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1. TöRTéNET: Egy vak ember lát
Ez a történet arról szól, hogy: Jézus segített egy emberen, aki bízott Benne. Olvasd el:

Lukács 18: 35-43

Egy vak ember minden nap ott
ült az út szélén. Egy kis edényt
tartott, abban remény ke dve,
hogy vala ki tesz bele neki egy
kis pénzt.

Egyik nap sok ember ment arra.
Valami különös dolog volt
készü lőben. A vak ember meg -
tudta, hogy Jézus fog arra
elmenni.

Nagyon izgatott lett.

Tudta, hogy Jézus meg tudja őt
gyógyítani, és akkor újra láthat.
Elkezdte kiabálni Jézus nevét.
Jézus meghallotta és odahívta
őt magához.

Ki jött arra?  J __ __ __ __

Az ember tudta, hogy 
Jézus meg tudja őt  gy __ __ __ __ __ __ __ __ .

Az ember elmondta Jézusnak, hogy látni szeretne. Az Úr Jézus örült
annak, hogy a vak ember hitt benne. Azután Jézus csak annyit mondott,
hogy „láss!”, és ő azonnal látott! Nagy örömmel követte Jézust az úton,
és hálát adott Istennek, azért ami történt.

Rajzolj egy szőnyeget
ami ült, és színezd ki a képet!
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2. TöRTéNET: A sokaság megvendégelése
Ez a történet arról szól, hogy: Jézus éhes embereknek adott enni. Olvasd el:

János 6: 1-14

Szeretsz a sza bad ban
enni vagy a kertben
sütö getni?

Ez a történet egy
hasonló esetről szól.
Na gyon sok ember volt
együtt, hogy hallgas sa
az Úr Jézust. Már
régóta eljöttek ott hon -
ról és nagyon éhe sek
vol tak. Nem volt a
köze lben lehetőség
arra, hogy ennivalót
vásá rol janak.

András, Jézus egyik tanítványa megtudta, hogy van közöttük egy fiú, aki ebédre
hozott magával öt kis kenyeret és két halat. Ez csak éppen a fiúnak lett volna elég,
de ő odaadta Andrásnak, aki Jézushoz vitte.

Kösd össze a pontokat,
hogy kiderüljön, mi volt
az ebéd, és utána
színezd ki a képet!

Ki vitte oda az ennivalót
Jézushoz?

A __ __ __ __ __

Jézus azt mondta az embereknek, hogy üljenek le, majd hálát adott Istennek az
ételért. Ezután Jézus tanítványai elkezdték kiosztani a kenyeret és a halat. Olyan sok
étel volt, hogy mindenki jóllakott belőle. Az Úr Jézus mindenkinek tudott adni ételt,
mert Ő Isten Fia.
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3. TöRTéNET: A béna ember jár
Ez a történet arról szól, hogy: Jézus boldoggá tett valakit. Olvasd el:

János 5:1-15

Volt már olyan, hogy elestél és megütötted a lábad? Talán be is kellett kötni, vagy le
kellett ragasztani a sebet, és lehet, hogy még járni is nehezen tudtál. 
Ez a történet egy olyan emberről szól, aki 38 éve nem tudott járni. 

Milyen hosszú idő ez! Valószínű, hogy egész nap ott feküdt egy nagy medence
partján. Azt remélte, hogy a medencében lévő víz egyszer majd meggyógyítja.

Egy napon Jézus arra járt. Megállt és megszólította azt az embert, aki nem tudott
járni. Jézus megkérdezte, hogy meg akar-e gyógyulni és aztán azt mondta neki,
hogy keljen fel, vegye fel a matracát és járjon. 

Annak ellenére, hogy az ember lábai olyan hosszú ideje nem mozogtak, mégis
sikerült neki megtennie, amit az Úr Jézus mondott neki. Tudott járni! Mennyire
boldog volt! Ez volt életének a legszebb napja.

Az alábbi állítások mellé tegyél pipát (4) ha igaz,
vagy keresztet (8) ha hamis!

Az ember nem tudott járni 38 évig.

Az út szélén ült.

Jézus meggyógyította a lábait.

Rajzolj a képen az embernek egy vidám arcot!

Az Úr Jézus téged is boldoggá tud tenni, ha megkéred, hogy
vegye el a bűneidet és legyen a Barátod.
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

4. TöRTéNET: Egy halott lány újból él!
Ez a történet arról szól, hogy: Jézus visszaadta az életét egy lánynak. Olvasd el:

Márk 5:21-24,
és 35-43

Jairus nagyon aggódott. A kislánya nagyon, nagyon beteg volt. Egy
orvos sem tudta meggyógyítani. Jairus hallotta, hogy Jézus meg tudja
gyógyítani az embe re ket. Elhatározta, hogy megkéri Jézust, hogy
segítsen. 

Hamarosan meg is találta Jézust. Miután együtt elindultak Jairus háza
felé, szembe jött velük néhány ember, akik azt mondták, hogy már túl
késő, a kislánya meghalt. Felesleges Jézusnak jönnie.

Kihez ment Jairus
segítségért?
J __ __ __ __

Jézus nem hagyta, hogy
Jairus egyedül menjen
haza. Azt mondta neki,
hogy ne féljen. Amikor
együtt meg érkeztek a ház -
hoz, látták, hogy sokan
sírnak. Ekkor Jézus szólt
Jairusnak, a lány édesany -
jának, Péter nek, Jakab nak
és János nak, és együtt
bemen tek a lány szobá jába.

Mindnyájan csodálkoztak azon, ami ezután történt. Jézus megfogta a
lány kezét és azt mondta neki, hogy keljen fel. Ő azonnal felkelt!

Az Úr Jézusnak volt hatalma arra, hogy visszaadja az életét ennek a
lánynak. Neki ahhoz is van hatalma, hogy nekünk örök életet adjon.

Egészítsd ki a szavakat!
A lány  megh __ __ __  , de Jézus visszaadta
az  é __ __ __ __ __.


