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Aki javítani szokta:

C31. rész: Az Úr hatalma
Egy beteg meggyógyítása Kulcsvers:

János 5:24

Olvasd el:
János 5:1-16

Ajánlott további olvasásra:  •  Máté 4:23-25  • Márk 1:32-34  • János 5:17-27

Utazásai közben az Úr Jézus sok emberrel találkozott. Legtöbbjüknek volt valamilyen
problémája is, és Neki volt hatalma meggyógyítani őket. Az Úr Jézussal való találkozás
után senki sem maradt ugyanolyan. Biztos, hogy az ebben a történetben olvasott férfi
élete is teljesen megváltozott!

K: Írd be a meg felelő
helyek nevét a város -
ban!

1)  A város neve

2)  A tó neve

3)  A kapu neve

K: Egészítsd ki az alábbi mondatokat a megfelelő szavakkal! Írd az oszlopok közé a
beírt szavakból a mondat végén megadott számnak megfelelő betűt!

1. A tavat  __ __ __ __ __ __ __  Bethesdának nevezték. (6.)
2. Az Úr  __ __ __ __ __ __ __  időnként felkavarta a tó vizét. (2.)
3. A férfi  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  éve feküdt betegen. (8.)
4. Nem minden  __ __ __ __ __  gyógyult meg. (1.)
5. A tó a  Juh-__ __ __ __ __ __ __  volt. (3.)
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ÖsszEsEN:

K: Olvasd egybe az öt betűt, amely egy értelmes szót ad ki, hogy megtudd mi volt a városban éppen
akkor!

Az Úr Jézus látta, hogy a férfi segítségre szorul és Ő azonnal segíteni is akart neki.

K: Mit kérdezett az Úr Jézus a férfitól?

K: Mit válaszolt ő erre?

K: Írd a következő állítások mögé, hogy IGAz vagy HAMIs, és írd mellé az igeverset, ahol megtalálod! 

Jézus azt mondta neki: „Majd én besegítelek a vízbe!”

A férfi azonnal meggyógyult.

Jézus hétfőn gyógyította meg az embert.

A férfi szombaton gyógyult meg.

K: rakd helyes sorrendbe 1-6-ig a következő mondatokat (lásd 12-16. vers)!

Az Úr Jézus azt mondta a férfinak, hogy többé ne vétkezzen.

Az Úr Jézus eltűnt a tömegben.

A férfi végül elmondta a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt.

Az Úr Jézus megtalálta őt a templomban.

A zsidók megkérdezték a férfitól: „Ki mondta neked, hogy vedd fel az ágyadat?” 

A zsidók elkezdték üldözni az Úr Jézust.

Újra bebizonyosodott, hogy a zsidó vezetőket jobban érdekelte a Törvény betű szerinti betartása,
mintsem hogy szeretetet, törődést és kedvességet mutassanak a szükségben lévő emberek iránt.
Az Úr Jézus elmagyarázta, hogy áldásai nem az emberek alkotta törvények betartása által jönnek,
hanem az Ő hatalmába és szavába vetett hit és bizalom által.

K: Írd ide a kulcsverset és húzd alá azt a szót, ami szükséges ahhoz, hogy örök életünk legyen! 

Vers:

Vers:

Vers:

Vers:
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2. rész: Az Úr hatalma
Egy halott feltámasztása Kulcsvers:

János 11:25

Olvasd el:
Lukács 8:40-56

Ajánlott további olvasásra: • Lukács 7:11-15  • János 11:1- 44  • róma 1:1- 4

Valaki egyszer azt mondta, hogy az Úr Jézus vagy „őrült”, vagy „gonosz”, vagy „tényleg Isten” volt!

K: Ezt be is bizonyította három nagy csodával. Töltsd ki az üres helyeket! 

Feltámasztotta az özvegyasszony ...................... a halálból. (Lk. 7:12)

Feltámasztotta Jairus ............................. a halálból. (Lk. 8:42)

Feltámasztotta Mária és Márta .............................. a halálból. (Jn. 11:20-23)

K: Keresd meg a róma 1:4-et és egészítsd ki a mondatot!

