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Ezt a füzetet ingyen ajánljuk gyermekeiknek, mert szeretnénk, 
ha megtudnák, kicsoda Jézus és mit tett értünk. Reménységünk, 
hogy gyermekeik kezébe adják, vagy − ami még jobb − együtt ol-
vassák majd. Amennyiben kérdéseik vannak, vagy meg szeretnék  
osztani velünk gondolataikat a füzettel kapcsolatban, kérjük, írjanak 
nekünk az alább megadott címek egyikére.
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ok-sok évvel ezelőtt, egy távoli városkában élt egy fiatal leány. Nem volt 
sem gazdag, sem híres, de nem is bánkódott emiatt. Egy valami foglalkoz-

tatta nagyon: férjhez menni készült, ami igazán izgalmas esemény egy fiatal 
leány életében! 

Egy nap látogatója érkezett. Nem a szomszédja, de nem is az unokatest-
vére, hanem egy különös valaki, akit maga Isten küldött hozzá: egy angyal!

A fiatal leány nagyon megijedt. Te is megijednél, ha megjelenne előtted 
egy angyal!

− Ne félj! − szólt az angyal. − Isten különleges feladatot akar rád bízni.

Vajon mi lehet az? 

− Nemsokára gyermeked születik − folytatta az angyal. − Jézusnak ne-
vezd majd! Ő Isten Fia, a királyok Királya. 



− De hogyan…? − Máriának (mert így hívták 
a fiatal leányt) még a lélegzete is elakadt. − De hi-
szen nekem még nincs férjem!

− Ó, ez Istennek semmi gondot nem okoz 
− nyugtatta meg az angyal. − Csodát tesz majd. 
A Szentlélek Isten helyezi beléd a gyermeket.

− Mindenbe beleegyezem, amit Isten mond − 
válaszolta erre Mária.

Amikor az angyal eltávozott, sokáig gondolko-
zott a történteken:

…. gyermeke lesz,

…. a gyermek Isten Fia,

…. egy újszülött Király! 3

Istennek egyetlen Fia 
van. Mindig Atyjánál 

élt, tehát jelen 
volt, amikor Isten 

megteremtette 
a világot. 

A Bibliában így 
olvassuk: „minden 

általa lett” 
(János 1,3).



ajdnem egy év telt el. Elérkezett az idő, amikor Mária érezte: 
a gyermek nemsokára megszületik. Olyankor nem tanácsos hosszú 

útra indulni, ám neki mégis azt kellett tennie.

A császár, az ország uralkodója, rendeletet adott ki. Megparancsolta, 
hogy számolják össze, hány ember él birodalmában. Ezért mindenkinek el 
kellett mennie abba a városba, ahonnan a családja származott.

Mária és József együtt tette meg a majdnem 120 kilométeres utat 
Názáretből Betlehembe. Lehet, hogy gyalog mentek, de lehet, hogy Mária 
szamárháton utazott.

Betlehem utcáit ellepték az emberek. A fáradt utasok már nem találtak 
szállást, így arra az éjszakára egy istállóban húzták meg magukat néhány 
állattal együtt.
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Azon az éjszakán megszületett 
a Király. − Legyen a neve Jézus! − 
suttogta Mária és József, miközben 
gyengéden bepólyálták az újszü-
löttet és belefektették a jászolba, 
amelyből az állatok ették a szénát.

József tudta, hogy a gyermek 
nem az ő gyermeke, de nagyon bol-
dog volt, hogy gondját viselheti. 
Korábban ő is angyaltól tudta meg, 
hogy a gyermek Isten Fia. Az angyal 
neki is megmondta: 

− Nevezd Jézusnak, mert Ő sza-
badítja meg népét bűneiből. 

De hogyan szabadíthatja meg Jé-
zus az Ő népét bűneiből? József nem 
tudta a választ.
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Isten Fia fontos küldetésben érkezett 
a földre. Azért jött,  hogy megszaba-

dítsa az embereket bűneikből. Bűn 
minden rossz, ami Isten ellen van. 

