milyen 
különös, hogy az emberek ma is olvassák a Bibliában ta-
lálható igaz történeteket arról, milyen hatalmas a mi Iste-

nünk, ám ennek ellenére is aggodal-
maskodnak amiatt, hogy valóban 
gondot visel-e róluk! Megkísérti vajon 
a gyermekeket is az a gondolat, hogy 
Jézus nem is szereti őket igazán? És 
ugye főleg akkor, amikor rakoncátla-
nok voltak? Te bizonyos vagy abban, 
hogy Jézus szeret téged? Ő nagyon sze-
ret téged! Soha ne hallgass Sátánra!

SZERDA

4
Egy forró napon, nem sokkal 
azután, hogy Isten új nevet 
adott neki, Ábrahám a sátrá-

nak bejáratánál üldögélt. Ahogy 
 figyelte a gyönyörű tájat, a távolban 

megpillantott három férfiút, amint a tábora felé közelí-
tenek. Ábrahám gyorsan felállt, odasietett hozzájuk és 
udvariasan behívta őket magához, hogy pihenjenek 
meg nála egy keveset. 1Móz 18:1−8 Nem csoda, hogy 
annyian szerették és csodálták Ábrahámot! Mindig ba-
rátságos, udvarias és figyelmes volt.

Miután befejezték az étkezést, mit kérdeztek a ven-
dégek Ábrahámtól, és mit mondott az Úr Sárával kap-
csolatban? 9−12. v. Emlékszünk ugye, hogy korábban 
Ábrahám is nevetett magában. Most Sára is ezt tette. 

13−15. v.
ELMÉLKEDÉSRE: Isten min-
dig tudja, mire gondolunk? Igen, 

tudja. Tudja, hogy épp mit csinálunk, 
mire gondolunk és mit érzünk. Tudta, 
hogy Sára nevetett? Egy kicsit hazudott? 
De vajon az Úr ezt is észrevette? Mindig 
igazat kell szólnunk. Nincs olyan, hogy 
„kis” hazugság!

CSÜTÖRTÖK

5
A vendégek útra keltek, Ábra-
hám elkísérte őket egy darabig. 
Ekkorra már tisztában volt vele, 

hogy egyikük az Úr, a másik kettő pe-
dig egy-egy angyal. Az Úr azt mondta a két angyalnak, 
hogy csak menjenek tovább. Négyszemközt akart be-
szélni Ábrahámmal.

Nagyon szomorú híreket osztott meg vele. Szodoma, 
amelyben Lót és családja lakott, olyan gonosz lett, hogy 
el kellett pusztítania. Ábrahám megdöbbent. Alkudoz-
ni kezdett az Úrral. 1Móz 18:23−33 Az Úr nem rótta 46



meg amiatt, hogy meg akarta men-
teni Szodomát. Sem az Úr, sem 
Ábrahám nem kívánta a város pusz-
tulását. Isten senkinek nem akar ár-
tani, senkit nem akar elpusztítani, 
és nekünk sem kell akarni ezt.

Eközben a közönséges emberek-
nek látszó angyalok megérkeztek 
Szodomába. Amikor Lót meglátta 
őket, tudta, hogy idegenek. Nagy-
bátyja, Ábrahám, arra tanította őt, 
hogy legyen udvarias, azért rög-
vest meghívta őket magukhoz szál-
lásra. Azok megköszönték neki, de 
azt mondták, hogy inkább a városon kívüli ligetben ta-
nyáznak éjjel. Lót tudta, hogy ott nem lennének biz-
tonságban, és amikor továbbra is unszolta őket, végül 
elfogadták a meghívását. 1Móz 19:1−3

Mivelhogy Lót nem akarta, hogy vendégeiről bárki 
is tudomást szerezzen, nem a megszokott útvona-
lon vitte el őket a házához. Mégis észrevették őket, és 
nem kellett hozzá sok idő, hogy Szodoma lakosai bi-
zonyságát adják annak, mennyire gonoszok. Döröm-
bölni kezdtek Lót ajtaján, és ütemesen kiáltozták neki, 
hogy adja ki nekik a vendégeit. Lót tisztában volt vele, 

hogy ártani akarnak nekik, ezért hát kiment hozzájuk 
és megpróbált a lelkükre beszélni. A gonosz férfiak vi-
szont csak még dühösebbek lettek, és azzal fenyegetőz-
tek, hogy erőszakkal fognak behatolni a házába.

Azoknak a férfiaknak persze fogalmuk sem volt ar-
ról, hogy a látogatók mennyei angyalok. Ezt még Lót 
sem tudta. Most viszont szüksége volt a segítségükre. 
Azonnal kinyitották az ajtót és bevonták a házba Lótot, 
majd bereteszelték az ajtót. Ezzel egy időben a kint levő 
sokaságot vaksággal verték meg. Azok a gonosz embe-
rek még sokáig keresgélték a bejáratot, amíg teljesen el-
fáradtak.

ELMÉLKEDÉSRE: Jónak bi-
zonyult vajon Lót önző válasz-

tása, hogy a jobb földet akarta? Min-
dennapi döntéseink mutatják meg, ké-
szen állunk-e, amikor Jézus visszajön.

PÉNTEK

6
Lót számára kiderült, hogy lá-
togatói angyalok. Mire szólí-
tották fel? 1Móz 19:12−14 

Ezek szerint még tízen sem akadtak 
egész Szodomában, akik az Isten tör-
vényeinek való engedelmességet vá-
lasztották! 