Egy másik bizonyítéka annak, hogy Ő Isten volt, saját ....................................

Mindezek az események kétség nélkül bizonyítják, hogy ki is volt valójában az Úr Jézus. Az ajánlott
részeket végigolvasva további bizonyítékait láthatjuk annak, hogy mekkora hatalma volt.

K: Húzd alá az odaillő szavakat a következő szövegben!

Amikor az Úr Jézus visszatért, a tömeg  GYŰLÖLTE ŐT / szÍVEsEN FOGADTA / 

TUDOMÁsT sEM VETT rÓLA.  Jairus  FArMEr / HALÁsz / A zsINAGÓGA ELÖLJÁrÓJA

volt.  KIABÁLT  / AJÁNDéKOT HOzOTT  / JézUs LÁBAI ELé EsETT.  

Könyörgött Neki, hogy jöjjön a házába, mert az  ANYÓsA / NŐVérE / LÁNYA aki
12 / 32 / 46 éves volt, haldoklott.

Az Úr Jézus útközben Jairus háza felé megállt, hogy segítsen egy másik embernek, aki szintén nagy
szükségben volt.
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Mivel Ő sohasem állította 
olyanról, hogy képes megtenni, amit

utána ne tudott volna végrehajtani, mindig 
igazat mondott. Ezért elfogadhatjuk, 

hogy Ő Isten.

szélsőséges 
állításokat tenni, amelyek 

később nem bizonyulnak igaznak -
ez azt bizonyítaná, hogy 

Ő gonosz volt.

Olyanokat állítani,
mint amit Ő mondott, azután ha

nem lett volna képes ebből semmit
végrehajtani - ez azt bizonyítaná,

hogy őrült volt.



ÖsszEsEN:

K: Töltsd ki a szórácsot a történet alapján, amely ismételten rámutat az Úr Jézus nagyságára!

1. Az asszony minden ...... az orvosokra költötte.

2. Péter azt mondta: „Mester, a sokaság nyom és
............ téged!”

3. Az asszony remegve előjött és Jézus elé ...... .

4. Jézus így szólította meg az asszonyt: „.......”

5. Az asszony ....... éve vérfolyásos volt.

6. Jézus azt mondta neki, hogy a hite ....... őt.

7. Jézus észrevette, hogy ....... megérintette őt,
mert erő áradt ki belőle.

K: Keresd meg és írd ide azt a szót, ami szórácsban függőlegesen kialakult, és azt tudtahod meg
belőle, hogy mikor gyógyult meg az asszony!

K: Egészítsd ki az üres helyeket azzal, amit az Úr Jézus mondott az asszonynak, amikor az térdre
esett előtte!

„A te .................... megtartott téged! Eredj el ......................................... !”

Végül az Úr Jézus megérkezett Jairus házához. Néhány perc múlva megmutatta hatalmát a halál felett
azáltal, hogy visszahozta a lányt az életbe.

K: Válaszolj a kérdésekre beírva a megfelelő nevet, akivel az alábbi dolgok történtek.

A tömeg               Jairus               Jairus és a felesége

Ki félt?

Ki sírt?

Ki nevetett?

Ki döbbent meg (vagy csodálkozott)?

K: Írd le a kulcsverset, ami bemutatja, hogy az Úr Jézusnak még a halál felett is van hatalma!

Isten halottnak lát minket bűnös természetünk miatt, de ahogy a kulcsvers is írja új, örök életünk lehet
az Úr Jézusban való hit által. Mivel az Úr Jézusnak volt hatalma Jairus lányát visszahozni az életbe, ő
képes minket is kihozni a szellemi halálból és örök életet adni nekünk.
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3. rész: Az Úr hatalma
A szükségben levők megsegítése Kulcsvers:

Máté 8:13

Olvasd el:
Máté 8:1-13

Ajánlott további olvasásra:  •  Márk 1:40-45  •  Lukács 7:1-10 
•  Lukács 17:11-19

Az Úr Jézus épp most fejezte be egyik legnagyobb prédikációját, amit úgy nevezünk, hogy „a Hegyi
beszéd”. Tömegek gyűltek össze, hogy hallgassák őt. sokan megismerhették Őt.