Ilyenek pl. a hazugság, önzés, lopás, 
engedetlenség. Bűn az, amikor úgy 

gondolkozol, beszélsz vagy cselek-
szel, ahogyan te akarod, nem pedig 

ahogyan Isten akarja. Vagyis 
a bűn engedetlenség Istennel szem-

ben. A Bibliában Isten maga mondja 
nekünk, hogy „mindenki a maga 

útját” járja (Ézsaiás 53,6).



betlehemi nagy sürgés-forgásban senki sem tudott a csodá-
latos gyermekről. Ám Isten ismét elküldött egy angyalt, hogy el-

mondja az örömhírt néhány pásztornak.

A pásztorokat az éjszaka sötétjében hirtelen nagy fényesség vette 
körül. Ők is ugyanúgy megrémültek az angyal látványától, mint Mária.

− Ne féljetek! − mondta az angyal. − Jó hírrel jöttem. Nemcsak nek-
tek jó hír, hanem az egész világnak. Dávid városában megszületett a vi-
lág Megváltója. Az a Király, akit Isten már régen megígért. Bepólyálva 
fekszik egy jászolban. 

Váratlanul egész sereg angyal töltötte be az eget. Istent dicsőítették, 
amiért elküldte Fiát a földre.
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Amikor az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok izgatottan be-
szélték meg a történteket. − Induljunk! − határozták el. Betlehembe siettek, 

és megkeresték az egyetlen új-
szülöttet a városban, akinek ál-
latok etetője volt a bölcsője.

Csodálattal teli ámulattal 
nézték a pici fiúcskát. Tudták, 
hogy Megváltójukat és Királyu-
kat látják.

A hazafelé vezető úton min-
denkit megszólítottak:

− Láttuk a gyermeket, akit 
Isten ígért!

− Láttuk a Megváltót!

− Láttuk a Királyt!
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A Megváltó megmentőt jelent. Téged 
is és engem is ki kell menteni a bűnből. 
A bűn miatt nem tudunk úgy élni, 
ahogyan azt Isten akarja. A bűn 
távol tart minket Isten országától, 
királyságától, és ezért nem is lehetünk 
Istennel barátságban. Bűneinkért 
büntetést is érdemlünk, és Istennek 
teljesen igaza lenne, ha örökkévaló 
büntetéssel büntetne meg bennünket. 
Ehelyett azonban elküldte Fiát a mi 
megmentésünkre.



agy veszély leselkedett az Úr Jézusra, az újszülött Királyra. 
Az ország akkori királya, Heródes nem akarta kiadni a hatalmat a 

kezéből. Ezért megpróbálta megöletni az új Királyt. Isten azonban bizton-
ságba helyezte Fiát, hiszen azért küldte Őt, hogy megmentse népét bűnei-
ből − ezt rajta kívül senki nem tudta volna megtenni.

Az Úr Jézus Názáretben, József és Mária házában nőtt fel. Ugyan-
olyan valódi kisfiú volt, mint a mai kisfiúk. Megtanult írni-olvasni. Talán Jó-
zsef, aki ács volt, arra is megtanította, hogyan kell a fával dolgozni. Az Úr 
Jézus biztosan szívesen játszott a testvéreivel és a pajtásaival. Ismerte az 
örömöt, szomorúságot, izgalmat, magányt és fájdalmat. Képzeld, egyszer 
volt olyan korú gyermek is, mint te éppen most!

Egy valamiben azonban teljesen különbözött tőled. Ő soha nem 
verekedett a testvéreivel. Soha nem volt engedetlen a szüleivel. Mindig 
kedves, barátságos, önzetlen és megbízható volt. Soha nem hazudott. Még 
a gondolatai is teljesen tiszták voltak. Ő volt az egyetlen tökéletes ember, aki 
valaha is élt ezen a földön. Az egyetlen!
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Amikor az Úr Jézus 
felnőtt, útra kelt, hogy az 
embereket Isten országá-
ról tanítsa. Megmutatta 
nekik, milyen Isten. Olyan 
dolgokat tett, amilyenek-
re csak Isten képes.

Egyszer egy férfit, aki 
egyáltalán nem tudott 
járni, nagy meglepetés 
ért. Négy barátja így szólt: 
− Elviszünk Jézushoz!

