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Aki javítani szokta:

1. TöRTéNET: Egy vak ember lát
Kulcsvers:

Lukács 18:43

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Lukács 18:35-43

Egy vak ember ült az út szélén, ott ahol az emberek Jerikó felé mentek. Nem
látott, így hát dolgozni sem tudott. Egyetlen dolgot tehetett: koldult.

Egy nap azonban a vak ember észrevette, hogy valami különleges dolog fog
történni az úton. Nagy tömeg jött arra és izgatott zajokat hallott.

„Mi történik?” kérdezte.
„A názá reti Jézus jön”, felelték.

A názáreti Jézus! A vak tudta,
hogy Ő a Megváltó. Tudta,
hogy Jézus képes segíteni
rajta, nem pénz zel, hanem úgy,
hogy vissza adja a látását.
„Jézus, Dávid Fia, könyörülj
rajtam!”, kiáltotta teli torok ból.

Volt, akit bosszantott a vak
ember kiabálása és rászóltak,
hogy hallgasson. De senki sem
tudta őt elhallgattatni, hanem
tovább kiáltozott. 

K: Rajzolj szőnyeget a képre
és egy szomorú arcot!

K: Egészítsd ki a hiányzó szavakat.
A vak ember k _ _ d _ _ t az út szélén. Megtudta, hogy  J _ _ _ _

arra jön. Elkezdett segítségért  k _ _ _ _ _ _ i, de néhányan 
azt mondták neki, hogy maradjon  cs _ _ _ _ _ n. /4

/4



öSSzESEN:

2. oldal

Jézus meghallotta a vak embert, és tudta, hogy
segítségre van szüksége. Megállt és kérte, hogy
hozzák oda hozzá.

„Mit kívánsz, mit tegyek veled?” kérdezte Jézus. 

„Uram, szeretnék látni!” válaszolta.

Az Úr Jézus örült, hogy a vak ember hitt benne. Azt
mondta neki, hogy azért, mert hitt, visszanyeri a
látását. Ezután azonnal látott.

Az Úr Jézusban való hite meggyógyította őt!

Mennyire csodálkozhatott, amint Jézus arcát
meglátta és tudta, hogy mostantól kezdve az élete
egészen más lesz. Ahogy Jézus továbbment az
úton, az ember követte őt és dicsőítette Istent azért,
ami történt.

K: Tegyél pipát (4) a helyes, keresztet (8) a hibás állítások mögé!

Jézus meghallotta az ember kiabálását.

Jézus odament, és megállt mellette.

Az ember pénzt kért Jézustól.

Jézus visszaadta a látását.

Az ember hitt Jézusban.

Miután látott, követte Jézust.

Az Úr Jézus kész arra, hogy neked
is segítsen! Képes arra, hogy
elvegye a bűneidet és hogy újra -
kezdhess mindent. Kérd meg te is,
hogy segítsen neked, ahogyan a
vak ember tette a történetünkben!
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2. TöRTéNET: A sokaság megvendégelése
Kulcsvers:
János 6:35

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
János 6:1-14

Rengeteg ember kö -
vet te Jézust. Jézus
látta, a hatalmas
töme get, és tudta,
hogy ezeknek az
embe reknek hama -
rosan ennivalóra lesz
szükségük. Ez egy
olyan helyen történt,
amely távol volt a
falvak tól. Honnan fog -
nak enni valót szerez -
ni? Jézus azonban
már tudta, hogyan
fogja őket jóllakatni.

Jézus egyik tanítványa, Fülöp megpróbálta kiszámolni, hogy mennyi pénzbe kerülne ennyi
embernek az ennivaló. Egy másik tanítvány, András, talált egy fiút, akinek volt ebédre öt
kenyere és két hala. András elképzelni sem tudta, hogyan lenne elég ennyi ennivaló ilyen
sok embernek.

K: Írd be a tanítványok neveit annak megfelelően, hogy mit gondoltak!

/4
__________ ___________

Ez a mennyiség
semmire sem

elég.

Túl sokba kerülne
ennyi embernek
ennivalót venni.
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4. oldal

K: Rajzold a kosárba a többi ennivalót,
ami a fiúnál volt! Írd ide a számukat!

kenyér és hal

Csak Jézus tudta ennek a sok éhes embernek előteremteni a megfelelő mennyiségű ételt.

Mindenkit leültetett a fűre. ötezer férfi volt ott, meg még nők és gyerekek is. Ezután Jézus fogta
a fiú öt kenyerét és két halát és hálát adott Istennek értük.

Az ennivalót körbeadták és olyan sok lett, hogy minden embernek jutott belőle! Mivel az Úr
Jézus mindennek a Teremtője, Neki volt hatalma ahhoz, hogy mindenkinek ételt adjon. 

Amikor befejezték az evést, Jézus megkérte a tanítványokat, hogy szedjék össze a maradék
ennivalót. Tizenkét kosár telt meg! Több ennivaló volt, mint amennyire szükség volt, senki sem
ment haza éhesen.

K: Kösd össze a mondatok kezdetét a helyes befejezéssel! Használj különböző színeket!

Az emberek töltöttek meg a maradékkal.
Jézus hálát adott leültek a fűre.
Bőségesen jutott mindenkinek ennivaló.
Tizenkét kosarat az ételért.

Amikor az emberek látták, hogy mi történt, tudták, hogy Jézus nem egy átlagos ember. Később
Jézus elmagyarázta a tanítványainak, hogy ki is Ő valójában.

K: Színezd ki, amit Jézus mondott!

„Én vagyok az élet
kenyere.”

