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Levél diákoknak és tanároknak, gyerekeknek és szülőknek, fiataloknak és lelkészeknek 

KEDVES OL VASó1 -------------------------�, 
\ 

1 

Tudtad, hogy ha meg szeretnéd számolni, hány csillag van a 

Tejútrendszerben, akkor az 2500 éved be telne?! 

Gondolkodtál már azon, valójában milyen nagy az óceán? A világ összes 

tengerének és óceánjának vizével 52trillió 67obilliárd négyliteres 

palackot tudnánk megtölteni! 

Hallottál már arról, hogy a pillangók a lábaikkal ízlelnek?! 

Ez mind így igaz, és része Isten hihetetlen, csodálatos és 

LEÍRHATATLAN alkotásának. Rengeteg mindent tanulhatunk Isten 

teremtett világáról - a földről, a világűrről, testünkről, az időjárásról. .. 

-Ezekről a lenyűgöző dolgokról mesélek gyerekkönyvemben: Leírhatatlan 

100 tudományos kaland Isten csodálatos világegyetemében. Minden 

fejezetben megismerhetünk néhányat Isten teremtett világának 

érdekességei közül, miközben hitünk is növekszik, erősödik magában a 

Teremtőben. A Gondoltad volna? című részek pedig újabb 

érdekességekkel és feladatokkal várnak! 

A munkafüzet, amit a kezedben tartasz, a 4-10 éves korosztálynak készült. 

A három mintafejezet például szolgál az egyes témákról való beszél-

getéshez, és gyakorlati feladatokkal könnyíti meg a téma feldolgozását. 

A foglalkoztató füzet játékos feladatokkal, 

rejtvényekkel és színezőkkel várja a gyermekeket. 

Tarts velünk, miközben felfedezzük, milyen 

csodálatos, hogy Isten, aki mindezeket alkotta, 

1 név szerint ismer bennünket! 
1 
1 
1 

\ SDG! 
'�--------------------------

Louie Giglio 
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A Fiú minden teremtménynél előbb létezett, 

s az egész világmindenséget ő tartja egyben. 

KOLOSSÉ 1,17 (EFO) 

Láttad már, hogyan építik a téglaházakat? Nem csupán téglákat pakolgatnak egymásra. Valamilyen ragasztó

anyagra is szükség van, ami az egymásra helyezett téglákat összetartja. A téglákhoz használt ragasztót habarcsnak 

hívják. 

A tested is így épül fel, 37,2 billió pici téglából, amit sejtnek hívunk. Az épületekhez hasonlóan a sejteknek is 

szükségük van valamilyen ragasztóra, hogy együtt tudjanak maradni. A sejtek ragasztója a laminin. 

A te testedet is laminin tartja össze. Ami még ennél is érdekesebb, az az alakja. Ha jól megnézed a laminint (és 

ehhez elektron mikroszkópra lesz szükséged), olyan, mint ... egy kereszt. 

Miért fontos ez? Mert ez is arra emlékeztet minket, hogy Isten teremtményei __________ =====i

vagyunk. Látod, Isten ujjlenyomata mindenütt rajta van a teremtett világon. A 

Bibliából tudjuk, hogy bár Isten végtelen ereje és isteni természete számunkra 

láthatatlan, mégis, teremtményein keresztül megismerhetjük őt (Róm 1,20). 

Jézus jelen volt a világ teremtésénél. Ő az, ,,aki által Isten a mindenséget 

teremtette: a mennyei és földi lényeket, láthatókat és láthatatlanokat ... az egész 

világmindenséget ő tartja egyben" (Kol 1,16-17; EFO). 

A laminin annak szemléltetése, amit Jézus az ő igéjében mond - ő a 

ragasztó, ami testünket, lelkünket és minden mást összetart. Így, amikor 

fáradtnak és túlterheltnek érzed magad, és a lehető legrosszabb napod van, 

gondolj a lamininra, és jusson eszedbe, hogy Jézus összetart téged és minden 

mást is körülötted. 

A legrégebbi ismert ragasztó a 

nyírfakéreggyanta volt, amit lán

dzsák készítésénél használtak. 

A legkorábbi írásos emlék a 

ragasztó használatáról az ősi 

Egyiptomból származik. A hi

eroglifák szerint T utanhamon 

fáraó koporsójához állati csont

ból és bőrből készült ragasztót 

használtak. 

Laminin 

Mennyei Atyám, amikor aggódni 

kezdek az életemben és környe

zetemben történő dolgok miatt, 

juttasd eszembe, hogy te vagy 

mindennek az Ura, és te vagy az, 

aki mindent egyben tartasz, engem 

is beleértve. 
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SZUPER EROS RAGASZTO 
(könyv 18-19. oldal, munkafüzet 4. oldal) 

- OLVASSÁTOK EL!
Olvassátok el együtt a mai áhítatot és a Gondoltad volna? című részt! 