Matracával együtt 
felemelték, és elindultak 
vele az utcákon át. A ház 
körül azonban, ahol az Úr 
Jézus tartózkodott, olyan 
sok ember gyűlt össze, 
hogy a barátok nem tud-
tak Jézus közelébe fér-
kőzni.

Mégsem adták föl!  
Felvitték béna barátjukat 
a tetőre, ahová lépcső ve-
zetett. Sőt, még a tetőt is 
megbontották! A nyíláson 
keresztül egyenesen az 
Úr lábai elé eresztették le 
barátjukat.  
Vajon mit tett az Úr Jézus?

9
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ánézett a beteg-
re, és azonnal 
látta a béna két 

nagy problémáját. Úgy dön-
tött, először a nagyobb baj-
jal foglalkozik, ezért így szólt: 
„Fiam, megbocsáttattak a te 
bűneid!”

Néhányan magukban így 
méltatlankodtak:

− Micsoda?! De hiszen 
csak Isten bocsáthatja meg 
a bűnöket!!!

Igazuk is volt, csakhogy 
nem tudták: az Úr Jézus Isten 
és ember egy személyben.

Ezután az Úr Jézus meg-
oldotta a férfi másik nagy 
gondját is. 

− Kelj fel! − mondta neki. − 
Vedd fel a matracodat, és járj!

A férfi azonnal lábra állt 
és járt! Aznap annak az em-
bernek az életében az Úr Jé-
zus két nagy csodát is tett.

R

A „megbocsáttattak” szó azt 
jelenti, hogy az a sok rossz, 
amit elkövettél, nem áll többé 
közted és Isten között. Isten 
attól fogva úgy néz rád, mint-
ha soha semmit nem követtél 
volna el. A Biblia így írja ezt: 
„megbocsátom bűneiket, és 
nem gondolok többé vétkeik-
re” (Jeremiás 31,34).



Sokan hittek az Úr Jézusban, és követték Őt. Sokan csak csodáiban gyö-
nyörködtek, de nem akarták, hogy életüknek Ő legyen a Királya. Sok vallási 
vezető pedig gyűlölte, amiért azt mondta magáról, hogy Ő Isten Fia.

Egy nap az Úr Jézust letartóztatták. Ellenségei megrendeztek egy bíró-
sági tárgyalást, amelyen ítéletet is hoztak: Jézusnak meg kell halnia. Az Úr 
Jézusnak lett volna hatalma elmenekülni, de nem tette. Tudta, hogy ezzel 
Atyjának engedelmeskedik.

A római katonák kigúnyolták. Egy növényből, amely hosszú, szúrós tövi-
seket növeszt, koszorút fontak, és koronaként a fejére tették. Meg is verték, 
majd vörös posztót terítettek rá, miközben így csúfolták:

− Éljen, éljen! Íme a zsidók Királya!

Azután a katonák kivezették az Úr Jézust Jeruzsálemből. Egy dombon 
felszögezték egy keresztre. Feje fölé kis feliratot helyeztek: „Názáreti Jézus, 
a zsidók Királya.”
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z emberek nézték, hogyan szen-
ved az Úr Jézust a kereszten, ám az összes 
fájdalmát nem látták. Délben minden elsö-
tétült, mert Isten az Úr Jézusra helyezte bű-
neinket, és Őt büntette meg helyettünk. Ez 
okozta a legnagyobb gyötrelmet neki.

Amikor minden lezajlott, az Úr Jézus fel-
kiáltott: − Elvégeztetett! −, és meghalt. 

Néhány barátja óvatosan levette testét, 
és egy sírboltba helyezte. Szívből remélték, 
hogy Jézus a Király, de Jézus meghalt. 

