Levelező Klub

FELFEDEZŐK 1.
1. LECKE

1. rész

Kedves Barátunk!
Gondolkoztál
már
azon,
milyen lehet Isten? Isten annyira
hatalmas, annyira csodálatos,
hogy soha nem tudhatunk meg
mindent róla. Isten azonban
adott egy csodálatos könyvet,
amely róla beszél.
Milyen könyv ez? Ez a könyv a
Biblia, Isten igéje. A Biblia
elmondja, hogy Isten teremtett
mindent. Isten alkotta a Napot és a
Holdat. Ő alkotta azt a milliónyi
csillagot, amely éjszaka fölöttünk
fénylik az égen. Ő teremtett
minket. Azért teremtett, hogy

szeressük Istent, és hogy Ő is
szerethessen minket.
Isten mindannyiunkat ismer és
szeret. Mikor szeretünk valakit, arra
vágyunk, hogy ő is szeressen minket.
Istennek nagy örömet okoz, ha meg
akarjuk Őt ismerni, és szeretni akarjuk
Őt. Megismerni és szeretni Istent a
legjobb dolog, amit tehetünk. Így
lehetünk boldogok.
Ebben a leckében megtudjuk, mit
mond a Biblia Istenről. Öt fontos dolgot
fogunk megtanulni a mi
csodálatos Istenünkről, aki
nagyon szeret minket.
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Ez azt jelenti, hogy Isten rendelkezik
MINDEN hatalommal mennyen és földön. Bármit
meg tud tenni! Semmi sem túl nehéz Isten számára.
A Biblia azt mondja: „Mert Istennek semmi sem
lehetetlen.” (Lukács 1,37)
Isten rendelkezik minden hatalommal. Az összes király, a világ minden
országának az elnöke semmi Istenhez viszonyítva. Mivel Ő rendelkezik minden
hatalommal, Isten bármit meg tud tenni, amit csak akar.

minden

Gondolkoztál már azon, miért nem láthatjuk
Istent? Azért nem láthatjuk Istent, mert Isten lélek, és a
lelket nem lehet látni. Amikor Isten bennünket
alkotott, testet és lelket adott nekünk. A lelkünk a
testünkben él. Az emberek csak a testünket láthatják,
de a lelkünket nem.
Isten egészében véve lélek. Ő nem rendelkezik olyan testtel, mint amilyen
nekünk van. Ezért nem láthatjuk Őt. A Biblia azt mondja: „Az Isten Lélek, és
akik imádják Őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.” (János 4,24)
Bár nem láthatjuk Istent, de megismerhetjük és szerethetjük. Ha
megismerjük Istent, szeretni fogjuk Őt, és bízni fogunk benne.

lélek

Isten dicsősége annyira fénylő, hogy nem
bírunk ránézni. A napra sem tudunk nézni,
amikor fényesen ragyog, mert bántja a
dicsőséges szemünket. Ha sokáig kellene néznünk,
elveszítenénk a látásunkat.
Isten dicsősége még a napnál is sokkal ragyogóbb. Ezért nem láthatjuk
meg. Isten azt mondta: „Nem láthat engem ember úgy, hogy életben
maradjon.” (2Mózes 33,20)

Copyright © 2000 The Mailbox
Club®, International
2

A Biblia beszél egy emberről,
akit Mózesnek hívtak. Isten
különleges barátja volt. Sokat
beszélt Istennel és Isten is sokat
beszélt vele. Mózes sem látta soha
Istent.
Egy nap Mózes különleges
kéréssel fordult Istenhez. „Kérlek,
mutasd meg a Te dicsőségedet.”
(2Mózes 33,18)

Így válaszolt Isten Mózesnek:
„Orcámat nem láthatod, mert nem
láthat engem ember úgy, hogy
életben maradjon. A kőszikla
hasadékába állítalak, és kezemmel
betakarlak, amíg elvonulok.”
Mózes egyedül ment fel a
hegyre. Isten elrejtette őt a sziklák
között. S akkor Isten kiárasztotta
dicsőségét, és elvonult Mózes előtt.
Mózes nem látta Istent, csak a
dicsőségéből egy keveset, amelytől
úgy ragyogott az arca, mint a nap.
Amikor Mózes lement a hegyről, az arca olyan
fénylő volt, hogy az emberek féltek tőle. Nem csoda, hogy Mózes és a nép
azt mondták: „Kicsoda olyan, mint Te vagy Uram… felséges a
szentségedben?”
(2Mózes 15,11)

Ez azt jelenti, hogy Isten tiszta és tökéletes, teljesen
bűn nélkül való. A Bibliában a sötétség néha a
bűnt jelenti. A Biblia ezt mondja Istenről: „Isten
világosság és nincs benne semmi sötétség (semmi
bűn).” (1János 1,5)
Isten világossággal és dicsőséggel teljes. Ő tiszta, soha nem vétkezik. Isten
mindig azt teszi, ami jó és helyes. Semmi bűn vagy bűnös dolog nem maradhat
meg Isten jelenlétében. A Biblia azt mondja: „Szent az Úr, a mi Istenünk.”

szen

(Zsoltárok 99,9)
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Egyszer Isten látomásban szólt
egyik prófétájához, akit Ézsaiásnak
hívtak. A látomás olyan, mint egy
álom. Ézsaiás látomásában látta
Istent a trónján. A trónt sok angyal
vette körül, akik dicsérték Istent, és
azt mondták:
„Szent, szent, szent a Seregek
Ura, dicsősége betölti az egész
földet.” (Ézsaiás 6,3)
Amikor Ézsaiás látta ezt a látomást Istenről, félelem fogta el. A látomás
megmutatta neki, hogy ő bűnös, Isten pedig szent.

szeretet

Ez azt jelenti, hogy Isten szeret
bennünket, és mindig azt akarja, ami a legjobb
a számunkra.

