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Kedves
kis Barátunk!

Ez a Palántaposta a Te számodra készült.
Szeretnénk örömet szerezni vele. Olvasd el figyelmesen, és oldd meg
a feladatokat! A füzet végén található válaszlapon pedig kérünk, válaszolj nekünk! Ezzel te szerzel nekünk örömet. Ha visszaküldted a válaszlapot, hamarosan megkapod a Palántaposta 2. levelét is!
Várjuk a válaszodat!
Sok szeretettel: Ági néni
A kiadvány az Oktatási Minisztérium támogatásával készült 2003-ban
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Hallottam egy történetet
Sanyi nagyon erõszakos természetû fiú volt.
Minden alkalmat megragadott arra, hogy a nálánál
kisebbekbe belekössön. Sokat verekedett. A kis állatok és a kisgyermekek messze elkerülték. De furcsa
módon, minden gyõztes bunyó után egyre szomorúbban
érezte magát. Szeretett volna megváltozni, de sehogyan sem sikerült.
Egy nap kirándulni mentek az Örömhír-klubbal. Volt ott egy másik fiú,
Gábor, akinek egy remek, drága focilabdája volt. Gábort minden kisgyerek szerette. Csak vele akartak játszani, folyton õt hívták, ráncigálták.
Gábor pedig mosolyogva tûrte! A focilabdáját is kölcsönkérték. Gábor
odaadta, de figyelmeztette õket: a hegytetõrõl könnyen legurulhat, menjenek egy laposabb területre játszani.
Persze, nem figyeltek rá, és a labda pont egy sziklás vízmosásba gurult. Sanyi azt gondolta, Gábor biztosan ad egy fülest az ügyetlennek!
De Gábor mosolygott, lemászott a szakadékba, felhozta az összekarmolt
lasztit és újra odaadta.
– Hogy bírtad megállni, hogy
ne adj neki egy fülest? – kérdezte Sanyi. Gábor érdekes
választ adott:
– Tudod, én nagyon erõszakos, verekedõs gyerek
voltam. De azután megismertem Jézust, az Isten Fiát, és Õ megváltoztatott engem.
– Hogyan ismerted meg? –
kérdezte Sanyi.
– Volt egy kisfiú, aki soha nem
panaszolt be engem, pedig hozzá is
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nagyon kegyetlen voltam. És egyszer, amikor elcsúsztam a jégen, õ segített haza. Aztán odaadta a Bibliáját. A Bibliából ismertem meg Isten
szeretetét. Meg annak a kisfiúnak a viselkedésébõl... Mert ahogy olvastam a Bibliát, megláttam, milyen gonosz és elveszett vagyok. De Isten
Fia azt mondta, hogy azért jött, hogy megmentse azt, aki elveszett.
Imádkoztam Hozzá, bocsánatot kértem és megkértem, hogy ezután Õ
legyen a Fõnök. Most már Neki engedelmeskedem.

MIÉRT NEM TUDOTT SANYI MEGVÁLTOZNI?
Van Bibliád? Vedd elõ! Mindent megtudhatsz belõle. Keresd ki Te is az
igeverseket!
A Biblia azt mondja: Isten az embert jónak és bûntelennek teremtette. Rábízta az egész szépséges, teremtett világot. Segítette, hogy mûvelje és õrizze azt. „És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó”
(1Mózes 1, 31a).
„És fogta az Úr Isten az embert, és elhelyezte az Éden kertjében,
hogy azt mûvelje és õrizze.” (1Mózes 2,15). Az elsõ ember azonban
fellázadt Isten ellen. Engedetlensége elválasztotta Istentõl. Ez a Bûn.
Azóta minden ember bûnösként születik. „Mert mindnyájan vétkeztek...” (Róma 3,23a)
Az erõszakosság, kegyetlenkedés bûn. A verekedés is az. De a feleselés is az. Meg az is, ha rosszat beszélsz másokról. S ha nem engedelmeskedsz szüleidnek. Ha duzzogsz, nyelvelsz, dacoskodsz. BÛN.