A hatóságok biztonsági okokból − hogy 
senki ne közelíthessen a sírkamrához − egy 
nagy sziklatömböt helyeztettek a bejárat elé. 
Lepecsételték, és katonákat rendeltek az őri-
zetére. Mindez Nagypénteken történt. A rá 
következő szombat lassan, szomorúan telt.12

A Ha Jézus nem halt volna meg, 
senki nem kaphatna bocsána-
tot a bűneire. Istennek minden 
bűnt meg kell büntetnie, mivel 
Ő mindig igazságosan és helye-
sen cselekszik. Annyira szeret 
azonban téged, hogy eltervezte: 
elküldi egyetlen Fiát, hogy vállalja 
helyetted a szenvedést és a halált. 
Jézus is nagyon szeret téged, ezért 
kész volt átvállalni azt a büntetést, 
amely neked járna. Jézus azért 
halt meg, hogy megmentse népét 
bűneiből. Gondold csak át a Biblia 
következő kijelentését: Isten Fia 
„szeretett engem, és önmagát 
adta értem” (Galata 2,20).



Vasárnap, kora hajnalban földrengés rázta meg a vidéket. Két angyal érkezett, 
és a sír elől elhengerítette a nagy követ. Az őrzők halálra rémültek, néhányan még 
el is futottak. 

Ezalatt néhány asszony a sír felé tartott. Szerették volna illatos olajjal bekenni 
Jézus testét. A sírnál egy angyal ezekkel a szavakkal várta őket:

− Nincs itt! Feltámadt! Gyertek, nézzétek meg!

Az asszonyok megnézték, és később két tanítvány, Péter és János is bement, 
hogy a saját szemével lássa. Az Úr Jézus valóban nem volt ott! De akkor hol volt?

Az Úr Jézus újra élt, és több helyen is megjelent!

Mária Magdolna abban a kertben találkozott vele, ahol a sír állt.

Két barátjához az Úr Jézus akkor csatlakozott, amikor azok hazafelé gyalogoltak 
az úton.

Azután váratlanul megjelent abban a zárt helyiségben, ahol tanítványai gyűl-
tek össze. Később egy tó partján is meglátták, sőt, együtt is reggeliztek vele.

Az elkövetkező 40 napban több mint 500 ember látta Őt mindenfelé. Az Úr 
Jézus feltámadt, és többé soha nem hal meg! 13



gy nap az Úr Jézus és követői felmentek egy hegyre. Miközben be-
szélt hozzájuk, felemelkedett a földről. Csak emelkedett, emelke-

dett, egyre feljebb, fel az égbe, a felhők közé. Barátai addig néztek utána, 
amíg egy felhőben végleg el nem 
tűnt.

Tátott szájjal álltak ott. Talán 
össze is rezzentek, amikor két an-
gyal szólította meg őket:

− Ugy jön egyszer vissza, aho-
gyan most elment.

Az Úr Jézus Krisztus akkor tért 
vissza a mennybe.

El tudod képzelni, hogyan fo-
gadták a mennyben? Isten min-
denki fölé emelte. Az Úr Jézus 
mindenek Királya lett.
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Az Úr Jézushoz, a királyok 
Királyához nincsen fogható senki! 
A Biblia ezt mondja róla: „Nincsen 
üdvösség senki másban, mert 
nem is adatott az embereknek 
az ég alatt más név, amely által 
üdvözülhetnénk” (Apostolok 
cselekedetei 4,12). Ő az egyetlen, aki 
meg tud menteni minden bűnödből 
és attól a büntetéstől, melyet 
érdemelsz. Csak Őáltala kaphatsz 
bocsánatot a bűneidre. Csak Ő 
segíthet Isten szerint élned. Ő az 
egyetlen út Istenhez és a mennybe!



Jézus, a királyok Királya most a mennyben él, ám egy nap visszatér a mi vi-
lágunkba. Akkor örökre megbünteti azokat, akik életükben úgy döntöttek: a 
maguk elképzelése szerint élnek. Magához fogadja viszont mindazokat, akik 
barátai lettek, mivel megbocsáthatta bűneiket. Azok örökre Királyukkal él-
nek majd az Ő csodálatos királyságában, melynek soha nem lesz vége. Jézus 
Krisztus a te Megváltód és Királyod is lehet!

Fáj-e neked, hogy eddig a saját elképzelésed szerint éltél, és nem Istennek 
engedelmeskedtél?

Szeretnél-e változtatni ezen?

