
2. osztály   XI. hét. május 25-29. 

 

 

Áldás békesség! 

 

Ünnephez érkeztünk el. Képzeld el vasárnap, május 31.-én 

már 50. nap van Húsvét után. 

Húsvét után 40. nap Áldozócsütörtök, Jézus mennybemenetele, erre  

emlékeztünk a múlt hét csütörtökjén.Csaba bácsi tartotta az istentiszteletet 

mi pedig otthonról néztük a számítógépen. 

Eltelik 10 nap és elérkezünk a Pünkösd ünnepéhez, most vasárnap. 

Pünkösdről már tavaly megtanultuk hogy mikor van.Tehát Húsvét után 

az 50. napon.És azt ünnepeljük, arra emlékezünk, hogy amit Jézus megígért 

az beteljesedett, mert eljött, kiáradt a Szentlélek.Az erő ami láthatatlan,de  

cselekszik bennünk.Csak emlékeztetőül, szélzúgás,lángnyelvek,bátorság, 

erő, megkeresztelkedtek 3000 ember.Ugye eszedbe jutott a történet! 

Most arról tanulunk,hogy a Szentlélek az emberben munkálkodik,valamit véghezvisz 

bennünk.De csak a jót cselekszi.Az Isten szerintit. 

 

A Biblia így írja le az etióp főember útját . 

Volt egy fekete bőrű bácsi aki hallott már Istenről.Egy királynőnek a kincstárnoka volt. 

Ma úgy mondanánk a pénzügyminisztere..Szabadságot kért 

és elutazott Jeruzsálembe a templomba.Hallani akart Istenről.Nem számított, 

hogy heteket zötykölődött a hintóján.Megérkezett,részt vett az istentiszteleten. 

Vásárolt egy tekercset, vagyis a bibliának egy könyvét, amit akkor ,ahogy 

tanultuk  tekercsekre írták.Drága volt ,de nem sajnálta rá a pénzét. 

Már hazafele tartott a kocsiján , és elkezdte olvasni a bibliát. 

Ézsaiás próféta könyvét olvasta.Akkor az volt a szokás hogy félhangosan olvastak az 

emberek,Ezt hallotta meg egy Istentől odaküldött  

ember, akit Fülöpnek hívtak.Isten Szentlelke arra biztatta Fülöpöt hogy menjen oda 

ehhez a fekete bőrű bácsihoz és beszélgessen vele.A hintó nagyon lassan ment, és 

annyira belemélyedt az olvasásba ,hogy észre vette hogy valaki ott 

megy mellette.Fülöp így hallotta amit éppen olvasott.Ezt olvasta: 

- Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem 



nyitja meg száját. Ekkor kérdezte meg Fülöp,-Érted is ,amit olvasol? 

A kincstárnok bevallotta, hogy nem érti, és kell valaki aki megmagyarázza. 

Nem tudta ki az aki ennyit szenved és így tűri és miért? 

Te tudod ,hogy kiről írta ezt a próféta? 

Fülöp felszállt és mesélt és tanított.Ez a tekercs Jézusról szólt.Jézus volt az 

aki feláldozta magát, ő volt az áldozati bárány aki más miatt hal meg,pedig  

semmi rosszat nem tett.Jézus is néma  maradt.Nem szólt semmit, némán tűrte 

a gúnyt a korbácsütéseket.Elítélték , keresztre feszítették,de harmad napra  

feltámadt.Ezt tette Jézus mindenkiért. Aki ezt elhiszi az azzal mutatja meg hogy  

hisz, hogy megkeresztelkedik.A fekete bőrű bácsi azt mondta, hogy ő szeretne 

megkeresztelkedni, mert mind ezt hiszi. Lehet e ? -kérdezte. Ha hiszel akkor lehet.-

válaszolta Fülöp.Ahogy halattak, épp egy víz mellett haladtak el. 

Leszálltak és Fülöp megkeresztelte a kincstárnokot. 

A kincstárnok boldogan folytatta az útját. Fülöpöt pedig máshova küldte  

Isten Szentlelke. 

Van hogy mi sem értünk mindent a bibliában.Ezért vannak az igehirdetések 

hogy magyarázzák nekünk. De ha rendszeresen olvassuk a Szentírást 

akkor sok mindent megértet velünk a Szentlélek.A Szentlélek hív téged is 

Jézus követésére.A Szentlélek ébreszt hitet benned is.Sokan nem hisznek , 

de téged arra biztat a Szentlélek hogy higgy!És te is olyan boldog lehetsz 

mint a kincstárnok volt. 

A leckét a tankönyv végén az ünnepek résznél találod a 148-152. old. 

A feladatok közül a 3.és 4.-et készítsd el. 

A megoldást nem kell visszaküldeni.Légy szemfüles! 

 

 

 


