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1. TörTéNET: Zákeus
Ez a történet arról szól, hogy: be kell fogadjuk az Úr Jézust. Olvasd el:

Lukács 19:1-10

Zákeusnak jó munkája volt. Ő gyűj -
tötte össze azt a pénzt, amit adónak
hívtak és mindenkinek be kellett
fizetnie. Néha többet is kért, mint
amennyit kellett volna.

Zákeus hallott az Úr Jézusról és lát -
ni akarta Őt. Mivel nagyon alacsony
ember volt, a tömeg miatt nem
láthatta. Ezért felmászott egy fára
és várta, hogy Jézus arra jöjjön.

Töltsd ki a hiányzó betűket!
Zá __ e __ __

felmászott egy f __ __ a.

Az Úr Jézus megállt a fánál. Azt mondta Zákeusnak, hogy másszon le
gyorsan, mert Neki aznap pont az ő házába kell mennie. Zákeus
lemászott és nagy örömmel látta vendégül Jézust a házában. Ez egy
csodá latos nap volt Zákeus számára!

Az Úr Jézus azt mondta neki: (Színezd ki a betűket!)

„Ma lett üdvössége
ennek a háznak.”

Zákeus valami sokkal jobbat is tett annál, mint hogy behívta
Jézust a házába. Elfogadta Őt, mint Megváltóját! Innentől
kezdve megváltozott az élete : egy becsületes adószedő lett!

Színezd ki a képet!
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2. TörTéNET: Nikodémus
Ez a történet arról szól, hogy: hogyan lehet örök életed. Olvasd el:

János 3:1-16

Nikodémus, Zákeushoz hasonlóan, találkozni akart
Jézussal. Egy éjszaka útnak indult, hogy
megkeresse Jézust.

Amikor találkoztak, hosszú ideig beszélgettek.
Nikodémus nem értette, amikor Jézus azt mondta
neki, hogy „újjá kell születnie” ahhoz, hogy
bejuthasson Isten országába. 

Az Úr Jézus azt mondta neki, 

„Neked
újjá kell

születned.”
János 3:7

Kösd össze a pontokat és színezd ki a képet!

Mit értett ezalatt Jézus? Azt akarta, hogy Nikodémus tudja meg, hogy csak akkor
kerülhet a mennybe, ha újfajta élete van.

A Biblia „örök életnek” hívja ezt. Amikor elfogadjuk az Úr
Jézust, mint Megváltónkat, akkor „újjászületünk” egy „örök
életre”. 

Ezután az Úr Jézus elmagyarázta Nikodémusnak, hogy Neki
- mármint Jézusnak - szenvednie kell és meghalni. Ő ezt,
azért tette meg, hogy nekünk örök életünk legyen, ha hi -
szünk Őbenne. Ezzel az örök élettel juthatunk a mennybe.

Milyen életet kapunk, ha hiszünk az Úr Jézusban?

ö __ __ __     é __ __ __ __ __ .
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3. TörTéNET: A samáriai asszony
Ez a történet arról szól, hogy: egy asszony találkozik Jézussal. Olvasd el:

János 4:4-30

Egy napon Jézus egy Samária
nevű országrészen ment ke -
resztül. Nagyon elfáradt és leült
pihenni egy kút mellé. Nem -
sokára egy asszony jött a
korsójával azért, hogy vizet
húzzon a kútból.

Egészítsd ki a szavakat!

Az Úr Jézus 
S __ __ á __ __ án ment
keresztül.

Megállt egy k __ __ nál.

Az asszony v __ __ ért jött.

rajzolj egy vizes korsót az
asszony fejére, és színezd
ki a képet!

Ahogy az asszony nézte az idegent, biztos volt benne, hogy zsidó, és abban is, hogy
nem akar majd vele beszélgetni, mivel a zsidók nem álltak szóba a samáriaiakkal. Ezért
nagyon meglepődött, amikor Jézus inni kért tőle. Azon pedig még jobban meglepődött,
amikor Jézus azt mondta neki, hogy Ő tud adni neki 

„élő vizet”.
Színezd ki a betűket!

Beszélgetés közben Jézus elmagyarázta neki, hogy ki is Ő valójában: a Messiás vagy
más szóval a Megváltó, akit Isten küldött a mennyből. Az asszony hitt Benne, otthagyta a
korsóját a kútnál és elszaladt, hogy másoknak is beszéljen Jézusról. Végül nagyon sok
ember jött oda, hogy találkozzanak Jézussal és közülük nagyon sokan hittek is Benne.

Isten azt akarja, hogy mi is higgyünk az Úr Jézusban, ahogyan az 
asszony is tette. 
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4. TörTéNET: A gazdag ifjú
Ez a történet arról szól, hogy: az Úr Jézust tegyük az első helyre. Olvasd el:

Márk 10:17-23

Egyszer egy fiatalember futott az Úr Jézushoz.
Térdre esett előtte és azt kérdezte: 

„Mit tegyek, hogy 

örök életem
legyen?”

Színezd ki a betűket és a képet!

„Ismered Isten parancsolatait?” kérdezte Jézus. 
„Igen” válaszolta a fiatalember, „meg tar tot tam őket
egész életemben.” „Egy dolog hiányzik még” – mondta az Úr Jézus.
„Add el mindened, a pénzt pedig add oda a szegényeknek, aztán gyere
és kövess engem!”

Amikor meghallotta ezt a gazdag ifjú, szomorúan elment. Nagyon sok
pénze volt és ezt jobban szerette, mint az Úr Jézust. Az volt a nagy
hibája, hogy hagyta, hogy a pénz legyen az első helyen az életében. 

Nem szabad hagynunk, hogy bármi vagy bárki elvegye az első helyet az
életünkben, ami az Úr Jézusnak jár.

Tegyél pipát (3) azok a mondatok után, amelyek igazak,
keresztet (x) pedig azok után, amik hamisak!

1.  Az ifjú ismerte Isten parancsolatait.

2.  rengeteg pénze volt.

3.  Jobban szerette a pénzét, mint az Úr Jézust.

4.  Az ifjú boldogan ment el.