Hiszed-e, hogy az Úr Jézus a neked járó büntetést vállalta magára, amikor 
meghalt a kereszten, és ezért te megmenekülhetsz?

Szeretnéd-e, hogy Ő vegye át az irányítást az életed fölött?

Ha mind a négy kérdésre igennel válaszoltál, beszélj az Úr Jézussal most. 
Mondhatsz neki valami hasonlót:

„Úr Jézus. Eddig úgy éltem, ahogyan én akartam, és sok rosszat tettem, amit 
sajnálok. Kérlek, bocsáss meg! Megérdemelném a büntetést. Köszönöm, hogy 
meghaltál értem. Mostantól szeretném, ha te uralkodnál az életemben. Elfogad-
lak Uramnak és Királyomnak. Kérlek, segíts úgy élnem, ahogyan te szeretnéd!”

Ha így hiszel az Úr Jézusban, a nagy Királyban, és kéred az Ő segítségét, 
rád is vonatkozik egy csodálatos ígéret, amelyet a Bibliában olvashatunk: „Aki 
segítségül hívja az Úr nevét, megmenekül” (Róma 10,13). 15



Jefte nem érezte magát 

jól otthon. Öccsei még 

csak egy fedél alatt sem 

akartak élni vele. Nem 

is édestestvérek voltak 

ők 
tulajdonképpen, 

hanem a féltestvérei. 

Ugyanaz volt az édes-

apjuk, akit Gileádnak 

hívtak, de Jefte más 

édesanyától született. 

Gileád 
fiai 

gyűlölték 

Jeftét. A történet valódi, 

a Bibliában megtalálha-

tó. Abban a könyvben, amit

Isten maga adott nekünk. Ezen 

az oldalon vastagon szedve idé-

zeteket találsz a Bibliából. Az idéze-

tek után megtalálod a pontos igehe-

lyet, ahonnan az származik. Így, ha 

már van Bibliád, akár ki is keresheted 

ezeket a verseket. Jefte biztosan na-

gyon boldogtalan volt. Talán éppen 

te is hasonlóan érzed magad. Talán 

neked is vannak testvéreid – vagy 

féltestvéreid –, akik nem fogadnak 

el. Talán te sem kellesz senkinek. 

Talán még az osztálytársaid vagy a 

szomszéd gyerekek is azt éreztetik 

veled, hogy nem kívánatos vagy, 

és nem becsülnek. Nagyon nehéz 

lehet neked, és biztosan sokszor 

vagy szomorú emiatt. Van azonban 

valaki, akinek a szeretete tökéletes: 

Isten! Azt üzeni neked a Bibliában, 

hogy sokkal jobban szeret téged 

is, engem is, mint ahogyan az em-

berek tudnak szeretni. Isten Jeftét 

is szerette. Mellette volt akkor is, 

Jefte új családja

Lois, egy kisleány, amerikai csa-

ládban nőtt fel. Olyan otthona volt, 

mint Jeftének, de nem érezte ott 

jól magát. Szülei nem voltak még 

házasok, amikor megszületett. Azt 

sem tudta, ki az igazi apukája, az

a férfi pedig, aki magát apjának 

nevezte, egyáltalán nem szerette.

Az édesanyja ráadásul a megszüle-

tése előtt megpróbálta őt elvetetni. 

Kívülállónak érezte magát a saját 

családjában. Úgy érezte, nem elég 

jó, és semmi érték nincs benne. 

Pedig gyönyörű hangja volt és 

nagyon szépen tudott zongoráz-

ni. Amikor egyszer hangversenyen 

vett részt, apukája el se jött, hogy 

meghallgassa 
a 

lányát. 

Aztán egyszer csak 

történt valami cso-

dálatos, ami telje-

sen megváltoz-

tatta az életét. 