- GONDOLJÁTOK VÉGIG!
Milyen anyagokat, dolgokat használtál eddig, amelyek tárgyakat fognak 

össze? 

JÁTÉKOS FELADAT 
Tarts otthon kincsvadászatot. Keress olyan dolgokat, amelyekkel tárgyakat 

rögzíthetsz egymáshoz. (Ha nem akarsz túl sokat keresgélni, játsszatok kitalálós 

játékot! Kérd meg szüleidet, árulják el a szó első betűjét!) Nézd meg, hányat tudsz 

összeszedni, és ha lehet, rakd őket egy kupacba. Hogyan működnek? Miként 

tartják össze a tárgyakat? 
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SZÓGYŰJTÉS 
Hány dolgot tudsz megnevezni egy perc alatt, amelyet Isten alkotott? Ha kész vagy, adj 

szüleidnek is egy percet, és nézzétek meg, hány láthatatlan teremtett dolgot tudnak 

felsorolni. 

�-------------------------\ 

1 
\ 

Jézus alkotta mindezeket, és még sokkal többet, mint amit valaha is 

felsorolhatnánk. Minden, amit látunk - és még az is, amit nem 

látunk-, azért létezik, mert Jézus hívta életre. De Jézus itt nem állt 

meg, össze is tartja mindazt, amit alkotott, a lamininhoz hasonlóan, 

amely a sejtjeidet kapcsolja össze! 

Beszélgessetek egy olyan napról, amikor úgy tűnt, minden 

széthullik. Talán valami megijesztett, vagy valaki megbántott 

téged? Miért romlott úgy el a napod? 

Ha látsz valamit, ami dolgokat összefog, mint például a ragasztó

szalag, technokol, tűzőgépkapocs, spárga, gemkapocs, hajgumi 

vagy akár egy befőttesgumi, akkor jusson eszedbe Jézus, aki 

alkotott és összetart téged. Ö a ragasztó, aki testünket, lelkünket és 

mindent összefog. 

'-----------------------------· ·-----·-

Jézus mindennek ura, 

ó tart össze bennünket. 

6 x....>< 
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Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én 
szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni 

mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. 
JÁNOS 13,34-35 

Nem minden kő egyszerű kő. Néhány valójában 

fosszília - olyan kő, amelyben ősi állatok és növények 

lenyomatai találhatóak. Tudod, ha egy állat elpusztul, 

a teste gyorsan lebomlik és általában eltűnik. Azon

ban ha vizes területen pusztul el, lehetséges, hogy 

belesüllyed a sárba, vagy gyorsan ellepi a mocsaras 

talaj. Ha ez történik, az állat lágy részei - mint példá

ul a bőre vagy a belső szervei - lebomlanak, de a ke

mény részek - mint a fog és a csontok - megmarad

nak. Hosszú idő alatt üledékes kőzetek képződnek 

ezek körül az állati maradványok körül, és kialakul a 

fosszília. (Üledékes kőzet akkor keletkezik, ha sok pici 

kőzet-, kagyló- vagy csontdarab összecementálódik.) 

Növények, állati lábnyomok, üregek, de még a kaki is 

fosszíliává válhat! 

A paleontológusok olyan tudósok, akik a fosszí

liákat tanulmányozzák. Rengeteget megtudnak az ősi növényekről és állatokról, miközben a kövekben hátrahagyott 

nyomaikat vizsgálják. Fosszíliák nélkül nem is tudnánk a dinoszauruszok létezéséről! 

Tudtad, hogy te is fosszíliákat - vagy legalábbis lenyomatokat - hagysz magad mögött, bármerre mész? Na jó, 

Képzelj el egy mókus nagyságú 

állatot hosszú, puha, bozontos 

farokkal. Képzelj hozzá nagy sze-

meket és hosszú ormányt - és 

agyarakat! A kutatók úgy vélik, így 

nézhetett ki az az állat, aminek 

a fosszíliáit megtalálták Argentí

nában. A kihalt élőlényt kardfogú 

mókusnak nevezték el. 

ezek nem igazi kövek. Viszont lenyomatot hagysz az emberek szívé

ben azzal, amit teszel és mondasz, és azáltal, amilyen érzéseket keltesz 

bennük. Jézus azt mondta, arról ismerhető meg, melyik ember tartozik 

hozzá, hogy milyen szeretettel és jóindulattal fordul másokhoz. Nos, jól 

érzik magukat az emberek a közeledben? Vagy elfutnak előled, mintha 

egy Tyrannosaurus rex lennél? Ahogy a tudósok a dinoszauruszokat az 

általuk hátrahagyott fosszíliák alapján tanulmányozhatják, úgy az embe

rek Jézust pedig az alapján ismerhetik meg, hogy az övéi milyen benyo

másokat keltenek bennük. Ügyelj rá, hogy az általad hátrahagyott „fosz

szíliák" olyanok legyenek, amikre a szikla - vagyis Jézus - büszke lenne! 

