V. évfolyam, 12. szám, 2013. augusztus
Hogyan kaptuk meg Isten törvényét?
Isten teremtett mindenkit. Így minden ember az Ő irányítása alatt áll.
Én is. Te is. Mindenki, mert Ő alkotott.
Mivel Ő hozzá tartozunk, Neki kell élnünk. Neki kell élnünk hálából,
úgy ahogyan Ő mondja.
Isten elmondta nekünk, hogy hogy kell élnünk az Ő törvénye által.
Ez a törvény feltárja előttünk, hogy mit szabad csinálnunk, és mit nem
szabad. Az Ő törvénye megmutatja, hogy milyen emberekké kell lennünk.
Valamikor régen, az Izraelitáknak, Isten kiválasztott népének adta az
Úr a Tízparancsolatot.
Az Izraeliták sátrakban laktak, a Sínai-hegy körül. Mózes volt a vezetője Isten népének. Mózes kivezette őket Egyiptomból. Egy nap az Úr azt
mondta Mózesnek: „Mondd a népnek, készüljenek fel. Mossák meg magukat és ruháikat. Lefogok jönni hozzájuk, a Sínai-hegy tetejére. Beszélni fogok nekik.”
Ez egy nagyon különleges alkalomnak
számított. Az Izraeliták izgatottan várták.
Megmosták sátraikat, ruháikat és ők maguk is megmosakodtak.
Korán reggel, a harmadik napon, az Izraeliták kijöttek sátraikból. és megláthatták a fényes villámokat.

Felnéztek a Sínai-hegyre. Hatalmas, fekete felhő tárult a szemük elé a
hegy tetején. Hirtelen mennydörgéseket kezdtek hallani. Mikor mindannyian közel értek a hegyhez, az Úr lejött tűz és füst formájában. A
hegy remegett, az emberek megrémültek. Láthatták és hallhatták milyen hatalmas Istenük van.
Ekkor Isten elmondta törvényeit, a Tízparancsolat. Isten maga szólta
ezeket a parancsolatokat a hegy tetejéről. Az Ő szavai úgy hatottak,
mint a villám. Az egész nép hátrálni kezdett a hegytől, mert féltek. Mózes azt mondta: „Ne féljetek! Isten megmutatja milyen hatalmas, így biztosan engedelmeskedni fogtok neki.” Ők pedig megígérték, hogy valóban ezt teszik. Azt mondták: „Mindent megteszünk, amit az Úr mond.”
Nézd meg az alábbi térképen, hogyan vándoroltak ki a Zsidók Egyiptomból és hol
található a Sínai-hegy.

Sínai-hegy

Olvasd el a Tízparancsolatot: II. Mózes 20:1-17

Mit jelent a törvény?
Isten törvénye azt jelenti, hogy mindig Őt kell az első helyre helyeznünk az
életünkben.
Szeretnünk kell Őt mindennél jobban.
Engedelmeskednünk kell Neki jó kedvvel. Mindent megkell tennünk, amit Ő
parancsol. Dicsőítenünk kell őt minden nap, és mindennel amit cselekszünk.
A Biblia beszél egy szegény özvegyasszonyról, aki szerette az Urat.
Egy napon a szegény özvegy kiment az erdőre, hogy rőzsét gyűjtsön. Nagy éhség volt azon a vidéken. Isten nem engedte, hogy eső essen, mert az emberek
engedetlenek és gonoszak voltak. Mivel nem volt eső, semmi sem termett.
Nem termett gabona sem, amiből lisztet lehessen őrölni.
A szegény özvegynek is csak egy maroknyi lisztje maradt. A rőzsét azért gyűjtötte, hogy kenyeret süssön abból és egy kevéske olajából.
Amíg szedte a gallyakat, egy férfi jött az úton. A férfinek hosszú haja volt és
nagy szakálla, a ruhája poros volt. A férfi így szólt az asszonyhoz: „Adj innom,
kérlek.” Nagy forróság volt. Az özvegy inni adott neki, de amikor tovább indult,
a férfi újra megszólította: „Adj egy kis kenyeret is, kérlek.” Az asszony így válaszolt: „Nincs kenyerem. Csak egy kis lisztem meg olajam. Tüzet készítek,
hogy megsüssem az utolsó kenyeret fiamnak és magamnak, aztán meghalunk.”
Válaszként a férfi azt mondta: „Ne félj. Menj haza és süss kenyeret, de az elsőt
nekem hozd ide. Aztán készíts a fiadnak és magadnak is. Az Úr azt mondja,
hogy lesz olajad és liszted is. Mindig lesz liszted és olajad, amíg jön az eső és
újra nőni fog a gabona.”
Ez az ember az Úr prófétája volt, Illés. Amikor az özvegy meghallotta, mit
mondott ő neki, elment és kenyeret sütött. Az első cipót a prófétának adta.
Éhes volt az asszony is és a fia is, de a fontosabb számára Isten embere volt. Ez
által a cselekedete által, az asszony Istent helyezte az első helyre. Hitt az Ő szavában, amit a prófétán keresztül üzent, és engedelmeskedett Neki.
Isten megáldotta a szegény özvegyasszonyt. Minden alkalommal, amikor sütött magának, fiának és Illésnek, mindig volt olaja és lisztje. Minden úgy történt, ahogy az Úr megígérte.

