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1. TörTénET: Akik találkoztak Jézussal
A beteg asszony Kulcsvers:

Apostolok Csel.
10:38

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Lukács 4:38-44

Bárhova ment Jézus, mindig cso -
dá kat tett. Sokakat meggyó gyí tott
és mindenkinek segített.

Egy szom bati napon meg gyó gyí -
tott egy embert a zsinagógában.
Ugyan ezen a szombaton Simon
hívta meg őt a házába. András,
Jakab és János is vele volt. Volt
azonban egy kis probléma. Simon
anyósa bete gen ágyban feküdt,
magas láza volt. Ez olyan valami
lehetett, mint manapság egy
influenza. Meg kérték Jézust, hogy
gyógyítsa meg. Jézus megfogta a
kezét és rápa ran csolt a lázra.
Utána segített neki fel kelni. A láz
elhagyta, és az asszony azonnal
felkelt és felszol gálta az ételt. Ez
egy újabb csoda volt!

K: Töltsd ki a hiányzó szavakat az alábbi mondatok ban

Jézus  ..............................  házába ment.

Jézust megkérték, hogy  ............................................  meg egy asszonyt.

Jézus megfogta a  .............................................. .

Jézus  ...............................................  neki felkelni. /4

Színezd ki a képet!
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öSSzESEn:

2. oldal

Lassan sötétedett. nagyon sok em bert
hoztak Jézushoz különféle betegsé -
gek kel.

Az Úr Jézus nyugodtan elküldhette
volna őket. nagyon mozgalmas napja
volt. Ehelyett ő rátette a kezét mind -
egyi kükre és meggyógyí tot ta őket.
Senkinek nem kellett elmennie
anélkül, hogy Jézus meg ne érintette
volna, hogy meggyógyuljon.

K: Tegyél pipát vagy keresztet az alábbi mondatok mögé, annak megfelelően, hogy
igazak vagy hamisak.

Amikor sötétedni kezdett, további emberek jöttek Jézushoz.

Jézus sok embert elküldött.

Jézus mindenkit meggyógyított.

Másnap reggel Jézus korán felkelt. Egy
csöndes helyet szeretett volna találni, ahol
imádkozhat a Mennyei Atyjához. De még
ott sem lehetett magában. Az emberek
megtalálták őt.

Az emberek azért jöttek az Úr Jézushoz,
mert neki volt ereje meggyógyítani őket.

K: A kulcsvers összefoglalja, hogy mit tett az Úr Jézus. Az igevers segítségével tedd a
szavakat a megfelelő helyekre!

ördög                     Isten                     meggyógyított

Szertejárt, jót tett, és  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  mindenkit,

akik az  __ __ __ __ __  igájában vergődtek,

mert az  __ __ __ __ __  volt vele.
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2. TörTénET: Akik találkoztak Jézussal
A leprás ember Kulcsvers:

Lukács 7:22

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Lukács 5:12-16

Ha egy gyerek kanyarós vagy
bárányhimlős lesz, akkor tudjuk,
hogy nem mehet iskolába, és
lehetőleg más társaságba sem,
nehogy másokat megfertőzzön.

Jézus idejében volt egy nagyon
fertőző betegség, amit úgy hívtak,
hogy lepra. Bárki, aki leprás lett,
nem lakhatott a családjával és
dolgozni sem járhatott.

Egy nap Jézus találkozott egy
emberrel, aki leprás volt. Amikor
meglátta Jézust, leborult a lábaihoz
és kérte, hogy gyógyítsa meg őt.
Ezt mondta: „Uram, ha akarod,
meg tudsz tisztítani engem.”

K: Írd be a buborékba a szavakat, amiket a leprás ember mondott Jézusnak!

Ekkor az Úr Jézus egy nagyon különös dolgot tett:
megérintette ezt az embert. Azt gondolhatnánk, hogy
ezzel megfertőzte magát, de nem! Ehelyett csak ennyit
mondott: „Akarom, tisztulj meg!” Az ember azonnal
meggyógyult.

Ez egy újabb hatalmas csoda volt!
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öSSzESEn:

4. oldal

K: Írd be a válaszokat a Keresztrejtvénybe?

Függőleges
1. Ki gyógyította meg az embert?
2. Mi volt a betegségének a neve?

Vízszintes
3. Milyen különleges dolgot tett Jézus 

az emberrel?
4. Hogy nevezzük az ilyen gyógyulást?

Az Úr Jézus újból bemutatta erejének nagyságát. Ő meg tudta változtatni az emberek életét, és
új emberré tudta őket tenni.

Ő a mi életünket is meg tudja változtatni, és meg tudja bocsátani a bűneinket, ha úgy jövünk
hozzá, mint a leprás ember, és elhisszük, hogy megbocsát nekünk.

Jézus azt mondta a végén az embernek, hogy menjen el a paphoz és mutassa meg, hogy
meggyógyult, azután visszatérhetett a családjához és a munkájához. Ez az ember biztos, hogy
soha nem felejtette el azt a napot, amikor találkozott Jézussal.

K: Írd az alábbi állítások mögé, hogy IGAz vagy HAMIS!

Az Úr Jézus megmutatta milyen hatalmas ereje van.

Az Úr Jézus meg tudja bocsátani a bűnöket.

A leprás elég hamar elfelejthette, hogy Jézussal találkozott. /6
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3. TörTénET: Akik találkoztak Jézussal
A béna ember Kulcsvers:

Lukács 5:24

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Lukács 5:17-26

Csodálatos dolog lehetett Jézussal lenni. Soha
senki nem tudhatta, hogy éppen milyen esemény -
nek lehet a tanúja közben.