VAN-E VALAMI, AMIT FELISMERTÉL MOST,
AMIBÕL MEG KELLENE VÁLTOZNOD?
Isten igazságos. A bûnt meg kell büntetnie. A Biblia azt mondja, hogy a
bûn fizetsége halál: „Mert a bûn zsoldja a halál” (Róma 6,23a). De Is-
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ten nagyon szereti a teremtményeit. Ezért egy tervet készített a megváltásukra.
MIÉRT VÁLTOZHATOTT MEG GÁBOR?
Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát odaadta érte. Isten Fia, Jézus
emberré lett. Mint kisbaba született e
világra, felnõtt, dolgozott, tanította,
gyógyította az embereket. Szerették
és tisztelték, de egy napon bevádolták
és halálra ítélték. A keresztfán halt
meg.
Jézus bûntelen volt, de Õ maga választotta, hogy az összes ember bûnéért elszenvedi a halálbüntetést. Meghalt, el is temették.
De harmadnap feltámadt és ma is él. „Krisztus meghalt a mi bûneinkért az Írások szerint. Eltemették, – és ugyancsak az írások szerint
– feltámadt a harmadik napon” (1Korintus 15,3-4).
Aki hisz Õbenne és segítségül hívja Õt, annak örök életet ad. „Aki
hisz a Fiúban, örök élete van” (János 3,36a).
És már ezen a földön is úgy élhet, hogy mindent úgy tesz, hogy Istennek kedves legyen. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Õbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen” (János 3,16).
HOGYAN ISMERTE MEG GÁBOR AZ ISTEN FIÁT?
Találkozott egy olyan kisfiúval, aki úgy viselkedett, ahogy Jézustól látta. Jó volt az ellenségeihez. És olvasta a Bibliát. Mert Isten Fiát a Bibliából ismerhetjük meg. A Biblia Isten szava. Hozzád is szólhat, ha akarod.
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MEGVÁLTOZHAT SANYI IS?
Igen. Sanyi elkérte Gábor bibliáját. Együtt olvasták el János evangéliumát. Sanyi is megismerte Isten Fiát. Imádkozott Hozzá:
ÚR JÉZUS KRISZTUS!
Köszönöm, hogy helyettem meghaltál. Szükségem van Rád. Kérlek, jöjj
be a szívembe, és Te legyél ott a parancsnok! Engedelmeskedem neked.
Köszönöm, hogy megbocsátottad bûneimet és örök életet adsz nekem.
Ámen.
Jézus Krisztus meghallgatta Sanyi imáját is.
TE IS MEGISMERHETED JÉZUST, AZ ISTEN FIÁT!
TÉGED IS MEG TUD VÁLTOZTATNI... AKAROD?
Ha szeretnéd, hogy az Úr Jézus a szívedbe jöjjön, imádkozzál Hozzá! Te
is megteheted ezt, akárcsak Sanyi.
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Törd a fejed!
Vízszintes: 1. Megváltó. 5. Névelõ.
7. Nem szolga. 8. Mesterség. 10. Vegy...
11. Névelõ. 13. Teremtõ. 15. ...-fõz.
17. Háziállat. 18. Testrész. 19. ... vörös.
20. Majdnem híres. 21. Jókai Mór foglalkozása.
22. Hónap rövidítve. 23. A fehér is ez.
Függõleges: 1. Jákob egyik fia (Izrael déli része). 2. Vér folyik benne. 3. Ellentétet szít. 4. Alkohol. 5. Arc páratlan betûi. 6. Madzagon.
9. Kitölti az ... 12. Rendõr. 14. Utoléri. 16. Üres hely. 18. Nem lánya.
19. Szomjúságra jó.

Kedves Gyerekek!
Egy 20 lapból álló
rejtvénysorozat veszi
itt kezdetét. Minden
egyes rejtvénybe elrejtettünk egy mondatot. Ha kitartóan minden rejtvényt megfejtetek a húsz mondatból megismeritek valakinek az
életét, aki nagyon szeret titeket. Azt is megtudjátok, hogy milyen csodálatos ajándékot készített a számotokra. Minden alkalommal közöljük
azokat a sorokat, melyek az adott mondatot tartalmazzák.
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Ebben az elsõben a mondat szavai: vízsz. 1., 5., 13. és függ. 18.
Minden ötödik, helyesen kitöltött válaszlap beküldéséért szerény
ajándékkal jutalmazunk Benneteket! Akkor is küldjétek vissza a válaszlapot, ha a keresztrejtvényt nem sikerült megfejtenetek!

Vajon mi jön ki belõle?
Ez a kukac rejt magában egy titkot.
Keresd meg azt a mondatot!
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Gyereksarok
Viki és Roxy testvérkék. Játszás közben a négy éves Viki ráförmed öcscsére:
– Roxy! Neked még a földön kell feküdnöd, mert lelõttelek, és meghaltál!
– Jól van na, de tudod, hogy az Úr Jézus feltámadt. Én is feltámadtam!
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1. Válaszlap
Ha kitöltötted, vágd ki
és küldd vissza címünkre!
Palántaposta,
1406 Budapest, Postafiók 61.

Ide írd a nevedet:
.......................................................................................................
Ide írd a címedet:
.......................................................................................................
Hány éves vagy:
.......................................................................................................
Melyik iskolába jársz:
.......................................................................................................

Törd a fejed!
Ide írd a keresztrejtvény megfejtését, az 1. mondatot!
………………………………….....................................………………



10

Hamis vagy igaz ez az állítás?
Jelöld meg X-szel a megfelelõ kockát!
Igaz Hamis
Sanyi nagyon erõszakos volt.
Gábor senkinek sem adta oda a játékát.
Isten az embert jónak és bûntelennek teremtette.
Verekedés nem bûn.

Döntsd el!
A helyes válasz betûjét írd a pontozott helyre!
Honnan ismerte meg Gábor Isten szeretetét?
a) egy képernyõbõl
b) a Bibliából
c) anyukája gondoskodásából

............................

Kit küldött Isten az emberek megmentésére?
a) egy csodafakírt
b) egy törvénykönyvet
c) saját fiát

............................

Ki volt Jézus Krisztus?
a) egy jó ember
b) egy tudós tanító
c) Isten Fia, Megváltó

............................

Vajon mi jön ki belõle?
Ide írd a mondatot, amit olvastál!
...................................................................................................................
KÜLDD VISSZA HAMAR A VÁLASZLAPOT!
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Színezd ki!

Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió kiadványa
Megrendelhetõ: 1071 Budapest, Damjanich u. 35.
Tel./Fax: 322-0034, illetve
a Sorsfordító Könyvesbolt útján
Cím: 1074 Budapest, Rottenbiller u. 24.
Tel.: 342-4429
E-mail: sorsford@mail.interware.hu

Kedves Anyuka, Apuka!
Kérje tõlünk a „Palánta Szülõi Postá”-t!