Megha l lo t t a 

az Örömhírt, hogy Isten, aki a csil-

lagokat, a világot, sőt az egész 

világmindenséget 
teremtette, 

szereti őt! A Bibliából tudhatjuk 

meg ezt. Isten annyira szerette

a világot (vagyis mindenkit a vi-

lágon), hogy egyetlen Fiát, Jézus 

Krisztust adta, hogy a mi bűnein-

kért bűnhődjön. Jézus meghalt

a kereszten azért, hogy mi a bű-

neinkre bocsánatot kapjunk, örök 

életünk legyen, és Isten gyermekei 

lehessünk. Lois szíve nagyot dob-

bant. „Isten szeret engem! Mégis-

csak érek valamit! Istennek értékes 

vagyok.” Hitt ebben, és kérte Is-

tent, hogy bocsássa meg bűneit és 

fogadja be őt szerető családjába. 

Saját családja ugyan tovább-

ra sem volt túl kedves, ő 

mégis sokkal boldo-

gabb lett.

Beszélni 
kezdett 

másoknak

Istenről és az Úr Jézusról. Amikor 

felnőtt és férjhez ment, férjével 

együtt jártak országról-országra, 

hogy minél többeknek hirdethes-

sék Isten szeretetét. Lois nemcsak 

beszélt, hanem énekelt is az Úrról. 

Hangja magasba szállt, akár egy 

madáré.

A hiányzó három kipontozott helyre írd be a saját 

nevedet. Ez az ígéret a Bibliából van. Ha van Bibliád, ki is 

keresheted a János evangéliuma 3,16 igehelyet!

„Mert úgy szerette Isten ___________ -t, 

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.”  

Isten
Jefte új családja

gondoskodik rólad
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rajzolj magadnak 

egy ilyen síró-nevető 

arcot, legyen mindig kéznél. 

Ha egyedül érzed magad, vagy 

szomorú vagy, fordítsd meg a sírós 

arcot. Ha ránézel a mosolygós 

arcra, jusson eszedbe, Isten 

nagyon szeret téged!
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a Biblblbllbliii

hiányzó három kipontozott helyre írd be a saját 

evedet. Ez az ígéret a Bibliából van. Ha van Bibliád, ki is 

eresheted a János evangéliuma 3,16 igehelyet!

Isten téged is szeret!

Feladó

Bélyeg

Itt hajtsd be félbe

Isten gondoskodik (1. lecke) Jefte

Lois, egy 

lláádban nőtt 

mint Jeftén
jól magát. S

házasok, am
sem tudta, 

a férfi ped
nevezte, eg

Az édesanyj
tése előtt me

Kívülállónak
családjában

jó és semm

LLois egy

Itt hajtsd be félbe

Itt hajtsd be félbe

Még több történetet, 

vetélkedot és játékot 

találsz, ha a 

honlapra kattintasz. Ott tanácsadóinkkal is 

találkozhatsz, akik válaszolnak kérdéseidre! 
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mikor Jézus Krisztus megszabadít a bűneidből, életedben

valami új kezdődik!

Soha többé nem leszel egyedül. Az Úr Jézus ezt ígéri: „el nem hagylak 
téged” (Zsidók 13,5). Királyod mindig melletted lesz. Bármiről bármikor be-
szélgethetsz vele. Az idő múlásával egyre jobban megismered majd Őt.

Jézus, a te Királyod segít úgy élned, ahogyan Ő szeretné, még akkor is, ha 
az néha igen nehéz. Ezek a szavak is a Bibliában olvashatók: „Mindenre van 
erőm a Krisztusban, aki megerősít engem” (Filippi 4,13). 

Amikor újra bűnt követsz el, mondd el azonnal az Úr Jézusnak. „Ha meg-
valljuk bűneinket, hű és igaz Ő: megbocsátja bűneinket” (1János 1,9).

Miközben olvasod a Bibliát, egyre többet tudhatsz meg Istenről és Isten 
útjairól. A Biblia Isten szava, ezért fontos olvasni, elhinni azt, ami le van írva, 
és engedelmeskedni neki.

A következő oldalon szeretnénk a figyelmedbe ajánlani valamit, ami segít 
még többet tanulnod Istenről. Kérjük, add meg nevedet és címedet. Azzal, 
hogy levágod a szelvényt és elküldöd nekünk, csatlakozol a Levelező Klub-
hoz. Bibliai témákat tartalmazó leckéket küldünk neked, amelyeket megvá-
laszolva visszaküldhetsz nekünk, és mi egy újabb leckét küldünk. Nagyon 
érdekes így tanulmányozni a Bibliát! 
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Tudd meg, ki írta a Bibliát!