Honnan tudhatjuk, hogy Isten szeret minket? Két módon:
1. Tudjuk, hogy Isten szeret bennünket, mert ő azt mondja igéjében: „Örök
szeretettel szerettelek…” (Jeremiás 31,3)
2. Tudjuk, hogy Isten szeret bennünket, mert a saját Fiát adta, hogy
meghaljon értünk.
Talán azt gondolod: „Tud Isten arról a sok rossz dologról, amit tettem és
mondtam?” Igen, Isten tud ezekről, de még így is teljes szívéből szeret. Életed
minden percében szeret téged.
Isten abban mutatta meg, hogy mennyire szeret minket, hogy odaadta a
Fiát, az Úr Jézust, hogy meghaljon a kereszten a bűneinkért – a rossz dolgokért,
amiket tettünk és mondtunk. A Biblia ezt mondja: „Isten azonban abban
mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk,
amikor bűnösök voltunk.” (Róma 5,8)
Az Úr Jézus a TE bűneidért halt meg. De nem maradt halott. A harmadik
napon feltámadt. Ő a mi élő Megváltónk! Isten azt szeretné, ha hinnél benne,
aki meghalt a bűneidért és feltámadt, hogy a Megváltód lehessen.
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Tudod, mit vár tőled Isten? Azt,
hogy teljes szívedből szeresd Őt.
Szeretnél csatlakozni egy
izgalmas klubhoz, és többet
megtudni Istenről?
Csak annyit kell tenned, hogy
újra elolvasod a leckét, kitöltöd a
Kérdés-oldalt, és visszaküldöd
nekünk. Így gyerekkel együtt te is
a tagja leszel a Levelező
Klubnak!
Mi kijavítjuk a Kérdés-oldalt,
és
visszaküldjük
neked
a
következő leckével.
Amikor mind a tíz leckét
elvégezted,
egy
gyönyörű
oklevelet fogsz tőlünk kapni,
amin rajta lesz a neved.
Gyorsan küldd vissza a
Kérdés-oldalt, mert szeretnénk, ha
te is a Levelező Klub tagja lennél.

Istennek örömet szerzünk azzal,
ha szeretjük Őt teljes szívünkből. A
Bibliából megtudhatjuk, hogy Dávid
király Isten nagyszerű embere volt.
Teljes szívéből szerette Istent. Azt
mondta:
„Szeretlek,
Uram,
erősségem.” Ez nagyon kedves volt
Isten számára. Te is örömet
szerezhetsz Istennek azzal, ha szereted
Őt, ahogy Dávid is tette. Ez az ima
segítségedre lehet ebben:
„Uram, szeretnélek szeretni teljes
szívemből! Segíts nekem, hogy
többet
megtanuljak
rólad.
Köszönöm, hogy elküldted Fiadat,
az Úr Jézust, hogy meghaljon a
kereszten a bűneimért.”

Tanuld
meg!

„Szeretlek, Uram, erősségem.”
Zsoltárok 18,2
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A keretben található titkos jelek
segítségével keresd meg a kincset!

1 Ismerd el, hogy bűnös vagy.
2 Higgy Jézusban, aki meghalt
„HOGYAN
a bűneidért.
LEHETEK ISTEN
3 Kérd Jézust, hogy jöjjön az
GYERMEKE?”
életedbe és adjon neked örök
életet.
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„Úr Jézus, őszintén bánom a bűneimet.
Hiszem, hogy te Isten Fia vagy, és azt,
hogy meghaltál a bűneimért. Kérlek,
legyél a Megváltóm.”

KÉRDÉS OLDAL

FELFEDEZŐK 1 – 1. LECKE

Válaszd ki a kérdésre adott válaszok közül a legjobbat! Írd be a megfelelő válasz
előtti betűjelet (a vagy b) a kis négyzetbe!
Például: A mennyország olyan hely, ahol

b

a, kevés a bűn.
b, nincs bűn.

1. Amikor a Biblia azt mondja, hogy Isten mindenható, az azt jelenti, hogy
a, Isten sok hatalommal rendelkezik a mennyben és a földön.
b, Isten rendelkezik minden hatalommal a mennyben és a földön.
2. Nem láthatjuk Istent, mert
a, Isten lélek, és a lelket nem lehet látni.
b, Isten olyan messze van tőlünk, hogy nem lehet látni.
3. Amikor a Biblia azt mondja, hogy Isten szent, ez azt jelenti, hogy
a, Isten nagyon jó.
b, Isten tiszta és tökéletes, teljesen bűn nélkül való.
4. Tudjuk, hogy Isten szeret bennünket, mert
a, az emberek ezt mondják.
b, a Biblia ezt mondja.
5. Tudjuk, hogy Isten szeret bennünket, mert
a, a fiát adta, hogy meghaljon a mi bűneinkért.
b, úgy érezzük.
Írd ide a megtanulandó igét:
Írd ide, mi volt a

Nyomtatott
Nevem
Szülő neve:
Címem:
Születésnapom:

betűvel töltsd ki!
Korom

.

. osztályba járok.

Minden korosztály részére vannak leckéink. Ha van olyan barátod, aki szeretne kapni ilyen leckéket, egy
külön papírra írd fel a nevét, korát, szülei nevét és címét, és küldd el nekünk a kérdés-oldallal együtt. Ne
felejtsd el megmondani neki, hogy megkértél minket, hogy küldjünk neki leckéket.
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Kiadja a Vasárnap Iskolai Szövetség
2119 Pécel, Nyírfa u. 1.
Miután válaszoltál a kérdésekre, vágd le ezt a lapot, és küldd vissza a leveleződ címére!
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