Uram, taníts, hogy úgy szeressek másokat, ahogyan te szeretsz 

engem. Hadd legyenek az általam hátrahagyott „fosszíliás 

benyomások" olyanok, hogy az emberek vágyjanak jobban 

megismerni téged! 
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Krisztus megüresítette önmagát, 

szolgai formát vett fel, emberekhez 

hasonlóvá lett, és emberként élt; 

megalázta magát, és engedelmes volt 

mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 

FILIPPI 2,7-8 

1977-ben a NASA azzal a céllal bocsátotta fel az 

űrbe a Voyager-1 űrszondát, hogy fényképeket 

készítsen a környező bolygókról. Tizenhárom évvel 

később, 64 ooo kilométer per órás sebességgel elvágta

tott Naprendszerünk legtávolabbi pontja, a Plútó mel

lett. Ekkor az űrszonda visszafordult a Föld felé egy szelfi 

erejéig. Ez a kép „Halványkék pötty" néven vált ismertté. 

A több mint hatmilliárd kilométer távolságból készült fo

tó megrázta a tudományos világot. Miért? Mert először 

sejthettük meg, milyen pici is a mi Földünk valójában a 

világegyetem kiterjedéséhez képest. Ennek fényében még hihetetlenebb, amit Jézus tett! Egyenlő volt Istennel, de 

otthagyta a mennyet, és egy lett közülünk. Mária és József családjába született, akik egyszerű emberek voltak. Bölcső

je egy poros jászol volt Betlehem városában. Itt élt, szeretett, gyógyított és tanított ezen a pici kis „Halványkék pöty

työn". Azután pedig, Istennek engedelmeskedve, önként vállalta a halált a kereszten, hogy minden egyes ember ezen 

a pici kis kék pöttyön bűnbocsánatot nyerjen, ha Istenhez kiált. 

Igen, leírhatatlanul kicsik vagyunk. Egyesek szerint nem is számítunk igazán. De ha ránézünk Jézusra, arra, aki 

otthagyta a mennyet, hogy lejöjjön erre a „Halványkék pöttyre", már tudjuk, mi az igazság: Istennek nagyon is fontosak 

vagyunk. Hiszen egyetlen Fiát adta, hogy megismerhessük őt. 

Köszönöm, Istenem, hogy elküldted Jézust, hogy megmentsen engem, és így megismerhetlek téged. 

Emlékeztess arra, hogy bármilyen apró vagyok is, te fel tudsz használni, hogy nagy dolgokat tegyek érted. 

J1•ül 1l•lföi111LIJUMI 
A csillagászok hatvan különböző felvételt szerkesztettek össze, így jött létre a „Halványkék pötty" néven 

ismertté vált kép. Minden felvétel 640 ooo pixelből állt. A Voyager-1 űrszonda olyan messze volt a Földtől, 

hogy a pixeleknek öt és fél órába telt, amíg elértek hozzánk. A felvételeket pixelenként továbbították, és 

hónapokig tartott, amíg az egész kép elérte a Földet. Ezt nevezem lassú letöltésnek! 
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HAL VANYKEK POTTY 
(könyv 160-161. oldal, munkafüzet 10. oldal) 

- OLVASSÁTOK EL!
Olvassátok el együtt a mai áhítatot a Gondoltad volna? című résszel 
együtt! 

- GONDOLJÁTOK VÉGIG!
Apró vagy hatalmas? Attól függ, honnan nézzük! Megtéveszthet 

minket, ha nem jó (szem)szögből nézzük a dolgokat. 

Oldjátok meg együtt a következő feladatot! 

Sorolj fel néhány dolgot, amely kis méretű, de neked sokat jelent. 
Például: telefon, tablet, kistestvér, játékok, egy különleges 
emléktárgy, színes ceruza, pénzérmék, ékszer. 

JÁTÉKOS FELADAT 
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Isten egészen 

másként látja a 

dolgokat, mint mi. 

�----------------------, 
Más perspektívából nézve másként láthatjuk a dolgokat. Így van ez a 

mi mindennapi életünkkel is. Isten egészen másképp látja a dolgokat, 

mint mi. Amikor talán picinek és jelentéktelennek érezzük magunkat, 

akkor ő megmutatja nekünk milyen hatalmas is az ő szeretete 

irántunk. 

Ha odafigyelünk másokra, törődünk velük, akkor ezáltal kicsit 

fontosabbnak érezhetik magukat. 

Nevezz meg egy barátot vagy egy családtagot, akinek ezen a héten 

megmutathatod Isten szeretetét. Hogyan emlékeztetheted őket arra, 
hogy Isten szemében mennyire fontosak? 

\ 
, 

'---------------------------------------·-----
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