
Jefte nem érezte magát jól 
otthon. Öccsei még csak egy fe-
dél alatt sem akartak élni vele. 
Nem is édestestvérek voltak ők 
tulajdonképpen, hanem csak 
féltestvérek. Ugyanaz volt az 
édesapjuk, akit Gileádnak hív-
tak, de Jefte más édesanyától 
született. Gileád fiai gyűlölték 
Jeftét. Ennek a családnak a tör-
ténetét a Bibliából ismerheted 
meg, abból a könyvből, amelyet 
Isten Maga adott nekünk. A történet-
ben döntve szedve idézeteket találsz a Bibli-
ából, amelyeket igéknek nevezünk. Az idézetek 
után megtalálod a pontos igehelyet, ahol meg-
találhatók. Ha már van Bibliád, ki is keresheted 
Jefte történetét a Bírák könyvének 11. fejezeté-
ben. 

Jefte nagyon boldogtalan volt. Talán most 
te is így érzed magadat. Esetleg neked is vannak 
testvéreid, vagy féltestvéreid, akik nem fogad-
nak el. Talán te sem kellesz senkinek. Még az osz-
tálytársaid, vagy a szomszéd gyerekek is érezte-
tik veled, hogy nemkívánatos személy vagy, és 
nem jelentesz nekik túl sokat. Ez nagyon nehéz 

helyzet, és biztosan sokszor vagy emiatt szomo-
rú. Isten szeretete azonban tökéletes! Azt üzeni 
neked a Bibliában, hogy sokkal jobban szeret 
téged, mint bárki más a földön. Isten Jeftét is 
szerette, és ott volt mellette, amikor rettenetes 
dolog történt vele. Egyszer szörnyű vita támadt 
náluk otthon. Az egyik féltestvére azt mondta, 
hogy Jefte nem tartozik a családhoz, ezért ne is 
lássák ott többé. Szegény Jefte! Végül nemcsak 
otthonról kellett elmenekülnie, hanem még az 

Jefte új családja

Isten
gondoskodik rólad 1. lecke



országból is! Valószínűleg benne is feltámadt a ha-
rag és a bosszúvágy a testvérei ellen, ahogyan ta-
lán te is gondolsz csúnyákat azokról, akik fájdalmat 
okoznak neked. Isten ennek ellenére szeret! Sajnos 
mindannyian úgy születtünk, hogy nem tudjuk 
magunktól azt tenni, ami Isten szerint helyes. Pél-
dául rosszakat kívánunk azoknak, akik bántanak 
minket, de mi is gyakran bántunk másokat. Pedig 
Isten azt parancsolja, hogy mindig mindenkivel 
kedvesen bánjunk. Vagy nézzük a beszédedet! 
Szoktál csúnyán, durván, szemtelenül beszélni 
vagy hazudni? Ha igen, az is engedetlenség Isten 
szemében, aki ezt mondja: „Mondjatok igazat!” 
(Efezus 4,25). És mi van a tetteiddel? Megtörtént 
már veled, hogy elvettél valamit, ami a másé? Ha 
igen, Isten ellen vétettél, aki azt parancsolja: „Ne 
lopj!” (2Mózes 20,15). A másik idejét, jó hírét, nyu-
galmát, szerelmét is el lehet lopni! 

Mivel Isten tökéletes, 
utál minden engedetlen-

séget, lázadást, rossza-
ságot. Ezeket egy szóval 
bűnnek nevezi a Bibliá- 
ban. Téged azonban a 
bűneid ellenére is szeret. 

Meg kellene téged bün-
tetnie, de Ő inkább a saját 

Fiát, Jézus Krisztust büntette 
meg, hogy neked megbocsát-

hasson. Tudod, mi volt a büntetés? 
Jézusnak egy kereszten kellett nagyon 

fájdalmas halált halnia, pedig soha nem tett 
semmi rosszat. Mint Isten Fia tökéletes, vagyis 
bűntelen életet élt. A te bűneidért és az én bűnei-
mért halt meg. De nem maradt a halálban. Feltá-
madt, és most is él örökké. Isten Jézus nagy áldo-
zatáért kész megbocsátani neked és a gyermekévé 
fogadni, mert nagyon szeret. 

