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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. 

1. lecke

Kedves Barátunk!

Gondolkoztál-e már azon, 

hogy milyen lehet Isten? 

Isten olyan hatalmas és 

olyan csodálatos, hogy 

soha nem tudhatunk meg 

róla mindent. Ám Isten 

adott nekünk egy könyvet, 

amelyik róla szól. 
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Isten Személy
Egyetlen Isten létezik: az egy igaz, élő 
Isten. Ő mondta magáról: „Én vagyok 
az Úr, nincs más, nincs isten rajtam kí-
vül” (Ézsaiás 45,5). Isten nem „erő”. Is-
ten egy élő Személy, aki minden egyes 
embert ismer és szeret. Istennek tet-
szik az, ha meg akarjuk ismerni Őt. 
Mindenek fölött azonban azt akarja, 
hogy teljes szívünkből szeressük.

Isten Lélek
Jóllehet Isten Személy, nincs teste, 
mint nekünk. Az Isten Lélek. A Lelket 
nem láthatjuk. Amikor Isten megte-
remtett, adott neked testet, de adott 
lelket is. Lelked a testedben él. Az em-
berek látják a testedet, a lelkedet azon-
ban nem. Az Isten tehát Lélek, ezért 
nem láthatjuk. Ezért tiltja Isten, hogy 
olyan képeket, szobrokat készítsünk, 
amelyek Őt ábrázolják. Azt mondja, ne 
tiszteljünk egyetlen képet vagy szob-
rot sem. A Bibliában ezt olvashatjuk: 
„Az Isten Lélek, és akik imádják Őt, azok-
nak lélekben és igazságban kell imád-
niuk” (János 4,24). 
Bár nem láthatjuk, Isten az egy, igaz, 
élő Isten. Azt akarja, hogy megismer-
jük. Amikor majd megismerjük, meg-
szeretjük. Amikor pedig megszeretjük, 
akkor engedelmeskedni akarunk majd 
neki.

Isten dicsőséges
Bár Istennek nincsen kézzel fogható 
teste, a Ő jelenlétének, Személyének, 
tulajdonságainak mégis van egy ér-
zékelhető kisugárzása. Ezt hívjuk az Ő 
dicsőségének. A Biblia sokszor vakító 
fényességként írja le Isten dicsősé- 

gét. Ha a naphoz szeretnénk hasonlíta-
ni, gondolj arra, hogy a napba nem néz-
hetünk, amikor ragyogóan süt, mert a 
szemünk nem bírja. Ha sokáig kellene 
belenéznünk a napba, megvakulnánk. 
Isten dicsősége végtelenszer ragyo-
góbb a napnál. Ezért egyáltalán nem 
pillanthatunk rá. Isten meg is erősíti 
ezt: „Nem láthat engem ember úgy, hogy 
életben maradjon” (2Mózes 33,20).

A Biblia beszél egy Mózes nevű ember-
ről, aki különleges kapcsolatban állt 
Istennel. Beszélgetett Istennel, és Isten 
is többször megszólította. Ám Istent 
Mózes sem láthatta.

Egy nap Mózes nem mindennapi ké-
réssel állt elő: „Mutasd meg nekem di-
csőségedet!” (2Mózes 33,18). Isten ezt 
válaszolta neki: „Orcámat azonban nem 
láthatod, mert nem láthat engem ember 
úgy, hogy életben maradjon… Amikor 
elvonul dicsőségem, a kőszikla hasa-
dékába állítalak” (2Mózes 33,20.22). 
Ez nem azt jelenti, hogy Istennek még-
is lenne teste, hanem azt, hogy Mózes 
sem láthatta Isten dicsőségét teljes 
ragyogásában. Akkor Mózes egyedül 
felment egy hegyre, és beállt egy 
szikla takarásába. Amikor Isten elvo-
nultatta Mózes előtt az Ő dicsőségét, 
gondoskodott róla, hogy Mózes meg-
pillanthassa ugyan az Ő közvetlen 
közelségét jelző fényességet, de ne 
vakuljon meg. Mózes sem látta te-
hát Istent, de Isten dicsőségéből 
valamit megpillantott. Ettől 
arca sugározni kezdett. 
Amikor Mózes lement 
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ben. A Bibliában ezt olvassuk: „Szent 
az Úr, a mi Istenünk” (Zsoltárok 99,9).

