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B21. résZ: Az Úr Jézus csodái
A vízből bor lesz Kulcsvers:

János 14:15 és
15:14

Olvasd el:
János 2:1-11

Ajánlott további olvasásra:  •  Zsoltárok 86:1-12  •  Lukács 11:1-13  •  János 15:9-14

Ez az Úr Jézus első csodája volt és csak a János evangéliuma jegyzi fel. Jézus, az anyja
és a tanítványai vendégek voltak egy menyegzőn, bár nem tudjuk, kinek a menyegzőjén.

K: KErEsZtrEJtvény

vízszintes
3. Ezt mutatta meg Jézus a csodával.
7. Eddig kellett tölteni vízzel az edényeket.
8. Ennyi edény volt, amit meg kellett tölteni.
9. Ő szólt Jézusnak, hogy elfogyott a bor.

Függőleges
1. Így nevezték az edényeket (kő......).
2. Így nevezik a házasulandó férfit.
4. Ő kóstolta meg először a borrá lett vizet.
5. Ők töltötték meg az edényeket vízzel.
6. Ebben a tartományban van Kána.

K: Keresd meg azt az igeverset, amelyben Mária beszél a szolgákkal és írd ide,
hogy mit mondott nekik!
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ÖssZEsEn:

K: nekünk is azt kell tennünk, amit az Úr Jézus kér tőlünk! tedd megfelelő sorrendbe a betűket!
Ha így teszünk, akkor

nELEMdEgEKEs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vagyunk neki.

Azzal mutathatjuk ki, hogy szeretjük Istent, ha azt tesszük, amit mond nekünk. Ha meg sem próbálunk
engedelmeskedni Isten parancsainak, az azt jelenti, hogy nem szeretjük Őt. Csak akkor mondhatjuk
magunkról, hogy az Ő követői és barátai vagyunk, ha bízunk Benne, mint Urunkban és Megváltónkban,
és engedelmeskedünk neki.

K: Írd ide a kulcsverseket és HÚZd ALÁ azt a részt, ami ugyanarról szól mindkét igeversben!

K: Kinek a szavait olvassuk ezekben a versekben?

Hogyan tudhatjuk meg, mit szeretne Isten, hogy
tegyünk?

1.   A Biblia olvasásával.

K: Mit olvashatunk a Zsoltárok 119:105-ben? Fogalmazd meg a sAJÁt sZAvAIddAL!

2.   Imádkozással.

Isten a Biblián keresztül beszél velünk. Mi imádságban szól ha tunk
Hozzá, elmondhatjuk gondjainkat, nehézségeinket. Ez a kétirányú
kommunikáció nagyon fontos egy keresztyén ember életében.
Keresztyénként sem fogunk tudni engedelmeskedni Istennek, ha nem olvassuk a Bibliát minden nap és
nem imádkozunk rendszeresen, hogy megtudjuk, mit szeretne Isten, hogy tegyünk.

K: Írd ide a Zsoltárok 86:11 verset, és legyen most ez a te imádságod is!

Az imádkozás beszélgetés a mennyei Atyánkkal.

A Biblia Isten szava hozzánk.
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2. résZ: Az Úr Jézus csodái
A meggyógyított fiú Kulcsvers:

Ap.Csel. 16:31
róma 10:9

Olvasd el:
János 4:43-54

Ajánlott további olvasásra: •  János 3:14-18 és 36  •  1 János 5:1-5 és 10-14

Ebben a történetben az Úr Jézus visszatér abba a városba, ahol az első csodáját tette. Ez Izráel
északi részén helyezkedik el, azon a területen, amelyet galileának neveznek. galileától délre
samária, samáriától délre Júdea található, olyan városokkal, mint Betlehem, Jerikó, Betánia és a
főváros, Jeruzsálem.

K: Írd be a térképbe az alábbi helyek neveit!

1. A tenger neve. (Ld. János 6:1)

2. Ebben a városban tette Jézus az első csodáját.

3. Itt élt a királyi tisztviselő (ember).

4. Ebben a városban nőtt fel Jézus. (Ld. Lukács 4:16)

5. A folyó neve, amiben Jézus megkeresztelkedett (bemerítkezett). (Ld. Máté 3:13)

6. Ebben a városban volt Jézus az ünnepen (Húsvét). (Ld. János 4:45)

7. Annak a tartománynak a neve, ahonnét Jézus érkezett. (Ld. János 4:47)

IZrÁEL FÖLdJE
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ÖssZEsEn:

K: Írd be a válaszokat a szórácsba!