Amikor Isten valamit a semmiből alkotott
1. nap
Valamikor régen semmi sem létezett. Nem létezett a világűr, az ég, a Nap, a
Hold, a csillagok és a Föld. Még víz sem. Nem léteztek növények, fák, állatok,
emberek. Semmi sem létezett, kivéve Istent.
Isten úgy tervezte, hogy a ma létező dolgok mind létrejöjjenek. Ő, hat nap alatt
alkotott mindent. Minden nap más és más dolgot egy héten keresztül. Ezt a
hetet nevezzük teremtéshétnek.
A teremtéshét első napján, Isten négy fontos dolgot alkotott.
Idő Talán meglepődtél, hogy Isten teremtette az időt magát. A teremtés
előtt nem létezett idő. Csak Isten létezett. Ő örökkévaló. Szóval mindennek
kezdete előtt nem létezett idő sem…
Világűr Isten teremtette a világűrt. Ez lett az a tér, ahova Ő mindent elhelyezett.
Anyag Isten alkotta a földet is. Kezdetben megalkotta azt az anyagot amiből felépül Földünk, valamint a sok-sok vizet. Az Úr ezeket az anyagokat,
és mindent a semmiből teremtette. Hogyan volt ez lehetséges? Nos, az Ő
egyszerű parancsára jött létre. Az Ő szava olyan erőteljes, hogy csak erre
volt szükség. Isten lelke volt ott jelen. Néhány nap során, az Ő ereje és
energiája képes volt arra, hogy a földet egy gyönyörű hellyé teremtse állatok és emberek számára. De még előtte meg is világította ezt a helyet…
Fény Kezdetben nagyon-nagyon sötét volt, mindenhol. Így az első napon az
idő, a világűr és az anyag után, Isten
megalkotta a fényt. Hogyan csinálta? Azt mondta: „Legyen világosság!” és lett világosság. Megint csak
a szavára volt szükség. Ez a fény
nem a napból jött, mivel Isten a napot csak a negyedik napon teremtette meg. Akkor honnan jött ez a
fény?

A Biblia nem beszél erről, de az tudjuk, hogy a Földet fény borította, ahogyan
forgott. A Biblia ír arról, hogy majd az új mennyet és új földet is, az Úr maga
fogja fénnyel beborítani.
Amint a Föld forog, csak az egyik oldala lehet fényben, a másik oldalán sötétség van. Isten a világosságot elnevezte nappalnak, a sötétséget éjszakának.
Megalkotta az első 24 órás napot, és lehetőséget adott arra is, hogy ezt mérhessük. Isten az mondta a világosságra, hogy „jó”. Ez azt jelenti, hogy ez tökéletes része volt Isten
teremtési tervének, és
Ő elégedett volt vele. Ő
tudta, hogy szükségünk
lesz fényre, hogy lássunk. De azt is tudta,
hogy szükségünk lesz
sötétségre is, hogy
aludhassunk.
A Teremtésnek szüksége van Teremtőre
Emberek akik hisznek az evolúcióban azt mondják nekünk a TV-ben és könyvekben, hogy az idő, a világegyetem, az anyag, az energia és minden magától
jött létre véletlenszerűen. De hogyan jöhetne létre bármi magától, ha önmagában sohasem létezett?
Sokan mondják, hogy az Univerzum mindig jelen volt. Ha mindig is létezett
volna a Világegyetem, a Nap és több csillag, akkor ma már nagyon idős kellene legyen. Ebben az esetben kimerült volna energiájuk, és már nem világítanának. Akkor pedig minden kihalt és hideg lenne. De nem így van! A Nap és a
csillagok még léteznek.
Néhány tudós azt állítja, hogy egy nagy ősrobbanás során jött létre minden.
De mikor láttunk valaha olyan robbanást, amely alkotott volna rombolás helyett? Mi tudjuk Isten igéjéből, a Bibliából, hogy Isten nem használt evolúciót
vagy ősrobbanást. Mindent Ő alkotott hatalmas erejével.

