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1. TörTénET: Az irgalmas samaritánus
Ez a történet arról szól, hogy: szeretnünk kell másokat. Olvasd el:

Lukács 10: 25-37

Egy nap egy zsidó tanító meg -
kér dez te Jézust: „Ki a fele -
barátom?” Jézus elmesélt neki
egy törté netet, hogy bemutas -
sa, a fele barát az, akinek
segítségre van szük sége. 
Egy ember egy Jerikó nevű
városba ment. Útközben rablók
támadták meg, kifosztották, és
otthagyták össze verve az út
mellett.

Hova ment az az ember?

J __ __ __ __ __ .

Három másik ember jött ugyan azon az úton. Az első egy pap volt. Ő rá
se nézett szegényre. A második egy Lévita volt – egy olyan ember, aki a
Templomban szolgált. Ő odament, megnézte, de ő is továbbment.

A harmadik ember egy samaritánus volt. A zsidók és a samaritánusok
nem szerették egymást. Ez az ember azonban segített a megverten, és
elvitte őt egy fogadóba, ahol gondját viselték.

Jézus ezután megkérdezte: „A három közül melyik volt a felebarátja?”
A zsidó tanító így válaszolt: „Amelyik segített neki.”

Ki segített a megvert embernek? Húzd alá a helyes választ!

Pap          Lévita          Samaritánus

Az Úr Jézus a jó samaritánushoz hasonlít.
Ő a megváltód, barátod és segítőd akar lenni!

Színezd ki a képet!
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2. TörTénET: Az elveszett bárány
Ez a történet arról szól, hogy: az Úr Jézus törődik velünk. Olvasd el:

Lukács 15:1-7

Elvesztél már valamikor? Ha igen,
akkor tudod, hogy milyen jóérzés,
amikor valaki ismerős megtalál téged,
és hazavisz.

Jézus mesélt egy történetet egy
pásztorról, akinek volt száz báránya,
amiből egy elveszett.

A pásztor otthagyta a többi bárányt,
és elindult megkeresni az elveszettet.
nem nyugodott egészen addig, amíg
meg nem találta. 

Amikor végül megtalálta a bárányt, a
vállaira vette és boldogan vitte haza.

Töltsd ki a hiányzó számokat 
és betűket!

A pásztornak  __ __ __  báránya volt, amiből  __  bárány elveszett.

A pásztor  megt __ __ __ __ __ __   az   elv__ __ __ __ __ __  bárányt.

A Biblia azt mondja, hogy mi is olyanok vagyunk, mint az elveszett bárány. Az Úr
Jézus a Jó Pásztor, aki szeretne megtalálni bennünket és vigyázni ránk. Ő az életét
adta értünk – ennyire törődik velünk!

Színezd ki és tanuld meg ezt az Igeverset!

„Én vagyok a
jó pásztor.”

János 10:11

Színezd ki a képet!
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3. TörTénET: A tékozló fiú
Ez a történet arról szól, hogy: hogyan kérjünk bocsánatot, ha rosszat tettünk. Olvasd el:

Lukács 15:11-24

Egy másik történet, amit Jézus mesélt, arról
szólt, hogy volt egy fiú, akinek elege lett
abból, hogy otthon kell élnie. Megkérte az
édesapját, hogy adjon neki pénzt. Amikor
megkapta, elment otthonról, és egy távoli
országba költözött.

Eleinte csodálatos élete volt, gondolkodás
nélkül költötte a pénzét. Amikor elfogyott
mind, a korábbi barátai többé már meg sem
akarták ismerni. éhség lett abban az
országban, és nagyon nehezen lehetett
élelemhez jutni. Az egyedüli munka, amit
szerezni tudott az volt, hogy disznókra
vigyázott. 

Amikor rájött, hogy mennyire buta
volt, eldöntötte, hogy haza megy
és bocsánatot kér az édes apjától.
Amikor az édesapja látta őt
hazafelé jönni, elé szaladt, és
nagyon örült, hogy a fia haza -
érkezett. Megbocsátott neki és
nagy ünnepséget rendezett an -
nak örömére, hogy a fia haza jött.

Karikázd be a helyes választ!

Az apja megszidta.

Az apja megbocsátott neki.

Az apja elzavarta otthonról.

Isten is arra vár, hogy bocsánatot
kérjünk tőle a bűneinkért. Ő kész
megbocsátani nekünk, és így az
Ő gyermekei lehetünk.rajzold meg 

az apa arcát és színezd ki a képet!
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1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

4. TörTénET: A magvető
Ez a történet arról szól, hogy: mit teszünk Isten ígéjével. Olvasd el:

Márk 4:1-20

Egy nap Jézus beszélt egy földművesről,
aki magot vetett, szétszórva a földön. nem
minden magból lett termés. Jézus azt
mondta, hogy négy dolog történhet a
maggal:
1) Eshet az útra, ahol megeszik a mada -

rak, tehát egyáltalán nem lesz belőle
semmi.

2) Eshet köves, sziklás helyre, ahol nem
tud gyökeret növeszteni. Ebben az
esetben nagyon hamar kiszárad.

3) Eshet tövisek, gyomnövények közé,
amik megfojtják.

4) Eshet jó talajba, és ekkor termést fog
hozni.

Hova esik az a mag, amelyik termést
tud hozni?
A   j __   t __ __ __ __ __ __ .

Később Jézus megmagyarázta ezt a történetet. A mag Isten Igéje, 
a Biblia. Mi olyanok vagyunk, mint a föld, ahova a mag esik. Amikor
meg tanulunk valamit a Bibliából, az olyan, mint a mag, ami a szívünkbe
hullik.

Melyik talajhoz hasonlítasz? Isten azt szeretné, hogy olyanok legyünk,
mint a jó talaj, és higgyünk abban, amit üzent nekünk az Ő Igéjében, 
a Bibliában.

Színezd ki a betűket!

„Igédben bízom”
Zsoltárok 119:42

rajzolj magokat 
és színezd ki a képet!