Jeftét is nagyon szerette. Miután Jeftének 
menekülnie kellett, idegen földön élt, és egy csa-
patot gyűjtött maga köré. Sokat harcoltak. Bátor-
ságuknak hamar híre ment. Egyszer erős ellenség 
támadta meg Izráelt, ahol Jefte testvérei is laktak. 
Izráel vezetői tudták, hogy jó hadvezérre van szük-
ségük. Képzeld, Jeftére esett a választásuk! Jefte 
mondhatta volna, hogy nem érdekli, mi lesz velük. 
De Jefte megváltozott. Miután legyőzte az ellen-
séget, az egész ország vezetőjévé választották. 
Jefte nem állt bosszút, mert engedte, hogy Is-
ten megváltoztassa a szívét. Bölcs vezetője lett 
Izráelnek. 



Veled is történhet ilyen változás! Függetlenül 
attól, hogy miben vagy most, Isten nagyon szeret. 
Értékes vagy a szemében. Tudja, mi bánt, de azt is 
tudja, te kinek okoztál már fájdalmat, és hányszor 
voltál Vele szemben engedetlen. Azt szeretné, 
ha elfogadnád tőle a bűnbocsánatot, és új életet 
kezdenél Vele. Akkor megtapasztalnád, hogy Ő 
valóban minden helyzetben figyel rád és gondos-
kodik rólad. Isten gyermekeként soha nem kelle-
ne magadat kirekesztettnek vagy haszontalannak 
érezned. Isten ott adna feladatot, ahol élsz. Talán 
éppen általad akar változásokat munkálni a csa-
ládodban is…

Isten már mindent elrendezett. 

Tőled csak azt várja, hogy higgy 
Jézus Krisztusban, vagyis…

Hidd el, amit Isten rólad mond: bűnös, 
engedetlen szívvel születtél, és magadtól 

nem tudsz Isten szerint élni! 

Hidd el, hogy Isten csak azért bocsáthat 
meg neked, mert Fia, Jézus Krisztus 

önként meghalt helyetted egy kereszten! 
Ő kapta meg a te bűneidért járó 

büntetést.

Ha mindezt hiszed, imádságban el is 
mondhatod Istennek. Mondd el Neki 

azt is, hogy ezután szeretnél másképpen, 
az Ő tetszésére élni. 

„Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el” 
(János 6,37). 

„Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá 
és leányaimmá lesztek” 

(2Korinthus 6,18).

Bízz Isten ígéreteiben! Ha hittel fordulsz 
Hozzá, nem fordul el tőled, 

és gyermekévé fogad. 

Hogyan kerülhetsz be 
Isten családjába?

1.
2.

3.

Vége



Élt Amerikában egy Lois nevű 
kislány. Olyan otthona volt, mint 
Jeftének, és ő sem érezte jól ma-
gát. A szülei nem voltak még háza-
sok, amikor megszületett. Azt sem 
tudta, ki az igazi apukája. Az a férfi 
pedig, aki magát az apjának ne-
vezte, egyáltalán nem szerette. őt 
Az édesanyja ráadásul a megszüle-
tése előtt megpróbálta őt elvetet-
ni. Lois ezért teljesen kívülállónak 
érezte magát a saját családjában. 
Azt gondolta magáról, hogy nem 
elég jó, és nincsen benne semmi 
értékes. 

Pedig gyönyörű hangja volt, és 
nagyon szépen tudott zongorázni. 
Amikor egyszer fellépett egy 
hangversenyen, az apu-
kája el sem ment őt 
meghallgatni. Az-
tán egyszer csak 
történt valami 
nagyon jó, ami 
teljesen meg-

változtatta Lois életét. Meghallotta 
az örömhírt, hogy Isten, aki a csilla-
gokat, a világot, sőt az egész világ-
mindenséget teremtette, szereti 
őt. Ezt a Bibliából tudhatjuk. Isten 
nagyon szereti ezt a világot (vagyis 
mindenkit a világon), ezért enged-
te, hogy egyetlen Fia, Jézus Krisz-
tus bűnhődjön a mi bűneinkért. Jé-
zus azért halt meg egy kereszten, 
hogy nekünk Isten megbocsát-
hasson, örök életet adhasson és 
a gyermekeivé fogadhasson. Lois 
szíve nagyot dobbant, amikor ezt 
meghallotta: Isten szeret engem! 
Mégiscsak érek valamit! Istennek ér-
tékes vagyok. Elhitte a jó hírt, és el-
fogadta Istentől a bűnbocsánatot. 

