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1. töRténet: Jézus és egy beteg asszony
ez a történet arról szól, hogy: milyen hatalma volt az Úr Jézusnak. Olvasd el:

Lukács 4:38-44

Az Úr Jézus néhány tanítványával ebédelni ment Simon Péter házába.
Ott azonban egy elég nagy probléma volt. Simon Péter anyósa nagyon
beteg volt. Valamilyen influenzája lehetett, ami magas lázzal járt. Simon
és a felesége megkérte Jézust, hogy segítsen rajta.

Ki ment Simon Péter házába? J __ __ __ __

Milyen betegsége volt Simon Péter anyósának?
Húzd alá a helyes választ!

kanyaró       magas láz       bárányhimlő

Jézus megparancsolta a láznak,
hogy hagyja el az asszonyt! Ő
pedig azonnal fel tudott kelni, és
felszolgálta az ebédet. 

Az Úr Jézus az Isten Fia, így
meg van a hatalma arra, hogy
meg gyó gyít son bárkit, aki beteg.

Azon az estén nagyon sokan
jöttek a házhoz, hogy Jézus
meg gyó gyítsa őket.

Színezd ki a betűket!

Jézus meggyógyította őket.

Az Úr Jézus változást tud hozni mindazok életében, 
akik bíznak Benne.

Rajzolj ételeket az asztalra,
és színezd ki a képet
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2. töRténet: Jézus és egy leprás ember
ez a történet arról szól, hogy: mennyire szeret bennünket az Úr Jézus. Olvasd el:

Lukács 5:12-16

Amikor neked kanyaród vagy bárány -
himlőd van, akkor nem mehetsz isko -
lába, mert valaki megkaphatja tőled.
Az Úr Jézus idejében volt egy borzal -
mas bőrbetegség, a lepra, amit ha
vala ki megkapott, nagyon könnyen
meg fertőzhetett másokat.

A leprás ember el kellett hagyja a
házát, családját. Mindenkitől távol, a
vá ro son kívül kellett éljen.

egy nap egy ilyen leprás ember talál -
ko zott az Úr Jézussal. Kérte Őt, hogy
gyógyítsa meg. Jézus ráné zett az
emberre és segíteni akart neki. Ő
nagyon szeretett mindenkit, akinek
szük sége volt rá.

Jézus ekkor valami csodálatos dolgot tett. Megérintette azt az embert! Jézus nem lett
leprás, a beteg ember azonban azonnal meggyógyult! Mennyire hálás volt az az ember!
Jézus megváltoztatta az életét. Újból egészséges lett.

Írd az alábbi szavakat a megfelelő helyre!
gyógyítsa         leprás         megérintette

Az Úr Jézus találkozott egy emberrel, aki  l _ _ _ _ _ volt 

Az ember kérte Jézust, hogy  gy _ _ _ _ _ _ _ meg. 

Jézus  m _ _ é _ _ _ _ _ _ _ _ őt, mire ő meggyógyult.

Az Úr Jézus bebizonyította, hogy mennyire szereti az
embert.

te szereted az Úr Jézust? Ő abban mutatta meg,
hogy szeret téged, hogy meghalt érted a kereszten.

Rajzold ide a beteg embert,
majd színezd ki a képet!
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3. töRténet: Jézus és egy béna ember
ez a történet arról szól, hogy: hogyan bocsát meg az Úr Jézus. Olvasd el:

Lukács 5:17-26

Különböző falvakból jöttek emberek,
hogy hallgassák az Úr Jézust. A ház,
ahol volt, tele volt. négy ember meg -
pró bált bevinni egy beteg barátjukat a
házba, aki egy ágyon feküdt.

Mivel nem tudtak bemenni, és a ház
teteje lapos volt felvitték oda. ezután
kibontották egy helyen a tetőt, és a
lyukon keresztül leengedték őt Jézus
elé. Az Úr Jézus nagyon örült annak,
hogy ennyire hittek benne.

tudta, hogy a beteg ember rossz dol -
go kat tett, ezért ezzel kezdte: „ember,
megbocsáttattak a te bűneid.”

Karikázd be a helyes választ az alábbi kérdésekre!

Hány barátja hozta oda a beteg embert?

3      10      4

Hogyan vitték be a beteg embert a házba?

az ajtón keresztül    az ablakon keresztül    a plafonon keresztül

Akik a házban voltak nem hitték el, hogy Jézus megbocsáthatja a bűnöket. Hogy ezt
bebizonyítsa nekik, az Úr Jézus azt mondta a béna embernek, hogy keljen fel.
Mindenki meglepetésére ő azonnal felkelt és hazament, dicsőítve Istent.

Színezd ki a szavakat!

Jézus megbocsátotta
az ember bűneit.

Az Úr Jézus megbocsáthatja a te bűneidet is. 
Azt akarja, hogy bánd meg őket és köszönd meg, 
hogy Ő meghalt a kereszten a te bűneidért is.

Rajzold meg 
a kötél végére az embert az ágyával!
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Összesen:

Eddigi összes pontod:

4. töRténet: Jézus és Máté
ez a történet arról szól, hogy: kövessük az Úr Jézust. Olvasd el:

Lukács 5:27-32

Lévi - vagy Máté, ahogy általában hívták -,
egy nagyon elfoglalt ember volt. Ő az adót
szedte be a városában élő emberektől.
Senki sem szerette, mert a rómaiaknak
dolgozott. néha kicsit több pénzt is kért az
emberektől, mint amennyit kellett volna.

egy nap az Úr Jézus Máté városába érke -
zett. Odament hozzá és ezt mondta neki:
„Kövess engem!”

Máté azonnal felállt, otthagyta a munkáját
és követte Jézust.

Ki követte Jézust?
M __ __ __ 

Mit mondott neki az Úr Jézus?

Máté meghívta Jézust és a tanítványait ebédre a házába. Ott voltak még
Máté barátai is.

Máté mindenkinek el akarta mondani, hogy mától ő egy teljesen más
ember lesz, mert eldöntötte, hogy követni fogja Jézust.

te kész vagy követni Jézust?

ehhez az első lépés az, hogy
odamenj Hozzá, és higgyél Ben -
ne, mint Uradban és Megvál tód -
ban.

K __ __ __ __ __

e __ __ __ __ !