K: Mi volt a baja az első férfinak, aki odajött az Úr Jézushoz?

Mit tett, amikor odajött Jézushoz?

Hogyan szólította Jézust?

Mit hitt, hogy Jézus meg tud vele tenni?

Abban az időben nem volt ismert gyógymód ennek a betegségnek a kezelésére, ráadásul nagyon
fertőző volt. Aki elkapta ezt a betegséget, az nem tudott többet dolgozni és nem is élhetett otthon.
senki sem mehetett a közelébe. Mindezek fényében csodálatos látni azt, ahogy az Úr Jézus kész
volt segíteni még egy ilyen embernek is!

K: Három csodálatos dolog történt. Egészítsd ki mindegyik mondatot sAJÁT szAVAIDDAL és
rakd őket sorba 1-3-ig jelölve azokat!

Jézus az mondta ...................................................................................... .

Azonnal  .................................................................................... .

Jézus kinyújtotta ............................................................................ .

A férfinak megparancsolta, hogy menjen el a paphoz, és ha a pap úgy látja, hogy teljesen meg gyó -
gyult, akkor visszatérhet a családjához és újra dolgozhat.

K: KErEszTrEJTVéNY  az 5-13 versek alapján.

1. Egy .......... ment oda Jézushoz.
2. A .......... beteg volt.
3. Jézus felajánlotta, hogy .........., 

és meg gyó gyítja őt.
4. A férfi azt mondta, hogy nem .........., 

hogy Jézus a házába jöjjön.
5. Azt kérte, hogy csak .......... és 

meggyógyul a beteg
6. Jézus senkiben sem talált ekkora ..........

Izráelben.
7. Jézus azt mondta a férfinak: ......  ...... (két szó)!
8. A beteg ember még abban az .......... meggyógyult.
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ÖsszEsEN:

K: Olvasd el a Lukács 7:1-9-et, ami további tudnivalóval szolgál! Hasonlítsd össze a két történetet! 
Az alábbi állítások mellé tegyél pipát, ha IGAz, vagy x-et, ha HAMIs!

Jézus mérges volt, amikor meghallotta, hogy a százados nem hívta meg a házába.

Jézus el volt ámulva a férfi nagy hitén.

A százados kedves volt az emberekhez és egy zsinagógát építtetett nekik.

A százados szokatlan törődést mutatott szolgája felé.

Az Úr Jézus nagyon örült a férfi hite láttán. A százados hitte, hogy az Úr Jézus szava elég a gyógyulás -
hoz, még ha ő maga nincs is jelen.

K: Írd ide a kulcsverset!

Az Úr Jézus nagyon sok ígéretet tett, amelyek ránk maradtak az evangéliumokban. A százados hitéhez
hasonlóan nekünk is hinnünk kell, hogy mindent, amit Jézus mondott, MEG Is FOG TENNI!

K: Keresd meg az alábbi két igehelyet! Írd le a verseket, hogy megismerd azt a két nagyszerű
ígéretet, amelyek ma nekünk is szólnak!

János 6:37

János 10:9
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4. rész: Az Úr hatalma
Az éhezők megvendégelése Kulcsvers:

János 6:35

Olvasd el:
János 6:1-15Ajánlott további olvasásra:  •  Máté 14:13-21  •  Márk 6:34-44 

•  Lukács 9:10-17

Az eddigi történetekben az Úr Jézus hatalmával egyéneket gyógyított. Mindegyik alkalommal
teljesen meggyógyította őket. Ez a csoda viszont különbözik a többitől, mert ezt több ezren látták és
részesedtek az áldásaiból.

K: Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó szavakkal, majd karikázd be azokat a szÓKErEsŐ-
ben! A szavak vízszintesen, függőlegesen és átlósan, előre vagy visszafelé is lehetnek.