János 6:35

Az Úr Jézusnak ez az új neve emlékeztette a tanítványokat arra, hogyan adott nekik testi
táplálékot. Minket pedig megtanít arra, hogy Ő örök életet tud nekünk adni.
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3. TöRTéNET: A béna ember jár
Kulcsvers:
János 5: 24

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
János 5: 1-15

Biztos vagyok benne, hogy estél
már el úgy, hogy meg ütöt ted a
lábad. Talán be is kellett kötni,
vagy le kellett ragasztani a sebet,
és lehet, hogy még járnod is nehéz
volt.

Ez a bibliai történet egy olyan
emberről szól, aki 38 éve nem
tudott járni.

Minden nap a Betesda nevű medencénél feküdt, sok más beteg emberrel együtt. Ott vártak
és azt figyelték, hogy mikor kavarodik fel a medence vize. Hitték, hogy amikor ez meg -
történik, az első ember, aki a vízbe lép, meggyógyul. A béna embernek nagyon nehéz lett
volna elsőnek lenni, mert senki nem volt, aki segíteni tudott volna neki.

K: Írd be a hiányzó szavakat!

1. Így hívták a medencét.

2. Az ember 38 ....... volt beteg.

3. Ez kavarta fel a vizet időnként.

4. Ezt nem tudta használni a beteg ember

Egy nap Jézus arra járt. Megállt és szólt a béna
emberhez. 

„Szeretnél-e meggyógyulni?” kérdezte Jézus. A
férfi elpanaszolta, hogy nincs senki, aki segítene
neki a vízbe menni. 

„Kelj fel, vedd az ágyadat és járj!” parancsolta
Jézus.

Általában ez lehetetlen lenne, de a béna ember
erre nem gondolt egy pillanatig sem. Azt tette, amit
Jézus mondott neki és sikerült! Tudott járni!
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Mennyire izgatott és boldog lehetett, amikor rájött, hogy ez számára egy új élet kezdete.
Soha többé nem kell a medencénél feküdnie és várakoznia.

K: Számozd be helyes sorrendben mondatokat, amit Jézus a béna embernek mondott!

K: Rajzold meg az ember arcát úgy, hogy
látszódjon, mit érzett akkor, amikor az Úr
Jézus meggyógyította!

K: Karikázd be azt a szót, mely leírja, hogy mit érzett!

szomorú       fáradt       boldog       mérges

Bár az ember meggyógyult, még mindig nem értette, hogy ki volt Jézus. Később Jézus
találkozott vele a templomban. Ezúttal Jézus arról beszélt, hogy megbocsátott neki.

Az Úr Jézus az egyetlen, aki meg tudja bocsátani a bűnöket. Nekünk is szükségünk van arra,
hogy a bűneinket megbocsássa, azért hogy az életünk rendezve legyen Istennél és Őt
szolgálva tudjunk élni.
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Vedd az ágyadat!

Kelj fel!

Járj!
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4. TöRTéNET: Egy halott lány életre kel
Kulcsvers:
Márk 5: 42

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Márk 5: 21-43

Jairus egy nagyon fontos ember volt
abban a városban, ahol lakott. A lánya,
aki csak 12 éves volt, nagyon beteg lett,
de senki sem tudott rajta segíteni.
Jairusnak ekkor eszében jutott Jézus. Ő
meg tudta gyógyítani az embereket!

Amilyen gyorsan csak tudott, Jairus
átvágott a tömegen, míg meg nem találta
Jézust. Térdre borult, és arra kérte Őt,
jöjjön és gyógyítsa meg a lányát. Jézus
látta, hogy mennyire szomorú volt Jairus,
így elindult a háza felé.

K: Ki volt beteg? Jairus  __ __ __ __ __.

K: Kit keresett meg Jairus?   __ __ __ __ __ __

Míg úton voltak, néhány ember Jairus házából rossz hírt hozott. „Leányod meghalt.”
mondták, „Ne fáraszd már Jézust!”  Jairusnak biztos nagyon fájt, amikor rájött, hogy túl
későn ért Jézushoz. Jézus ennek ellenére bíztatta Jairust, hogy minden rendben lesz.
„Ne félj, csak higgy!”  mondta neki.

Hamarosan odaértek a házhoz, ahol
már az emberek gyülekeztek, hogy a
kislányt gyászolják. Jézus behívta a
lány szüleit és három tanítványát abba
a szobába, ahol a lány volt.

Gyengéden megfogta a lány kezét és
azt mondta neki, hogy keljen fel.
Mindenki csodálkozott, amikor a lány
felkelt és járkált.

Ezután adtak neki enni. Milyen boldog
lehetett Jairus, hogy Jézus eljött vele
és visszaadta a lánya életét!
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

K: Hány éves volt a lány?

K: Hány tanítvány ment be Jézussal a szobába?

K: Mit tett Jézus a lánnyal? Húzd át a rossz válaszokat!
Rálehelt.      Megfogta a kezét.

Azt mondta neki, hogy keljen fel.      Felemelte a fejét.

K: Rakd ki a kirakóst úgy, hogy a megfelelő darabokra írod a megfelelő
szavakat! Így megtudod, mi történt.

Mivel Jézus Isten Fia, hatalma volt
ahhoz, hogy életet adjon a lánynak.
Minden nap hálát kell adnunk az élet
ajándékáért. Csodálatos dolog élni, és élvezni
mind azokat a jó dolgokat, melyeket Isten adott. Az
Úr Jézus egy másik fajta életet is akar nekünk adni,
az örök életet. Tudhatjuk biztosan azt, hogy a bű ne -
inket megbocsátotta, az életünk rendben van Is ten nel
és egy napon a mennyben leszünk. Miért ne köszönnéd meg most az Úr Jé zus nak,
hogy meghalt érted a kereszten, hogy az örök élet ajándékát megkaphasd Tőle?

K: Színezd ki a betűket!

Az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet
Krisztus Jézusban

a mi Urunkban.

Róma 6:23
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felkelt és


