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1. töRténet:

Isten megteremti a világot

ez a történet arról szól, hogy: Isten megalkotja a mennyet és a földet.

Olvasd el:

1. Mózes 1:1-19

Szeretsz dolgokat készíteni?
talán Legóval is szeretsz játszani? Milyen sok tégla, ablak és ajtó
szükséges egy ház építéséhez!
Amikor Isten megteremtette a
világot, az egészen másként volt.

A Bibliában azt olvashatjuk, hogy
„Kezdetben teremtette Isten a
mennyet és a földet”, ami azt
jelenti, hogy a semmiből hozta
létre azokat. Isten olyan hatalmas, hogy a világ megteremtéséhez csak szólnia kellett.

Rajzolj ide valamit, amit te készítettél!

1. szint

Isten azt is akarja, hogy élvezzük, amit teremtett. Amikor a csodálatos
dolgokat látjuk magunk körül, jusson eszünkbe, hogy Isten teremtette
azokat, és ezért hálásnak kell lennünk.

„Minden
általa lett”

Színezd ki az alábbi bibliai idézetet!

János 1:3
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2. töRténet:

A1

Isten megteremti az állatokat és az embert

ez a történet arról szól, hogy: Isten megteremti az első embert.

Olvasd el:
1. Mózes
1:20 - 2:3

előfordul, hogy ha valamit készítünk, amikor elkészülünk, nem vagyunk megelégedve vele. Amikor Isten megteremtette a világot, Ő mindenre azt mondta, hogy „jó”.

Satírozd be a rossz válaszokat!

Isten azt mondta:

rossz

jó

hibás

Ha voltál már állatkertben, akkor ott biztosan
sok állatot láttál. egyedül Isten teremthet ilyen
csodálatos élőlényeket.
A teremtés ötödik és
hatodik napján Isten
megteremtette a vízi
állatokat és a madarakat, a szárazföldi állatokat és az embert. A
hosszú nyakú zsiráfot,
az éles fogú oroszlánt
és a tigrist mind-mind
Isten teremtette.
Isten a föld porából
teremtette meg az első
embert. Az ember úgy
kelt életre, hogy Isten
belelehelt.

Az első embert Ádámnak nevezték.

Színezd ki a képet,
és írd be a keretbe
az első ember nevét!

Az első ember neve:
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3. töRténet:

A1

Az első férfi és nő

ez a történet arról szól, hogy: Isten Ádámnak feleséget ad.

Olvasd el:

1. Mózes 2:4-25

Ádám egy gyönyörű kertben lakott, amelynek édenkert volt a neve. Itt Isten mindent
megadott neki, amire csak szüksége volt - enni és innivalót. Isten azt parancsolta
Ádámnak, hogy gondozza a kertet.

Mi volt a neve annak a kertnek, ahol Ádám lakott?

é __ __ __ k __ __ __.

Voltál már hosszabb ideig egyedül? nem mindig kellemes dolog. Isten sem akarta,
hogy Ádám egyedül maradjon.

Sok gyönyörű állat, madár, fa és növény vette körül Ádámot, de Isten tudta, hogy valakire
szüksége van, aki különleges a számára, akivel megoszthatja az életét a kertben.

Isten egyszer elaltatta Ádámot, és mialatt aludt, megteremtette az első nőt, akit
évának hívtak. Ádám már nem volt többé egyedül. Most már volt valaki, aki a felesége lett és társa a kert gondozásában, ahova Isten helyezte őket.

Úré a föld és
betölti.”

Színezd ki a betűket és tanuld meg a verset!

„Az

Zsoltár 24:1
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1. szint

4.töRténet:

Isten teremtett világa tönkremegy

ez a történet arról szól, hogy: a bűn megjelent a világban.

Olvasd el:

1. Mózes 3:1-24

Isten azt mondta Ádámnak és évának,
hogy mindegyik fának a gyümölcséből
ehetnek, egyet kivéve. egy nap
Isten ellensége, a Sátán kígyó
formájában eljött a kertbe.

Kicsoda Isten ellensége?

S __ __ __ __ .

A Sátán azt mondta évának,
hogy ha a tiltott fáról eszik
gyümölcsöt, akkor olyan okos
lesz, mint Isten. éva engedetlen
volt Istennel szemben, és leszakított egy gyümölcsöt a fáról. Adott
Ádámnak is, és mindketten ettek belőle.

Színezd ki a képet!

Az Istennel szembeni engedetlenség bűn!

Isten kiküldte Ádámot és évát a kertből. A bűnük elrontotta Isten teremtményét, és tönkretette a köztük lévő barátságot is.

Isten megígérte, hogy egy napon legyőzi a Sátánt, és az embereknek
lehetőségük lesz arra, hogy visszajussanak Hozzá. ezt akkor teljesítette
be, amikor az Úr Jézus eljött a világba és meghalt a kereszten a bűnös
emberekért.

bízunk Őbenne.

Az Úr Jézus átvállalta a büntetést a vétkeinkért. Megbocsátást nyerhetünk, hogyha
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Színezd ki a betűket!

Pontszámok

(a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

Írásos értékelés / üzenet:

Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

2. TÖRTÉNET:
3. TÖRTÉNET:
4. TÖRTÉNET:
Összesen:

Eddigi összes pontod:

1. SZInt A1
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