Isten egyszer látomásban szólította 
meg az egyik prófétáját, Ézsaiást. A lá-
tomás hasonlít az álomhoz. Ézsaiás a 
látomásban Istent látta a trónján ülni. 
A trónt sok angyal vette körül, akik di-
csérték Istent, és ezt mondták: „Szent, 
szent, szent a Seregek Ura, dicsősége be-
tölti az egész földet” (Ézsaiás 6,3).

Amikor Ézsaiás ezt a látomást látta, 
félelem fogta el, mert Isten szentsé-
gének, dicsőségének fényében meg-
látta, hogy ő milyen bűnös. Hozzá ha-
sonlóan mi is akkor látjuk meg, hogy 
bűnösök vagyunk, ha minél közelebb 
kerülünk Istenhez, vagyis minél többet 
ismerünk meg belőle az Ő Igéjéből. 

Isten szerető Isten
Isten szeret bennünket, és mindig a leg- 
jobbat akarja nekünk. 

Honnan tudhatjuk, hogy Isten szeret 
minket? 

1. Isten maga mondja a Bibliában: 
„Örök szeretettel szerettelek…” (Je-
remiás 31,3).

2. Saját Fiát adta, hogy a mi bűnein-
kért járó büntetést átvállalja he-
lyettünk, és meghaljon értünk. 

a hegyről, arca olyan fényesen ragyo-
gott, hogy az emberek féltek közel 
menni hozzá. Nem csoda, ha Mózes is 
és az emberek is ezt mondták: „Ki olyan 
felséges, mint te vagy szentségedben?” 
(2Mózes 15,11).

Ebből is láthatjuk, hogy Isten dicsősége 
nemcsak vonzó és csodálatos, hanem 
egyidejűleg mélységes tiszteletet is pa-
rancsol, mert az ember szembesül Isten 
végtelen nagyságával, tökéletességével.

Isten szent
A vakító fényesség egyben azt is jelzi, 
hogy Isten tiszta, tökéletes, teljesen 
bűn nélkül való, egy szóval: szent. Mi-
vel a Bibliában a sötétség gyakran je-
lenti a bűnt, most már megérted, ha 
ezt olvasod a Bibliában Istenről: „az 
Isten világosság, és nincs benne semmi 
sötétség” (1János 1,5).

Isten maga a dicsőség és a szentség, 
más szóval világosság. Tiszta, mert 
soha nem vétkezik. Mindig azt teszi, 
ami jó és helyes. Ezért semmi sötétség, 

vagyis bűn nem marad-
hat meg Isten jelenlété-
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Isten abban mutatta meg nagy szere-
tetét irántunk, hogy odaadta értünk a 
Fiát. Engedte, hogy az Úr Jézus meg-
haljon a kereszten az én bűneimért és 
a te bűneidért: mindazért a sok rosz-
szért, amit gondolunk, mondunk és 
teszünk. Ezt jelenti, amit a Bibliában, 
a Róma 5,8-ban így olvashatsz: „Isten 
azonban abban mutatta meg rajtunk a 
szeretetét, hogy Krisztus már akkor meg-
halt értünk, amikor bűnösök voltunk”.

Talán most ezt gondolod: „Isten tény-
leg tud arról a sok rossz dologról, amit 
gondoltam, mondtam, vagy tettem?” 
Bizony tud, és annak ellenére szeret, 
amilyen vagy. Életednek egyetlen 
olyan pillanata sincs, amikor Isten ne 
szeretne teljes szívéből. 

Az Úr Jézus meghalt az ÉN bűneimért 
és a TE bűneidért. Ám nem maradt ha-
lott. A harmadik napon kijött a sírból, 
feltámadt. Ő élő Megváltó! Ez a szó 
megmentőt, szabadítót is jelent. Jé-
zus azért halt meg, hogy megmentsen 
minket a bűn rabságából és bünteté-
sétől. Isten azért akarja, hogy higgy 

Jézusban, mert csak hit által lehet a te 
személyes Megváltód, Szabadítód is. 

Tudod-e, mit akar Isten elsősorban? 
Azt, hogy teljes szívedből szeresd Őt.