Mielőtt elkezde
néd

Sok szeretettel köszöntünk! Örülünk, 

hogy te is bekapcsolódsz ebbe a közös 

kutatómunkába. Olvass el  gyelmesen 

minden oldalt, majd oldd meg a fel-

adatokat! A válaszok az adott leckében 

rejtőznek. Amikor elkészültél, töltsd ki 

a levelezőlapot, és küldd vissza nekem. 

A nagy lapot megtarthatod. 

Jó tanulást!

A legjobb barátod elutazott nyaralni. Egy nap képes-

lap érkezik tőle. Örömmel olvasod, hogy mennyire 

jól érzi magát. A képeslap sok mindent elmond a ba-

rátodról.

Isten azt akarja, hogy te meg én megismerjük Őt. 

Ezért írt nekünk egy hosszú levelet. Ebben a levél-

ben arról beszél, hogy milyen Ő, és mennyi mindent 

tett. Azt is elmondja, hogy mi milyenek vagyunk.

Isten hosszú levelének a neve: Szent Biblia.

Kösd össze a pontokat, és megkapod Isten könyvének a nevét!

www.csodaklikk.com1

Milyen Isten? (1. rész)
Mi ez a könyv? A Biblia, Isten Igéje. 
A Bibliából tudjuk, hogy mindent Is-
ten teremtett. Isten teremtette a na-
pot és a holdat. Ő teremtette a sok 
millió csillagot, amelyek az éjszakai 
égen fénylenek. Isten teremtette a föl-
det, a madarakat, a vízi és a szárazföldi 
állatokat. Végül Isten megteremtette 
az első férfit és nőt. 
Miért teremtett meg minket Isten? 
Azért, hogy szeressük Őt, és Ő is sze-
ressen minket. Isten minden embert 
ismer és szeret, tehát téged is. 
Isten nagyon örül annak, ha ismerni 
és szeretni akarjuk Őt. Istent megis-
merni és szeretni a legjobb dolog az 
életben. Csak ez tehet bennünket bol-
doggá.
Ebben a leckében öt fontos tulajdonsá-
gát ismerheted meg a Bibliából annak 
az Istennek, aki oly nagyon szeret té-
ged. 
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Kedves Barátunk!

Gondolkoztál-e már azon, 

hogy milyen lehet Isten? 
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róla mindent. Ám Isten 
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amelyik róla szól. 
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is édestestvérek voltak 

ők 
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hanem a féltestvérei. 

Ugyanaz volt az édes-

apjuk, akit Gileádnak 

hívtak, de Jefte más 

édesanyától született. 

Gileád 
fiai 

gyűlölték 

Jeftét. A történet valódi, 

a Bibliában megtalálha-

tó. Abban a könyvben, amit

Isten maga adott nekünk. Ezen 

az oldalon vastagon szedve idé-

zeteket találsz a Bibliából. Az idéze-

tek után megtalálod a pontos igehe-

lyet, ahonnan az származik. Így, ha 

már van Bibliád, akár ki is keresheted 

ezeket a verseket. Jefte biztosan na-

gyon boldogtalan volt. Talán éppen 

te is hasonlóan érzed magad. Talán 

neked is vannak testvéreid – vagy 

féltestvéreid –, akik nem fogadnak 

el. Talán te sem kellesz senkinek. 

Talán még az osztálytársaid vagy a 

szomszéd gyerekek is azt éreztetik 

veled, hogy nem kívánatos vagy, 

és nem becsülnek. Nagyon nehéz 

lehet neked, és biztosan sokszor 

vagy szomorú emiatt. Van azonban 

valaki, akinek a szeretete tökéletes: 

Isten! Azt üzeni neked a Bibliában, 

hogy sokkal jobban szeret téged 

is, engem is, mint ahogyan az em-

berek tudnak szeretni. Isten Jeftét 

is szerette. Mellette volt akkor is, 

Jefte új családja

Lois, egy kisleány, amerikai csa-

ládban nőtt fel. Olyan otthona volt, 

mint Jeftének, de nem érezte ott 

jól magát. Szülei nem voltak még 

házasok, amikor megszületett. Azt 

sem tudta, ki az igazi apukája, az

a férfi pedig, aki magát apjának 

nevezte, egyáltalán nem szerette.

