Titkos terv

Tudd meg, ki írta a Bibliát!

1. lecke

Mielőtt elkezdenéd
Sok szeretettel köszöntünk! Örülünk,
hogy te is bekapcsolódsz ebbe a közös
kutatómunkába. Azt akarjuk megtudni,
mi Isten terve az ember életével. Olvass
el figyelmesen minden oldalt, majd oldd
meg a feladatokat! A válaszok az adott
leckében és a Lukács evangéliumában
rejtőznek. Amikor elkészültél, töltsd ki
a levelezőlapot, és küldd vissza címünkre. A nagy lapot megtarthatod.

Jó tanulást!
A legjobb barátod elutazott nyaralni. Egy nap képeslap érkezik tőle. Örömmel olvasod, hogy mennyire
jól érzi magát. A képeslap sok mindent elmond a barátodról.
Isten azt akarja, hogy te meg én megismerjük Őt.
Ezért írt nekünk egy hosszú levelet. Ebben a levélben arról beszél, hogy milyen Ő, mennyi mindent
tett, és mi a terve velünk. 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.com

Isten a levelét nem tollal írta, mint a barátod a képeslapot. Kiválasztott körülbelül 40 embert,
és szóról szóra elmondott nekik mindent, amit le akart íratni. A Biblia jó vastag könyv, ezért
sokáig tartott, amíg leírták. Két részből áll. Mindkét részben sok könyv található: az Ószövetségben 39, az Újszövetségben 27. A Biblia szó jelentése: könyvek, a benne lévő részeket
könyv-nek nevezzük, pl. Jób könyve.

Isten körülbelül _ _ embert
választott ki arra, hogy üzenetét leírják.
Az Ószövetségben _ _ könyv van.
Az Újszövetségben _ _ könyv van.
A Bibliában tehát összesen _ _ könyv van.
Ószövetség

Újszövetség

Keresd meg a hibákat!
Keves Petya!
Szép ez a hej.
Sokat jáccunk.
Az idö meleg.
Üdv: Feri

Márkus Péter
Mókusfalva
F˝o u. 34.
9999

Úgy tűnik, a barátodnak nem erőssége
a helyesírás. Mi, emberek könnyen ejtünk hibát írás közben. Isten azonban
megőrizte ettől azokat, akik a levelét
leírták. Ezért a Bibliában nincs hiba:
minden szava igaz.

A Bibliában több
mint 300-szor írtak
valami különlegeset
az Úr Jézusról még
mielőtt megszületett volna. Képzeld,
minden pontosan
úgy történt, ahogyan Isten előre
megmondta!
Az Ószövetségben ezt olvassuk:
Jézus Betlehemben fog megszületni.
Ez az Újszövetségben valóra vált.
Olvasd el a Lukács 2,4–12-t!
Isten titkos tervét a Biblia rejti. Úgy ismerheted meg, ha olvasod Isten könyvét. Csak abból
tudhatod meg, hogyan kaphatsz bűnbocsánatot, és hogyan változhat meg az életed. Ha
hiszed és megteszed, amit Isten mond, megtapasztalod, hogy a Biblia igaz.
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Titkos terv
Írd le a Biblia két fő részének a nevét!
_ szövetség

_ _ szövetség

Isten körülbelül _ _ embert
választott ki arra, hogy üzenetét leírják.
Az _szövetségben _ _ könyv van.
Az _ _szövetségben _ _ könyv van.
A Bibliában tehát összesen _ _ könyv van.

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

Vissza tudsz-e emlékezni egy eseményre az Úr Jézus életéből, amelyet Isten
több száz évvel azelőtt leíratott, mielőtt megtörtént volna?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Keresd meg a hibákat!
Keves Petya!
Szép ez a hej.
z
Sokat jáccunk. A
idö meleg.
Üdv: Feri

Márkus Péter
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Úgy tűnik, a barátodnak nem erőssége
a helyesírás. Mi, emberek könnyen ejtünk hibát írás közben. Isten azonban
megőrizte ettől azokat, akik a levelét
leírták. Ezért a Bibliában nincs hiba:
minden szava igaz.

Nyomtasd ki ezt az oldalt, oldd meg a feladatokat, majd küldd vissza annak, akitől kaptad!

