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Aki javítani szokta:

Az Úr Jézus keresett néhány segítőt magának.

egy nap látott két halászt. Az egyiket Péternek hívták, a másikat pedig
Andrásnak. Ők testvérek voltak.

Mi volt a neve a két halász nak?

P _ _ _ _ és   A _ _ _ _ _

rajzold oda Jézust a partra és színezd ki a képet!

Az Úr Jézus arra kérte őket, hogy menjenek és kövessék Őt.
Azonnal otthagyták a hajójukat és követték. Az Úr Jézus ma
is azt akarja, hogy sokan kövessék Őt. te kész vagy arra,
hogy engedelmeskedj neki?

1. történet: Jézus elhívja Pétert
ez a történet arról szól, hogy: mit jelent követni az Úr Jézust. Olvasd el:

Máté 4:18-22
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egy nap az Úr Jézus Péter hajóját használta: a hajóban ülve Istenről beszélt az
embe reknek, akik a parton hallgatták. Amikor befejezte, azt mondta Péternek, hogy
evezzen be, és vesse ki a hálót.

Péter úgy tett, ahogy Jézus mondta neki, és annyi halat fogott, hogy majdnem szét-
szakadt a hálója. Péter nagyon meglepődött! Most már biztos volt abban, hogy Jézus
nagyon különleges ember.

A szívében Péter tudta, hogy ő bűnös. nem érdemelte meg azt a nagy halfogást,
amelyet Jézus adott neki.

Ki volt nagyon különleges? __ __ __ __ __
Ki volt bűnös? __ __ __ __ __
Szegény Péter! nagyon kellemetlenül érezte magát, és leborult Jézus elé.

Színezd ki és tanuld meg a bibliai idézetet!

„bűnös ember
vagyok, Uram!”

Lukács 5:8
tudod azt, hogy te is bűnös vagy? Megmondtad ezt már Jézusnak, 
és kérted már, hogy bocsásson meg neked?

rajzolj halakat a hálóba
és színezd ki a képet!

Olvasd el:
Lukács 5:1-11

2. történet: Jézus segít Péternek
ez a történet arról szól, hogy: Péter megtapasztalja mennyire bűnös.
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egyszer az Úr Jézus és tanítvá nyai a Galileai-tengeren hajóztak keresztül.

Hirtelen nagy vihar tört ki. A szél olyan erős volt, hogy a hullámok becsaptak a
hajóba. Az Úr Jézus azonban mélyen aludt!

A tanítványok úgy megijedtek, hogy odamentek hozzá, hogy felébresszék: „Uram,
ments meg minket, elveszünk!” – kiáltották.

Az Úr Jézus azt mondta, hogy nem kellett volna félniük, mert Ő ott volt velük a
hajóban. Azt mondta nekik, hogy kevés volt a hitük. Bízniuk kellett volna Benne, hogy
átsegíti őket a viharban.

Felállt a hajóban és hangosan ezt kiáltotta:

„Hallgass, némulj el.”
Színezd ki a betűket!

A szél elállt és a hullámok elcsendesedtek.

Kik voltak Jézussal a hajóban? A   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

Adjunk ma is hálát Istennek, azért, hogy fiának, az Úr Jézusnak
ekkora hatalma van!

rajzolj jó nagy hullámokat, és színezd ki a képet!

Olvasd el:
Máté 8:23-27

3. történet: Jézus lecsendesíti a tengert
ez a történet arról szól, hogy: milyen hatalma volt Jézusnak.
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egy este, amikor a tanítványok a Galileai-tengeren 
hajóztak keresztül, egy zord vihar tört rájuk.

Mi volt a tenger neve? G __ __ __ __ __ __ __

ekkor az Úr Jézus nem volt velük. Felment egy dombra, hogy imádkoz -
zon. Az éjszaka közepén a tanítványok hirtelen megláttak valamit,
amiről azt gondolták, hogy egy kísértet. nagyon meg ijedtek.

De nem kísértet volt! Az Úr Jézus jött, hogy segítsen nekik. A vízen járt!

Péter kiszállt a hajóból és Jézushoz ment a vízen, de megijedt a nagy
széltől és elkezdett süllyedni.

Színezd ki amit Péter kiáltott Jézusnak!

„Uram, tarts meg engem!”
Máté 14:30

Az Úr Jézus azonnal megragadta őt, így Péter meg mene -
kült az elsüllyedéstől. Mi is megmenekülünk a bűneinktől,
hogyha az Úr Jézusban bízunk.

Színezd ki a képet
Péterrel a vízben!

4. történet: Jézus megmenti Pétert
ez a történet arról szól, hogy: mi volt Péter legrövidebb imája. Olvasd el:

Máté 14:22-33


