Azon gondolkodsz,
hogyan kerülhetne
be a te neved is az
Élet könyvébe? Tedd
meg, amit Jankó tett!

Beszélj Istennel imádságban!
Mondd el neki: nem akarsz
többé bűnben élni, hanem
hinni akarsz az Úr Jézusban,
hogy Istentől bűnbocsánatot
és örök életet kaphass. Isten
maga mondja:
„Aki hisz a Fiúban (Jézus Krisztusban), annak örök élete van”
(János 3,36).

Keresd a
választ!

Vegyél elő tollat vagy ceruzát,
és jelöld be a helyes válaszokat!
1. Az Úr Jézus azt mondta tanítványainak,
hogy örüljenek,
a. mert meg tudják gyógyítani
az embereket.
b. mert a nevük be van írva
az Élet könyvébe.

2. A Biblia melyik könyvében beszél
Isten a legtöbbet a Mennyországról?
a. A Jelenések könyvében.
b. Az Apostolok cselekedeteiben.
3. Belák Jankó neve miért került bele
az Élet könyvébe?
a. Azért, mert szót fogadott
a szüleinek és a tanárainak.
b. Azért, mert megbánta a bűneit,
és elhitte, hogy az Úr Jézus érte
is meghalt.
Helyes válaszok: 1b, 2a, 3b.

Ha többet szeretnél tudni az Úr Jézusról, töltsd ki a papírcsík másik oldalát
(név, pontos cím és életkor), majd a csíkot vágd le, és küldd el az alábbi
címre:
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A tanító felszólította
a gyerekeket, hogy
egy lap egyik felére
rajzolják le mindazt,
ami ott lesz a
Mennyben, a másik
felére pedig azt, ami
nem lesz ott.
A gyerekek nagyon
szépeket rajzoltak.
Jankó különös
képet készített.
Lerajzolta az Élet
könyvét, s beleírta:
Belák Jankó.
A tanító megkérdezte: „Jankó, miért írtad be
a nevedet az Élet könyvébe? Ilyet én nem kértem.”
Jankó így válaszolt: „Azt tetszett mondani, hogy
az Úr Jézus azokért a bűnökért halt meg a kereszten,
amelyeket mi követtünk el. Azért vállalta a büntetést, amelyet mi érdemeltünk volna, mert szeret
minket. Azt is tetszett mondani, hogy ha elfogadom
Őt mint Megváltómat és Uramat, a mennybe jutok.
Én ezt megtettem, és most már tudom,
hogy Isten az én nevemet is beírta
az Élet könyvébe.”

Kérd Istent, hogy írja be a nevedet
az Élet könyvébe!
Ha komolyan gondolod, megteszi.
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Be van írva
a neved?

Mindig fontos pillanat, amikor valahová beiratkozol.
Hol írták már be a nevedet egy könyvbe?
Jelöld meg a kockákat.


Az iskolában.



A zeneiskolában.  Egy szakkörben.




A könyvtárban.

Egy sportegyesületben.

 Egy klubban.
Hány helyre iratkoztál
már be?

A legfontosabb könyv
Nagyon fontos, hogy a neved szerepeljen
az osztálynaplóban, de most azt szeretném
elmondani neked, mi módon kerülhet bele
a neved a világ legeslegfontosabb könyvébe.
Ez a könyv az Élet könyve. Ha már benne van
a neved, biztos lehetsz abban, hogy egy nap
Istenhez mész, és örökre vele maradsz a mennyben. A menny Isten csodás lakóhelye.
Isten a Bibliában sok
helyen elmondja,
hogyan
kerülhet bele
a neved ebbe
a különleges
könyvbe,
amelyet
a mennyben
őriznek.

Jézus, Isten Fia
így biztatta tanítványait:
„Annak örüljetek, hogy a nevetek
fel van írva a Mennyben”
(Lukács 10,20).

Pál apostol, Jézus egyik leghűségesebb tanítványa levelet írt a görögországi Filippi városában élő barátainak.
Azt írta nekik, hogy tudja: az ő nevük
már „benne van az Élet könyvében”
(Filippi 4,3).

Tudtad, hogy a Biblia utolsó könyvét Jelenések könyvének hívják?
Abban sok szó esik az Élet könyvéről és arról a csodás jövőről, amely
azokra vár, akiknek a nevét beírták abba
a különleges könyvbe. Isten a Jelenések könyvében
nagyon komolyan figyelmezteti azokat, akiknek
a neve nem szerepel az Élet könyvében: egyszer
örökre el kell szakadniuk Istentől!

Belák Jankó
igaz története
Szlovákiából
A nyolcéves Jankó elkezdett járni
az iskolai hittanórákra, ahol Isten
szeretetéről és a Mennyországról
hallott. Arról is tanultak,
hogy milyen lesz a mennyben. A tanító azt is
elmagyarázta, hogy egy
ember sem mehet a
mennybe úgy, ahogyan
született, mert
Ki és mi lesz
„mindenki vétkezett”
a Mennyben?
(Róma 3,23).

1. Az Úr Jézus Krisztus. 4.
2. Az angyalok.
5.
3. Az Élet könyve.
6.

Lakóhelyek.
Arany utcák.
Az Élet fája.

A bűn engedetlenség Isten törvényével szemben. Bűn például a lopás,
a káromkodás, a szüleid iránti engedetlenség, a puskázás, de bűn az is,
ha valakit nem szeretsz. Isten nem tűr
meg semmilyen bűnt a Mennyben.

Szeretnék részt venni a Levelező Klubban.
A címem a következő:
Név:
Életkor:
Utca, házszám:
Város:
Irányítószám:

Emlékszel még az első napra az iskolában? Ugye kicsit
féltél? Vagy nagyon izgultál?
Talán szomorú voltál? Emlékszel még arra, amikor a tanító
néni kinyitott egy nagy
könyvet? Minden új
gyerek neve bele
volt írva. A te nevedet
is felolvasta, ami
azt jelentette,
hogy te is annak
az osztálynak
lettél a tagja.

