Mondj egy történetet! I.
1. lecke

AZ ELVESZETT KISCICA
Terike és Dani a hátsó udvaron játszottak a
piros labdával. Egyszerre furcsa, vékony
hangot hallottak. „Figyelj csak!” – mondta
Dani. – „Mi volt ez?”
A halk hang újból megszólalt.
„Egy cica” – kiáltotta Terike a kerítés felé szaladva. „Gyere, keressük
meg!”
Terike és Dani átfürkészték a
bokrokból álló kerítést. A cica nem
volt ott.
Dani felnézett a kerítés mellett
álló fára. „Itt van!” – kiáltotta.
Kinyújtotta a kezét, de nem érte el a
cicát.
Dani elszaladt, hogy hozzon egy
széket a verandáról. A széket a fa
mellé állította.
Terike tartotta a széket, míg Dani
felállt rá. Majd felnyúlt, és karjára
vette a kis állatot.
Terike cirógatni kezdte a kedves,
szürke cicát. „Ó, biztosan éhes lehet”
– mondta. – Adjunk neki tejet!”
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Bevitték a cicát a konyhába, és anyától tejet kértek. A kis állat hamar
megitta a tejet, azután felmászott Terike ölébe, és álmos szemeit egyre
szűkebbre húzta.
„Édesanyám, megtarthatjuk a
cicát?” – kérdezte Dani.
„Majd meglátjuk” válaszolta
édesanyjuk. „Holnap megkérdezzük
a szomszédokat, hogy nem az övéke.”
„Régen elveszhetett, hiszen olyan
sovány” – jegyezte meg Dani.
„Én nem szeretnék elveszni” –
szólalt meg Terike.
Anya letette a varrását. „Nem, valóban nem jó elveszni, mint ahogy ez a
cica elveszett. De más módon is elveszettek
lehetünk. A Biblia elmondja, hogy mindazok,
akik nem fogadták el Jézust mint Megváltójukat,
elveszettek. Ők nem juthatnak a mennybe.”
„Édesanyám, ugye Isten nem akarja, hogy
elvesszünk?” – kérdezte Dani.
„Nem, Dani” – felelte anya. – „Isten szeret minket. Ezért küldte el
egyszülött fiát, az Úr Jézust a világba. Jézus azért jött, hogy megkeresse és
megmentse, ami elveszett.”
„Beszélj nekünk arról, hogyan halt meg az Úr Jézus a kereszten” – kérte
Terike.
„Én tudom. Hadd mondjam el én!” –
lelkendezett Dani. Édesanya bólintott, így
Dani elkezdte: „Az Úr Jézus annyira
szeretett minket, hogy egyszerűen le
kellett jönnie, és segíteni rajtunk.
Kisgyermekként
jött
hozzánk.
Amikor felnőtt, meghalt értünk a
kereszten,
hogy
a
mennybe
juthassunk. De nem maradt halott.
Harmadnapon feltámadt.”
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„Igen, gyermekek” – mondta édesanyjuk. „Isten elmondja nekünk a
Bibliában, hogy mindnyájan vétkeztünk. Ezt azt jelenti, hogy rossz
dolgokat tettünk. A bűn pedig büntetést érdemel. Az Úr Jézus azonban
annyira szeretett minket, hogy magára vette a
nekünk kijáró büntetést. Meghalt a kereszten
a ti bűneitekért, és az én bűneimért.”
„Úgy örülök, hogy Jézus szeret!”
– mondta Terike. „És örülök, hogy
megkértem,
hogy
jöjjön
a
szívembe.”
Dani egy pillanatig csöndben ült,
azután megszólalt: „Tudom, hogy tettem
rossz dolgokat. Én is el szeretném fogadni
Jézust Megváltómnak, de nem tudom, hogyan.”
„Mondd el Jézusnak, hogy tudod, hogy vétkeztél, és ezt nagyon
sajnálod.” – mondta anya. „Köszönd meg neki, hogy szeret, és hogy
meghalt a bűneidért a kereszten. Kérd meg, hogy jöjjön a szívedbe, és
legyen a Megváltód. Szeretnéd ezt most megtenni?”
„Igen, szeretném.” – mondta Dani. Lehajtotta a fejét, és imádkozott:
„Úr Jézus, tudom, hogy vétkeztem, de
megbántam a bűneimet. Köszönöm, hogy
szeretsz, és ezért meghaltál értem a
kereszten. Kérlek, gyere a szívembe.
Elfogadlak Megváltómnak.”
Dani felnézett, és mosolygott. „Ez
csodálatos, Dani!” – mondta anya.
„Nagyon örülök, hogy elfogadtad Jézust
Megváltódnak.”
„Én is örülök” – mondta Dani, „mert
most már Jézushoz tartozom.”
„Én is örülök, hogy Jézusé vagyok” –
tette hozzá Terike. „Úgy gondolom, anya,
hogy a cica is szeretné, ha a miénk lenne,
nemde?”
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Anya
mosolyogva
fejezte
ki
egyetértését: „Igen, Terikém, így lehet.”
„Olyan szedett-vedett kismacska.
Nevezzük el Kóbornak” – javasolta Dani.
„Kitűnő ötlet!” – kiáltott fel Terike.
Magához szorította a cicát, és a fülébe
súgta: „Kis Kóbor, remélem te is úgy
fogsz ragaszkodni hozzánk, ahogy mi
szeretünk téged.”
„Mindez egy igeversre emlékeztet
engem, amit szeretnék nektek is
megtanítani” – mondta nekik édesanya.
„Ez az igevers elmondja, hogy mivel az
Úr Jézus szeret minket, nekünk
is szeretnünk kell Őt.”
Daninak
és
Terikének
megtetszett az új igevers.
Hamar megtanulták.
„Fel fogom írni egy lapra, és
kiakasztom a szobámban” –
mondta Dani.
„Én is! – mondta Terike.
„Nagyon tetszik ez a vers.”