Forrás: Creation for Kids—Days 1-7

Ajánlott olvasmány:
I. Mózes 1

A tanulásról
- Egy kicsit hűvös van, nem néznéd meg, miért nem gyúlt be a tűz? - fordult Efraim édesanyja férje felé, miközben összébb húzta magán a mellényét.
- Én azt gondolom, annyi parázstól, amennyire a fát ráraktam, hamarosan meleg lesz! - válaszolta a családfő megnyugtatóan.
- Hogyan gyúlhat meg a fa, apa? - szólt érdeklődve a fiú.
- Kell üzemanyag, forróság, és oxigén! - érkezett a gyors válasz.
- De hogy gyullad meg? - kérdezett újra.
- Hát, ha csak oxigén van és üzemanyag, de forróság nincs, vagy ha van
üzemanyag és forróság, de nincs oxigén – hangsúlyozta - illetve ha van
forróság és oxigén, de nincs üzemanyag, ugyanúgy egyik esetben sem
lesz tüzünk. Mindhárom kell, és akkor melegedhetünk! - magyarázott
apa.
- Ó, apa, milyen érdekes, de én valójában nem... vagyis nem akarok fizikát tanulni! - jelentette ki magabiztosan, de kicsit elkeseredve Efraim.
- Miért nem? - kérdezték a szülők
egyszerre.
- Nem is tudom..., olyan nehéznek
látszik, pedig ahogy elmondtad,
mégis egyszerű! - mondta kissé
zavarodottan a fiú.
- Pedig bármerre nézünk, körülöt-

tünk tárgyak vannak, és azok valamilyen formában változnak, alakulnak. Erről jó tudni! Ez fizika! Nem tehetünk úgy mintha ezek a folyamatok nem léteznének, - ugye? - nézett apa mosolyogva a fiára.
- Igen, de ha ez nem érdekel annyira? - próbálkozott a fiú.
- Nos, valóban vannak dolgok, amik minket nem kellene, hogy érdekeljenek.... Először is a bűn megcselekvése! Jó lenne, ha ez közömbösen
hagyna minket, de ezen a területen különös érdeklődést mutatunk. Ilyenek vagyunk. Tudod, ami a különböző tudományágakat vagy szakterületeket érinti, nyilván nem lehet az, hogy az ember egyformán mindenhez értsen, de: a világot a Teremtő Isten munkálta hat nap alatt, és ez
téged nem hagyhat hidegen. Ha szeretnéd Őt megismerni, a Szentíráson
kívül az alkotott világon keresztül is megismerheted, és ez bizony ha
tetszik, ha nem - nyomta meg a szót apa - fizika, kémia, matematika,
biológia és így tovább, kitűnő összhangban lévő törvényszerűségek!
Amint meglátta, hogy fia megszeppen, folytatta.
- Nézd, Efraim! - Nem kell tudósnak lenned, de vannak dolgok, amelyek
hasznodra válnak, ha megtanulod. Ha ezt Isten iránti kellő tisztelettel
teszed, még meg is szeretheted!
- De honnan tanuljam meg ezt a sok... - és fejcsóválva széttárta karjait.

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON

- Könyvekből fiam, és azáltal, hogy nyitott szemmel jársz a világban, és
azáltal, hogy mindazt megcselekszed ami a feladatod. Leginkább pedig
azáltal, hogy kéred Őt, - mutatott apa fölfelé - hogy adjon neked bölcsességet, hogy megértsed az Ő alkotásait. Végül hogyha hittel tekintesz
minden eseményre az életedben és mások életében!
- Én csak arra tudok gondolni Édesapám - szólt letörten a fiú – hogy
egyre több tantárgy van, ami nehezíti a sorsom!
- Légy szabad, fiam! - Keresztyénként mi mindenre másképp tekinthetünk! -Ne felejtsd el: „Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható a láthatatlanból állott elő”(Zsid.11,3) ez nekünk szól elsősorban! Efraim kerekre nyitott szemekkel bámult,
aztán az ablakon kinézve messzire merengett. Szeretett volna mindent
megérteni, mindent tudni. A kályhában hangosan pattogott a tűz.
Részlet a „Párbeszédek szülők és gyermekeik között” című könyvből