Istennek nagy örömet szerzünk az-
zal, ha teljes szívünkből szeretjük Őt. 
Dávid királyt a Bibliából ismerjük. Ő is 
Isten különleges embere volt. Teljes 
szívéből szerette Istent. Sok csodálatos 
zsoltárt írt. Többek között a 18. Zsoltárt 
is, amelyben így vall Istennek: „Szeret-
lek, Uram, erősségem!” (2. vers). Dávid 
király szeretete megörvendeztette 
Istent. Te is örömet szerezhetsz Isten-
nek azzal, ha szereted Őt, ahogy Dávid 
is tette. Ehhez azonban meg kell Őt 
ismerned, hiszen nem tudsz szeretni 
valakit, akit nem is ismersz. Ha szeret-
néd jobban megismerni Istent, hogy 
szerethesd Őt, elmondhatsz Istennek 
egy ehhez hasonló imádságot: „Uram, 
szeretnélek egyre jobban megismerni, 
hogy szerethesselek. Segíts nekem eb-
ben! Köszönöm, hogy szeretsz annak 
ellenére, amilyen vagyok, és elküldted 
Fiadat, az Úr Jézust, hogy meghaljon a 
kereszten a bűneimért.”
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Köszönöm, hogy 
szeretsz, és oda-
adtad a Fiadat 

értem. HOGYAN LEHETSZ ISTEN GYERMEKE?1. Ismerd el, hogy bűnös vagy!2. Hidd el, hogy Jézus valóban meghalt helyet-ted, a te bűneidért, majd feltámadt! 3. Kérd Jézust, hogy hit által lépjen be az éle-tedbe! 
4. Mindezt mondd el neki egy hasonló imád-ságban!
„Úr Jézus, elismerem, hogy bűnös vagyok. Őszintén bánom, hogy bűneimmel neked is és másoknak is sok fájdalmat okoztam. Hiszem, hogy te Isten Fia vagy, aki meghaltál a bűnei-mért, majd feltámadtál, és most is élsz. Kérlek, jöjj az életembe!”

„Szeretlek, Uram, 
erősségem!” 

(Zsoltárok 18,2).

Az én igeversem:
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A Titkos Kód segítségével oldd meg a rejtélyes üzenetet!

Titkos Kód
B  E  Í  L  Ő X S  V V
D  I  J  N  R  T  Z 

            

________________________  _____________________

         V    X 

____________________   _______________________________!

KincsvadászatKincsvadászat
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FELFEDEZŐK 1 – 1. LECKE
Válaszd ki a helyes választ! Betűjelét írd a bal oldali négyzetbe! 

Például: A mennyország az a hely, ahol
a) kevés a bűn.
b) nincs bűn.

1. Milyen Isten? 
a) Isten egy erő, amelyik jó változásokat munkál a világon. 
b) Isten Személy, aki ismer és szeret minden embert. 

2. Nem láthatjuk Istent, mert 
a) Isten Lélek, és a lelket nem lehet látni.
b) túl messze van tőlünk. 

3. Amikor a Biblia kijelenti, hogy Isten szent, arra gondol, hogy 
a) Isten nagyon jó.
b) Isten tiszta, tökéletes, vagyis semmi bűn nincs benne. 

4. Tudom, hogy Isten szeret, mert
a) elküldte a Fiát, hogy meghaljon az én bűneimért a kereszten. 
b) érzem. 

5. Mit akar tőlem elsősorban Isten? 
a) Azt akarja, hogy tiszta szívemből szeressem. 
b) Azt akarja, hogy sok jót tegyek érte. 

Írd ide ennek a leckének az igeversét!
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

Írd ide, milyen kincset találtál a Kincsvadászat során!
 ____________________________________________
 ____________________________________________

TUDÁSPRÓBA
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Írd ide ennek a leckének az igeversét!
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

Írd ide, milyen kincset találtál a Kincsvadászat során!
 ____________________________________________
 ____________________________________________

Nyomtasd ki ezt az oldalt, oldd meg a feladatokat, majd fényképezd le azt, amit írtál! 
Küldd vissza annak, akitől kaptad! Kérj felnőtt segítséget, ha szükséges!