„Mi tehát azért
szeretünk, mert ő előbb
szeretett minket.”
1János 4,19

TANULD MEG KÍVÜLRŐL!

♥ Kedves gyerekek, tegyetek úgy, ahogy Dani és Terike! Írjátok fel a
verset egy darab papírra, és tegyétek a szobátokban olyan helyre, ahol
minden nap láthatjátok!
♥ Ha nem vagy benne biztos, hogy Isten gyermeke vagy-e, akkor kérd
meg az Úr Jézust, hogy jöjjön a szívedbe, ahogy Dani tette. Ha
megtetted, kérlek, írd meg nekünk a kérdőíven.
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Az Úr Jézus egyik neve „Jó
Pásztor”. Amikor az Úr Jézust
Megváltóként elfogadjuk, Ő a
pásztorunkká lesz. Elmondhatjuk.
„Az Úr az én pásztorom, nem
szűkölködöm.”
Egy jó pásztor ismeri a nyáját.
Az Úr Jézus is ismer mindenkit, aki
hisz Őbenne. Ő mondta: „Én
vagyok a jó pásztor, én ismerem az
BIBLIAI TÖRTÉNETÜNK
enyéimet.”
Egy jó pásztor szereti a juhait. Az Úr Jézus szeret minket. Annyira
szeret minket, hogy meghalt értünk. Azt is elmondta: „A jó pásztor életét
adja a juhkért.”
A jó pásztor gondoskodik nyájáról. Ha
egy juh vagy bárány megsérül, a pásztor
gondozza, amíg meggyógyul. Az Úr
Jézus rólunk is ugyanígy gondoskodik.
A jó pásztor védi a juhait. Megvédi
őket
a
farkasoktól,
medvéktől,
oroszlánoktól és más vadállatoktól.
Éjszaka egy biztos helyre viszi pihenni a
nyájat. Ha pedig egy bárány vagy juh
hiányzik, addig keresi, amíg meg nem találja.
Az Úr Jézus megvédi a juhait. Ő azt mondta: „Az én juhaim hallgatnak
a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet
adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az
én kezemből.” Ez azt jelenti, hogy soha senki nem téphet ki bennünket az
Úr Jézus kezéből.
Te befogadtad-e már az Úr Jézust, mint a te
Megváltódat? Ha igen, akkor elmondhatod:
„Az Úr az én pásztorom.”
(Lásd 23. zsoltár és János 10)
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Rejtvényoldal
(A
rejtvény
oldalt
megtarthatod, nem kell
visszaküldened.)
Húzz egyenes vonalat az 1.
ponttól a másodikig, és
folytasd így egészen a 34.
pontig! Igyekezz, hogy
valóban egyenes is legyen!
Amikor befejezted, színezd
pirosra a keresztet!

Szevasztok!
Ez az első, a hét izgalmas lecke közül, amit ingyen
megkaphatsz a Levelező Klubtól. A következőt kell tenned:
1. Olvasd el a leckéket figyelmesen!
2. Töltsd ki a Kérdés oldalt!
3. A kitöltött kérdőívet küldd vissza
nekünk!
Miután mind a hét leckét befejezted, küldünk egy szép –
a nevedre kiállított – oklevelet.

?

Vajon megtarthatják-e a gyerekek Kóbort?
Kiderül, ha elolvasod a következő leckét!
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Kérdés oldal
Mondj egy történetet! I. 1. lecke.
Töltsd ki ezt az oldalt, és küldd vissza nekünk!
1. Minden megkezdett mondat végén karikázd be az oda illő választ!
Az Úr Jézus azért jött a világba, hogy megmentse az embereket, akik
ELVESZTEK

BOLDOGOK VOLTAK

Az Úr Jézus meghalt a kereszten
NÉHÁNY EMBERÉRT

MINDENKIÉRT

Amikor vétkezünk
JÓT CSELEKSZÜNK

ROSSZAT CSELEKSZÜNK

Szeressük az Úr Jézust, mert Ő előbb
SZERETETT MINKET

LÁTOTT MINKET

2. Írd be a helyes válaszokat az alábbi mondatokban kimaradt üres
helyre:
Kóbornak
Találtak egy cicát egy
.
Elnevezték
.
boldoggá
szerették a cicát.
nagyon
tette őket.
Ez
fán

Nyomtatott betűvel töltsd ki!
Nevem
Korom
Szülő neve:
Címem:
Születésnapom:
.
. osztályba járok.
Elfogadtad az Úr Jézust Megváltódnak?
Mikor?
Ha ismersz valakit, aki szeretné megkapni a Levelező Klub leckét, írd
ide a nevét. Egy külön lapon küldhetsz több címet is!
Név:
életkora:
Címe: Irányítószám:
Helység:
Utca:
Házszám:
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