1. Jézus épp akkor kelt át a  _ _ _ _ _ _ _ _-
tengeren.

2. Nagy tömeg volt ott, mert látták a  _ _ _ _ _ _ _ _,
amiket végrehajtott a betegeken. 

3. A tömeg  _ _ _ _ _ _ _ Jézust.
4. Jézus leült a  _ _ _ _ _ _.
5. A  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Jézussal voltak abban

az időben.
6. Közel volt a zsidók ünnepe, a  _ _ _ _ _ .
7. Jézus megkérdezte  _ _ _ _ _ _ _, hogy hol tud

kenyeret venni, hogy megetesse a tömeget.

Ez a csoda azért is különleges, mert ez az egyetlen, amit mind a négy evangélium írója feljegyzett!
Mindegyik egy kicsit más beszámolót ad, körülbelül úgy, ahogy ma az egyes újságok beszámolnak
egy hírről.

K: Olvasd el a Máté 14:14-et!
Máté elmondja annak az okát, hogy Jézus miért gyógyította meg a betegeket a sokaságból és
később miért etette meg őket. Ez azért volt, mert ............................................................. .

Olvasd el a Márk 6:34-et!
Márk kifejti, hogy az Úr úgy látta az embereket, mint az olyan bárányokat, amelyeknek nincsen
.......................................... .

Olvasd el a Lukács 9:10-et!
Lukács beszél arról, hogy ez a történet egy ........................... nevű városhoz közel történt.

Ezek a szerzők arról számolnak be, hogy a tanítványok el akarták küldeni a sokaságot, amikor
beesteledett. Az Úr Jézus azonban másként gondolkodott!

K: Mit kérdezett Jézus Fileptől János evangéliuma szerint?
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K: Írd be a számokat az alábbi szöveg üres helyeire!

5         5000         12         200          2         12

Filep azt mondta, hogy ............ dénárból (8 havi fizetés) sem tudna elég kenyeret venni

ek kora tömegnek. András azt mondta, hogy egy fiúnak van ............ kenyere és ............

hala. Az Úr Jézus arra kért mindenkit, hogy üljön le. Legalább ............ férfi volt ott.

Miután az Úr Jézus hálát adott, a ............ tanítvány szétosztotta a kenyeret és a halat.

Aztán összegyűjtötték a maradékot, ami ............ kosarat töltött meg.

Az olvasott történetek megmutatják nekünk, hogy az Úr Jézusnak hatalma van a halál
és a betegségek fölött, és hogy Ő meg tud gyógyítani bárkit az érintésével akár a
távolból is. Most több ezer éhes embernek adott elég ennivalót és egy fiú ebédjéből
jóllakatott egy nagy tömeget. Amikor a tanítványok képtelenek voltak bármit is tenni, az
Úr Jézus gondoskodott mindenkiről.

Ez emlékeztessen minket arra, hogy bízhatunk Istenben, aki képes gondoskodni a
mindennapi szükségeinkről.

K: A Máté 6:31-32 alapján írd le sAJÁT szAVAIDDAL, hogy miről tud a mi „Mennyei
Atyánk”!

Az Úr Jézus lelki szükségleteinkről is gondoskodik. segít a keresztyéneknek növekedni
és megerősödni.

K: Írd le a kulcsverset, amely azt tanítja számunkra, hogy az Úr Jézus ki tudja
elégíteni minden szükségünket!

K: Kösd össze a következő félmondatokat úgy, hogy értelmes egészet alkossanak!

Az emberek azt gondolták, hogy megpróbálják királlyá tenni Őt.

Jézus tudta, hogy az emberek a csendes helyeket, amikor imádkozott.

Jézus jobban szerette csak egy próféta képes ilyen csodákat tenni.

Az igazi keresztyének minden szükségüket megtalálják az Úr Jézussal találkozva. 
Az Ő végtelen hatalma mindig elég számunkra, ha teljesen bízunk Benne.
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