1. Mit mondott Jézus, mit kell látniuk a jelek 
mellett, hogy higyjenek?

2. Mit mondtak a szolgák, melyik nap gyógyult meg a fiú?
3. Mit mondott Jézus a királyi tisztviselőnek (embernek),

amikor megmondta neki, hogy a fia él (két szó)?
4. Mitől félt a királyi tisztviselő, hogy mi történik a fiával?
5. Mi volt a baja a fiúnak? (Ez „hagyta el” őt.)

K: Ha beírtad a szórácsba a megfejtéseket, akkor az egyik függőleges oszlopban megtalálod,
hogy kije volt a meggyógyult fiúnak a királyi tisztviselő! Keresd meg és karikázd be!

A történet végén ez az ember már nem csak azt hitte el, hogy az Úr Jézus volt az, akivel beszélt, hanem
azt is, hogy Ő a megígért Messiás. Az Úr Jézus nem csak testileg, különböző betegségekből tud meg -
gyógyítani, hanem lelkileg is: megbocsátja a bűneinket, és helyreállítja a kapcsolatunkat Istennel.

K: Írd le a sAJÁt sZAvAIddAL, hogy miért hitt a tisztviselő az Úr Jézusban!

K: Írd ide a kulcsversek közül az Ap. Csel. 16:31-et!

Ez az igevers arról szól, hogy egyetlen módja van, hogy elnyerhessük Isten megváltását és a bűneink
bocsánatát: ha hiszünk az Úr Jézus Krisztusban. Jó cselekedetekkel nem tudjuk kiérdemelni az
üdvösséget, az Úr Jézus mindent megtett, ami az üdvösségünkhöz szükséges: meghalt a kereszten.
nekünk csak hinnünk kell!

K: Írd ide a másik kulcsverset, és húzd alá, mit kell hinnünk ahhoz, hogy üdvösségünk legyen!

te hiszel az Úr Jézusban?
Elmondtad már másoknak is, hogy hiszel Benne? 
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3. résZ: Az Úr Jézus csodái
A vak Bartimeus Kulcsvers:

Márk 10:52

Olvasd el:
Márk 10:46-52

Ajánlott további olvasásra: •  Máté 4:18-22  •  Efézus 6: 10-18  •  Kolossé 3:8-17

Az Úr Jézus idejében semmilyen segítséget nem kaptak azok, akik vakok voltak. Kevesen törődtek
velük, kitették őket, hogy kolduljanak valamit a létfenntartásukhoz. Hálásak lehetünk, hogy mi
látunk, és törődnünk kell azokkal, akik nem ilyen szerencsések!
Az alábbi térkép Júdea egy részét mutatja, a Holt-tenger - vagy más néven sós-tenger - környékét.
A Holt tengerben semmilyen élőlényt nem találunk a magas sótartalma miatt.

K: töltsd ki a térképen a feliratokat!
(Az előző részben találhatsz segítséget.)

1. A folyó neve. 
(Ugyanaz, mint az előző részben volt!)

2. Annak a városnak a neve, ahol Jézus
ezt a csodát tette.

3. Júdea fővárosa.

4. Ebben a városban lakott Mária,
Márta és Lázár. (János 11:1)

5. Ebben a városban
született az Úr Jézus.

K: Írd a megadott helyekre a válaszokat, majd keresd meg és karikázd be azokat a 
szó keresőben. A szavak vízszintesen, függőlegesen, és átlósan, előre vagy visszafelé
is lehetnek.

1. Bartimeus apjának a neve. ............................

2. Mit tett Bartimeus, hogy jövedelme

legyen? .............................

3. Bartimeus az ő fiának nevezte Jézust: ................

4. Jézus azt mondta Bartimeusnak, hogy ez

tartotta meg őt: a te ......................

5. Ezt tette Bartimeus miután újra látott:

.............................. Jézust.
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ÖssZEsEn:

K: Keresd meg a Zsoltárok 145:18 verset és írd ide!

Ez, amint láttuk igaz volt Bartimeusra. Persze igaz lehet ránk is!
Az Úr Jézus meghallotta Bartimeus hangját, és magához hívatta.