Az édesanyja ráadásul a megszüle-

tése előtt megpróbálta őt elvetetni. 

Kívülállónak érezte magát a saját 

családjában. Úgy érezte, nem elég 

jó, és semmi érték nincs benne. 

Pedig gyönyörű hangja volt és 

nagyon szépen tudott zongoráz-

ni. Amikor egyszer hangversenyen 

vett részt, apukája el se jött, hogy 

meghallgassa 
a 

lányát. 

Aztán egyszer csak 

történt valami cso-

dálatos, ami telje-

sen megváltoz-

tatta az életét. 

Megha l lo t t a 

az Örömhírt, hogy Isten, aki a csil-

lagokat, a világot, sőt az egész 

világmindenséget 
teremtette, 

szereti őt! A Bibliából tudhatjuk 

meg ezt. Isten annyira szerette

a világot (vagyis mindenkit a vi-

lágon), hogy egyetlen Fiát, Jézus 

Krisztust adta, hogy a mi bűnein-

kért bűnhődjön. Jézus meghalt

a kereszten azért, hogy mi a bű-

neinkre bocsánatot kapjunk, örök 

életünk legyen, és Isten gyermekei 

lehessünk. Lois szíve nagyot dob-

bant. „Isten szeret engem! Mégis-

csak érek valamit! Istennek értékes 

vagyok.” Hitt ebben, és kérte Is-

tent, hogy bocsássa meg bűneit és 

fogadja be őt szerető családjába. 

Saját családja ugyan tovább-

ra sem volt túl kedves, ő 

mégis sokkal boldo-

gabb lett.

Beszélni 
kezdett 

másoknak

Istenről és az Úr Jézusról. Amikor 

felnőtt és férjhez ment, férjével 

együtt jártak országról-országra, 

hogy minél többeknek hirdethes-

sék Isten szeretetét. Lois nemcsak 

beszélt, hanem énekelt is az Úrról. 

Hangja magasba szállt, akár egy 

madáré.

A hiányzó három kipontozott helyre írd be a saját 

nevedet. Ez az ígéret a Bibliából van. Ha van Bibliád, ki is 

keresheted a János evangéliuma 3,16 igehelyet!

„Mert úgy szerette Isten ___________ -t, 

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.”  

Isten
Jefte új családja

gondoskodik rólad
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evedet. Ez az ígéret a Bibliából van. Ha van Bibliád, ki is 

eresheted a János evangéliuma 3,16 igehelyet!

Isten téged is szeret!
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Igen!

Vágd le, és küldd el ezt a szelvényt a hátoldalon feltüntetett címre!

Név:

Cím:

Város/Falu:

Irányítószám: Ország:

Postai küldeményt kapni

igazán izgalmas!
Minden sorozat végén kapsz oklevelet és 

egy könyvet. Születésnapodra egy 
meglepetést is küldünk. A legjobb 

benne az, hogy az egész igen 
egyszerű. Lépj be a Levelező 

Klubba, és rendszeresen 
kapod majd az érdekes 

leckéket, amelyek 
fontos igazságokat 

tanítanak Isten Igéjéből,  
a Bibliából!

Lépj be még ma!

✃

Életkor:

✃

Megye:

Szeretnék feliratkozni 
a Levelező Klubba!



Csodás percek Istennel
Tölts időt Istennel úgy is, hogy mindennap olvasod a Bibliát 

és az áhítatos füzetet. Az első kötetet ingyen elküldjük neked, ha írsz a lenti címre.

A Királyról már a világhálón is olvashatsz, 
a következő honlapon:
www.csodaklikk.com

Csatlakozz te is!

Bélyeg

Feladó:

VISZ
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Nyírfa u. 1.