Egyszer nagy tömeg gyűlt össze egy házban, hogy
hallgassa Jézus tanítását. Még az ajtó körül is
rengetegen álltak.

négy ember megtudta, hogy ott
van Jézus, és megpróbálták
hozzá vinni a barátjukat, aki béna
volt. Mivel az ajtón keresz tül nem
tudtak bejutni, felvitték őt a ház
tetejére. 

Ezután kibontották egy részen a
tetőt, és azon keresztül leeresz -
tet ték őt pont Jézus elé.

K: Töltsd ki a hiányzó szavakkal a mondatokat!

belül     kívül

1. Jézus az épületen  _ _ _ _ _ tanította az embereket.

Sokan  _ _ _ _ _ álltak, hogy hallhassák Őt.

tetőt     Jézus     négy

2. A  _ _ _ _ ember egy részen kibontotta a  _ _ _ _ _ és leengedték a barátjukat

_ _ _ _ _ elé.

béna     előtt

3. A  _ _ _ _ ember biztonságosan leszállt (megérkezett) Jézus  _ _ _ _ _. /14



öSSzESEn:

6. oldal

K: Írd le a tárgyak első betűit, hogy megtudd, mit tartott fontosnak Jézus a négy
emberben és a barátjukban.

Az Úr Jézus azt mondta a béna embernek: „Ember, megbocsáttattak a te bűneid.” A vallási ve -
ze tők nem örültek, amikor ezt hallották. Szerintük csak Isten bocsáthat meg bűnöket. A kulcs -
vers ben olvashatjuk, hogy Jézus felvilágosította őket, hogy neki jogában állt bűnöket meg -
bocsátani.

K: Dekoráld ki és tanuld meg a Kulcsverset!

„Van hatalma az
Emberfiának

bűnöket megbo -
csá tani a földön.”

Lukács 5:24

Hogy bebizonyítsa nekik, hogy megbocsát -
hat ja a bűnöket, az Úr Jézus azt mondta a
béna embernek, hogy keljen fel. Mindenki
meg lepetésére ő azonnal felállt, fogta az
ágyát és elment haza, dicsőítve Istent.

Az Úr Jézus képes megbocsátani a te bűnei -
det is. Azt akarja, hogy valóban bánd meg
őket, és adj hálát neki azért, hogy a te bűnei -
dért is meghalt a kereszten.
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4. TörTénET: Akik találkoztak Jézussal
Máté (Lévi) a vámszedő Kulcsvers:

Lukács 5:32

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Lukács 5:27-32

Sokan csodálkoztak azokon a dolgokon,
amiket Jézus mondott vagy tett. Mások azon -
ban készek voltak otthagyni a munkájukat vagy
akár az otthonukat is, hogy kövessék Jézust és
vele legyenek. Ez a történet egy ilyen emberről
szól. Lévi volt a neve, de sokszor Mátéként is
olvashatunk róla.

Egyik nap Máté az út mellett ült és az adót
szedte. Az embereknek hozzá kellett jönniük,
hogy befizessék az adójukat a rómaiaknak,
akik megszállták az országot.

Senki sem szerette igazán Mátét, mert az
ellen ségnek, a rómaiaknak dolgozott. Azért
sem szerették, mert néha megtartott magának
a pénzből, ezért sokan tolvajnak is tartották.

K: Bogozd ki a betűket és egészítsd ki a mondatokat!

Lévi másik neve  TMéÁ __ __ __ __  volt.

Máté szedte össze az emberektől az  DÓTA __ __ __ __.

Máté a rómaiaknak  zDGOTOLOT __ __ __ __ __ __ __ __ __.

Mátéról sokan gondolták, hogy  VOJLAT __ __ __ __ __ __.

Jézus odament Mátéhoz, és azt mondta neki:
„Kövess engem!” 

Máté alig hitt a fülének. Azt gondolhatta: „Valóban az
Úr Jézus azt akarja, hogy egy ilyen ember, mint én Őt
kövesse? Jézus valóban törődik velem?”

Máté úgy döntött, ha az Úr Jézus így akarja, akkor ő
azonnal úgy tesz, ahogyan Ő kérte. Otthagyott
mindent, felkelt és követte Jézust. 
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

Máté három dolgot tett, amikor Jézus azt mondta neki „Kövess engem!”

K: Tedd a helyes sorrendbe a dolgokat, 1-3-ig számozva be őket!

Máté felállt a helyéről.

Máté követte Jézust.

Máté otthagyott mindent.

Máté még aznap vendégséget tar tott.
Azt akarta, hogy minden barátja talál -
kozzon Jézussal. A vallási veze tők úgy
gondolták, hogy Jézus rosszul teszi, ha
ilyen „bűnös” em be rek tár sa sá gában
tölti az idejét – ugyanis Máté barátai
jórészt szintén vám szedők voltak.
Jézus a Kulcs versben található
szavakkal válaszolt nekik.

K: Színezd ki és tanuld meg a Kulcsverset!

„Nem azért jöttem, hogy az

igazakat hívjam,
hanem a bűnösöket
megtérésre.”

Lukács 5:32

Az Úr Jézus nem szereti a bűnt – a rossz dolgokat, amiket teszünk, de a bűnös
embereket szereti. Ő azért halt meg, hogy mi a bűneinkre bocsánatot nyer jünk.
Mátéhoz hasonlóan nekünk is követnünk kell Őt, és bíznunk kell Benne, hogy a
bűneinkre bocsánatot kaphassunk.
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