Isten gyermeke lett. Bekerült 
Isten szerető családjába. 

Lois nagy változása 



A saját családja ugyan továbbra 
sem bánt vele túl kedvesen, Lois 
mégis boldogabbnak érezte ma-
gát. Elkezdett Istenről és az Úr Jé-
zusról beszélni másoknak. Amikor 
felnőtt és férjhez ment, a férjével 
együtt országról országra jártak, 
hogy minél többeknek hirdethes-
sék Isten szeretetét. Lois nemcsak 
beszélt, hanem énekelt is az Úrról. 
Olyankor hangja úgy szárnyalt, 
mint egy madár.

A hiányzó helyekre írd be a saját nevedet! Ez az ígéret 
a Bibliából van. Ha van Bibliád, ki is keresheted a János 
evangéliuma 3 részének 16. versét. 

„Mert úgy szerette Isten ___________t, hogy 

egyszülött Fiát adta, hogy (ha) ____________

hisz (vagyis bízik) Őbenne, el ne vesszen 

(ne zárja ki magát örökre Isten családjából), 

hanem (_______________ nak/nek) örök élete 

legyen.” 

Rajzolj 
magadnak 

egy ilyen síró-
nevető arcot, és legyen 

mindig nálad! Ha egyedül 
érzed magadat, vagy szomorú 
vagy, fordítsd meg a sírós arcot! A 
mosolygós arc juttassa eszedbe a 

Biblia üzenetét: Isten nagyon 
szeret téged! Az Ő szemében 

nagyon értékes vagy.

Isten téged is szeret!



Játékido
Az alábbi táblázat segítségével megfejtheted a kérdések válaszait. Ha 

elindulsz a táblázatban akármelyik ponttól az ujjaddal balra, találsz 

egy betűt. Ha ugyanebből a pontból elindulsz felfelé is, megtalálod a 

betűhöz tartozó számot is. Írd a számok feletti vonalra a megtalált 

betűt! A betűket összeolvasva megtudod a helyes választ.

Tudsz-e felelni 
a kérdésekre?
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Melyik könyvben van megírva Jefte története?
Isten Igéjében, ami a  ___  ___  ___  ___  ___ ___. 21 16 21 11 16 5

1.
Miért hagyta el Jefte az otthonát és a hazáját?
Mert a ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ ___  ___  ___  ___
 1 13 11 17 9 7 17 8 13 14 9 16

nem fogadták el.

2.

Isten szerette Jeftét és szeret téged is. Hogyan mutatta meg az 
irántunk való hatalmas szeretetét? 
Saját  ___  ___  ___  ___  adta, hogy meghaljon értünk
 1 16 12 17
a  ___  ___  ___  ___  ___  ___ ___  ___  ___,  Ő szenvedett a mi
 6 9 14 9 7 2 17 9 20
___  ___  ___  ___ ___  ___  ___  ___  ___  ___.
 21 18 20 9 16 20 6 13 14 17

3.

Miért meglepő, hogy Isten szeret minket? 

Mert mindannyian  ___  ___  ___ ___  ___  ___  ___  vagyunk.
 21 18 20 19 7 19 6

4.
Mit ígér nekünk Isten?
„Aki énhozzám jön, azt én  ___  ___  ___  

20 9 15
___ ___  ___  ___  ___  ___ el” (János 6,37).
 6 18 11 3 19 15

5.

Szomorú voltál, amikor a leckét elkezdted? Kiközösítve érezted 
magadat, mint Lois, vagy Jefte? Történt ebben változás benned? 
Van kérdésed, amelyre választ szeretnél kapni?

Írj magadról!

Beszéltél 
Istennel és kérted, fogadjon el gyermekének? ………… Ha igen volt a válaszod, te már tudhatod, hogy Isten megtartotta ígéretét, nem fordult el tőled. Hozzá tartozol. Ne feledd el megköszönni 

Neki!
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Nyomtasd ki ezt az oldalt, oldd meg a feladatokat, majd küldd vissza annak, akitől kaptad!  


