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Aranymondás:
„Kezdetben teremtette Isten a mennyet
és a földet” (1Mózes 1,1).

Kicsoda Isten?
(Isten) Lélek. Ezért nem láthatjuk. Mindenütt ott
van, és mindent tud. A
Istenről. A

(Biblia) beszél nekünk

Isten szava, örömüzenete, mely

mindenkinek szól. Isten mondta meg a Biblia íróinak,
hogy mit írjanak. Ezért a Biblia Isten igaz könyve.
a Teremtő. Ő alkotott mindent a semmiből. Ő teremtette a világot és benne téged is. A
mondja nekünk, hogyan teremtette
nap alatt. A világon
víz borított. A világnak

ela világot 6

(sötétség) volt és mindent
(világosság) kellett. Isten

szólt: „Legyen világosság!” Így teremtette meg Isten az
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első napon a világosságot. A

lett a nappal, a

pedig az éjszaka.
a második napon szétválasztotta a vizeket. Megteremtette a tengert és az eget.
a harmadik napon adta nekünk a szárazföldet, a
fákat, a virágokat és a füvet.

maghozó növényeket

alkotott. A magokból még több növény lett.
Adj hálát Istennek azért, hogy megteremtette a világot
és benne téged is!
„Köszönöm Istenem, hogy megteremtettél mindent.
Köszönöm, hogy megalkottál engem. Köszönöm, hogy
ilyen jó vagy. Jézus nevében. Ámen.”

Mi ez? Kösd össze
a vonalakat, hogy
megtudd!
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Isten fontos dolgokat akar neked tanítani
Az egyedüli igaz Istennek végtelen hatalma van. Ő teremtette a világot. Téged is Ő alkotott. Nagyon szeret, és azt akarja,
hogy egy nap vele éljél majd a Mennyországban.
De van egy nagy gond. Úgy születtél, hogy akarod tenni a ros�szat, más szóval a bűnt. A hazugsággal vagy a csúnya viselkedéseddel szomorúságot okozol Istennek. A Biblia ezt mondja:
„Mindenki vétkezett” (Róma 3,23). Istennek meg kell büntetnie
a rosszaságaidat. A büntetés az, hogy nem lehetsz együtt Istennel.
Isten azonban eltervezte, hogyan bocsáthat meg neked
mégis. Elküldte Fiát, Jézust a földre egy kisbabaként. Amikor
Jézus felnőtt, férfiként élt. Soha nem követett el bűnt. Isten
mégis megbüntette – a te bűneidért. Jézust keresztre feszítették. Kifolyt a vére, és meghalt. Ez Isten terve volt.
Miután Jézus meghalt a kereszten, eltemették. A harmadik napon Isten visszahozta Őt az életbe. A Biblia ezt mondja: „Krisztus meghalt a mi bűneinkért… és feltámadt a harmadik napon”
(1Korinthus 15,3–4). Jézus ma a Mennyországban él.
Jézus érted halt meg. Egyedül Jézusért kaphatsz bűnbocsánatot.

H
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„Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz” (Apostolok cselekedetei
16,31). Ezt üzeni neked Isten a Bibliában. Fogadd el, hogy a bűneid miatt soha nem élhetnél Istennel, és hidd el, hogy Jézus
érted halt meg, majd feltámadt! Ezt egy rövid imádságban el
is mondhatod: Istenem, sajnálom, hogy sok rosszaságot követtem már el. Hiszem, hogy Jézus értem halt meg, aztán feltámadt.
Szeretnék úgy élni, ahogyan az neked tetszik. Ámen.
Isten a szívedet vizsgálja. Ha látja, hogy őszintén, igazán hiszel
az Úr Jézusban, megbocsát neked és eltörli a büntetésedet.
Téged is befogad a családjába és új élettel ajándékoz meg.
Örökre vele élhetsz már most és egy nap a Mennyben. Földi
életed során minden körülmények között számíthatsz majd rá.
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Ha már így hiszel Jézusban, Isten azt akarja, hogy tudd,
Ő mindig veled van, figyel rád és gondoskodik rólad.
A Bibliában ezt mondja: „El nem hagylak téged” (Zsidók
13,5b). Ha figyelsz Isten igaz könyvére, a Bibliára és imádkozol, még többet tanulhatsz Istenről. Különleges dolog
megismerni Őt, a Teremtőt!
Kösd össze az egymáshoz tartozó képeket!

Színezd ki!
A www.csodaklikk.com weboldalon sok érdekességet találsz.
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Teremtés-mondóka 1. rész
EGY − nagy fény lett.
(tá szün tá tá tá szün)

egyet mutatunk, eltakarjuk,
majd kitakarjuk a szemünket

KETTŐ − alsó víz és felső.
(tá tá titititi tá tá )

kettőt mutatunk, majd hullámokat mutatunk lent és fent

HÁROM − földet, fákat látok. (tá tá titititi tá tá )

hármat mutatunk, majd hajladozó fákat mutatunk
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Aranymondás
1Mózes 1,1 a három egyesnél mindkét hüvelykujjunkkal
1-et mutatunk
Kezdetben
teremtette

jobb kezünkkel bal vállunk mögé intve mutatjuk: nagyon régen

Isten

fölfelé mutatunk

a mennyet

két tenyerünkkel
az eget simító
mozdulatot teszünk
gömböt mutatunk

és a földet.

Ezekben a leckékben új barátokra lelsz.

Lacika

Zsani

Liu

Peti
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Séta a parkban
(Peti) nagyon örült, mert meghívta a barátait. A kö(anya) is velük tartott.

zeli parkba készültek.

nagyon szeret együtt játszani a barátaival, Lacikával, Zsanival és Liuval.
így szólt:
– Legyen ez a Teremtés Napja. Séta közben megfigyeljük,
mennyi mindent teremtett Isten.
A parkban felnéztek az égre, hogy láthassák a felhőket. Leültek a fűbe és megszagolták a virágokat. Jó illatuk volt.
Azután elfutottak a tóhoz és belelógatták a lábukat. Uzsonnázni egy
került elő:

alá ültek.
,

kosarából sok finomság

és

.

Amikor eljött az idő, hogy hazamenjenek,

elbúcsú-

zott a barátaitól. Mindannyian
elégedettek voltak. Szép napot
töltöttek együtt, és sok mindent
láttak, amit
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teremtett.

Lássuk, mit tanultál!
Karikázd be a helyes választ!
1. Kinek van hatalma teremteni a semmiből?

2. Mi mutatja be legjobban a szerető Istent?

3. Mit teremtett Isten az első napon?

4. Mit teremtett Isten a második napon?

5. Mit teremtett Isten a harmadik napon?
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1. Kinek van hatalma teremteni a semmiből?
Mi ez? Kösd össze
a vonalakat, hogy
megtudd!

2. Mi mutatja be legjobban a szerető Istent?
Kösd össze az egymáshoz tartozó képeket!
3. Mit teremtett Isten az első napon?

4. Mit teremtett Isten a második napon?

5. Mit teremtett Isten a harmadik napon?

Színezd ki!

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!