K: Írd ide, hogy mit kérdezett az Úr Jézus, és mit válaszolt Bartimeus!

Az Úr Jézus örült neki, hogy Bartimeus ennyire elszánt volt abban, hogy Hozzá jusson. Bartimeus
válasza pedig bebizonyította, hogy valóban hitt abban, hogy az Úr Jézus meg tudja őt gyógyítani.

K: Írd ide a kulcsverset!

Micsoda változást vitt véghez Bartimeus életében az Úr Jézus! vége lett a sötétségnek! végre újra látott!

K: Keresd ki és írd ide a János 8:12-t, hogy megtudd, milyen az az újfajta élet, amelyet akkor
élhetünk, ha követjük az Úr Jézust!

K: Mit hagyott hátra Bartimeus, amikor Jézushoz ment?

Erre azt is mondhatjuk, hogy ez Bartimeus régi életét jelképezi. Ha követjük az Úr Jézust, magunk
mögött kell hagynunk régi életünket minden bűnös szokásával, gondolatával együtt, és követnünk kell
az Ő tanítását és példáját.

K: Írj ide a sAJÁt sZAvAIddAL egy okot, amiért Bartimeus követte Jézust!
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4. résZ: Az Úr Jézus csodái
A tíz leprás férfi Kulcsvers:

Efézus 2:8-9

Olvasd el:
Lukács 17:11-19

Ajánlott további olvasásra:  •  2 Királyok 5   •   Márk 1:40-45  •  Filippi 4: 6 és 7  
•  3 Mózes 14:1-32

Az Úr Jézus híre messzire elterjedt. Ez a tíz leprás férfi hallott róla annak ellenére, hogy a falujukon
kívül éltek, a többi embertől távol. A betegségük fertőző volt, és semmi esélyük sem volt a
gyógyulásra. távol megálltak, és úgy kiáltottak Jézushoz.

K: Mit mondtak?

K: Mi volt Jézus válasza?

Ők tízen tudták, hogy ez mit jelent! Csak a papok adhattak igazolást arról, hogy meggyógyultak,
megtisztultak a leprából. (Lásd: 3. Mózes 14!) Ezek után visszatérhettek otthonukba a családjukhoz,
normális életet élhettek, munkát kereshettek. tehát útnak indultak és menet közben észrevették,
hogy valami csodálatos dolog történt velük.

K: Mi történt velük?

Mindannyiuknak tudniuk kellett, hogy az Úr Jézus tette ezt velük, de kilencen közülük nem foglalkoz -
tak ezzel.

K: Írd le részletesen, hogy mit tett a tizedik ember!

K: Milyen nemzetiségű volt ez az ember?

talán érdekel, miért fontos, hogy meg van említve a nemzetisége. A zsidók és ennek az embernek
a népe ellenségek voltak! Ennek ellenére ez az egy ember ment csak vissza köszönetet mondani
az Úr Jézusnak, aki zsidó volt.

Jézus ezután megkérdezte, hogy hol a másik kilenc, és miért csak ő tért vissza, hogy hálát adjon és
dicsérje az Istent. ne legyen kétséged afelől, hogy Isten ma is gyakran felteszi ezt a kérdést!
nagyon kevés ember ad hálát Istennek és dicséri Őt mindazért, amit értük tesz, és amit ad nekik.
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K: Írj le két dolgot, amit Isten adott neked, és amiért hálás lehetsz!

K: Mi volt az, ami miatt ez az ember teljesen meggyógyult?

A leprás ember a hite miatt gyógyult
meg. Mi is az Úr Jézusban való hit
által gyógyulhatunk meg a bűn
„beteg ségéből”. Ez azt jelenti, hogy
meg mene kül hetünk a bűnünk bün -
te tésétől, ha elhisszük, hogy az Úr
Jézus értünk bűnhődött a kereszten.

K: Írd ide a kulcsverseket!

K: Az előbb leírt kulcsversekben...

1. karikázd be azt a szót, amely arra utal, hogy Isten szeretete mentett meg minket!

2. húzd alá azt a szót, ami részünkről a feltétele annak, hogy megmeneküljünk!

3. mit kell tegyünk azért, hogy üdvösségünk legyen? ____________

K: Milyen fontos dolgokat tanultál ebből a négy leckéből?

1.
2. /2
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