Az angyalok azt mondták Lótnak, hogy vegye a fe-
leségét és két leányát, akik még vele laktak, és siessenek 
ki a városból. 15. v. Nem volt veszíteni való idő! Ámde 
Lót nem akarta ott hagyni a többi gyermekét, a szép 
házát és a vagyonát. Minden olyan hirtelen történt! Vé-
gül mihez kellett folyamodniuk az angyaloknak, hogy 
sietségre bírják? 16−18. v. Mindent maguk mögött kel-
lett hagyniuk, gyermekeiket is. Szodoma hamarosan az 
enyészeté lesz − minden az enyészeté lesz!

Miután Lótot és hozzátartozóit kivezették a város-
ból, az angyalok visszatértek, hogy elpusztítsák azt. 
Most maga az Úr sietett Lóték segítségére. Olvassuk el, 
mint mondott nekik. 19−22. v.

Figyelmeztették őket, hogy ne nézzenek hátra. Ám -
de Lót felesége hiába volt már a városon kívül, a szíve 
még mindig Szodomában volt. Nem pusztán a gyerme-
keire gondolt. Nagyon sok minden maradt Szodomá-
ban, ami kedvére való volt. És amikor hátrafordult és 
sóvárogva tekintett vissza, mi történt? 26. v.

Másnap a korán reggel felserkenő Ábrahám a he-
gyekben Szodoma felé emelte a tekintetét. Mit látott? 
1Móz 19:27−29 

Lót nagyon hamar ráébredt arra, hogy Cóar is go-
nosz volt. Mire jutott végül? 30. v.

Isten sokszor adott Lótnak esélyt arra, hogy helyes 
döntést hozzon. Sátán azonban megkísértette azzal, 
hogy az engedelmesség nem annyira fontos, így végül 
úgy döntött, hogy elhiszi ezeket a hazugságokat. Most 
ahelyett, hogy szép otthonában végezhetné be az életét, 
egy barlangban lakott. Milyen szomorú!

ELMÉLKEDÉSRE: A Biblia azt mondja egy he-
lyütt, hogy emlékezzünk Lót feleségére. Lk 17:32 

Milyen tanulságokat vonhatunk le esetéből?

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:  
1Mózes 16:1−19:30; Pátriárkák és próféták, 136–144; 
156–170. old.; A megváltás története, 75–79. old.
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TÖRTÉNET-SAROK

Patti Lynn Guthrie történetei alapján

Péter pénze – 1. rész

Péter egészen kicsi korától fogva szívesen üldögélt a konyhában és nézte, ahogy 
anyja a kenyértésztát lágy kerek cipókká formálja. Mindig kapott is egy kis da-
rab tésztát, amivel játszhatott, amíg édesanyja a munkáival bíbelődött. Szerette 

az ujjai között pödörni vagy kinyújtani az asztalon. Ezután érdekes alakokat gyúrt és 
formált, amiket aztán az anyja kisütött.

Amikor Péter nagyobb lett, egyedül is sütött ke-
nyeret. Elsőként a búzaszemeket az elektromos asztali 
malomba öntötte. Majd miután a malom 
lisztfinomságúra őrölte, gondosan kimérte 
a megfelelő mennyiséget. A lisztet ezután 
a vízzel, az olajjal, a mézzel, az élesztővel 
és a sóval anya nagy kenyérsütőjébe ön-
tötte. A kenyérsütő addig dagasztotta 
a tésztát, amíg az olyan lett, hogy 
sima, kerek cipókká lehetett for-
málni, amilyeneket anya is készí-
tett.

Péter ezután nagy gonddal ketté-
vette a tésztát. Azt akarta, hogy minde-
gyik cipó egyforma méretű legyen. Miután el-
helyezte a cipókat a kenyérsütő formákban, berakta 
a forró sütőbe, amelyben nemsokára igazi cipó nagy sá-
gúra dagadt. Ekkor kellett beindítani a sütőt. Beállított 
az időzítőt. Nemsokára aztán a sülő kenyér finom illata 
töltötte be a házat.

Péter büszke volt a sütőből kivett szép aranybarna 
cipókra. Kirakta őket a konyhapultra hűlni.

Nem sok idő múlva a városban sok embernek jutott 
tudomására, hogy Péter milyen nagyszerű pék. „Láttad 
már Péter kenyerét? Kóstoltad már Péter kenyerét?” − 
kérdezgették a barátok egymástól. És nem telt bele sok 
idő, az emberek már azt kérdezték Pétertől, hogy nem 
vásárolhatnának-e tőle.

Ez nagyon boldoggá tette Pétert. Nemsokára sza-
bad idejében kenyerek sütésével szorgoskodott. Anyja 
segített neki a kenyér kiszállításában. Péter keresztény 
volt, és mindig becsületes volt a vásárlóival.

Minden egyes hét végeztével gondosan megszá-
molta a pénzét. És amikor kiszámolta a jövedelmét, 

elsőként mindig kivette belőle a tizedrészét. 
Ez volt a tized. Péter jól tudta, hogy 

az nem az övé, hanem Istené. Ha 
a maga céljaira használta volna 
fel, azzal meglopta volna Is-
tent! (Mal 3:8)

Péter könnyen kiszámolta, 
mekkora az az összeg, ami az 
Istené. Minden tíz forintból 
egy forint, minden száz forint-

ból tíz forint. Leírva még egy-
szerűbb: 

minden összegből levá-
lasztotta a leg utolsó szám-
jegyet, és az volt a tizednek 
megfelelő összeg. Például 
800 forintból 80 forint a ti-
zed. 3800 forintból 380 fo-
rint.

Péter pénzt keresett! Vé-
giggondolta, mennyi min-
den olyan dolog van, amit 
szeretne megvásárolni eb-
ből a pénzből!

(Folytatjuk)
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