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                  Írd le mit  mondott a fiú az apának  
             és mit tett  az apa  mikor meglátta a fiút? 
                 ………………………………………………....  
 
 
 

  

                    Egészítsd ki a mondatot 

                 Örüljünk és Vigadjunk mert ez az én fiam  

                        M………….  LT   és F ………..…..T   

Hozzátok a legszebb  ……………..  és adjátok rá 

A Tékozló Fiú  
 
Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened.  
Egy embernek volt két fia. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Apám, add ki nekem az örökség rám eső 
részét! Erre szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét és 
elment egy távoli országba. Ott léha életet élve eltékozolta vagyonát. Amikor már mindenét elpazarolta, 
az országban nagy éhínség támadt, s nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. 
Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni. Örült volna, ha éhségét azzal az eledellel csillapíthatta volna, 
amit a sertések ettek, de még abból sem adtak neki.  Ekkor magába szállt, és ezt mondta: Az én apámnak 
hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok!  Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt 
mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened.  
Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És 
útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, 
nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, 
és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek.  Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki 
hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára!  Hozzátok a hízott 
borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk,  mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és 
megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Lukács evangéliuma 15. 



 
Húzd alá a helyes választ! 
 
                                     A tékozló fiú mit kapott az Atyjától? 

                             Büntetést        vagy        Szeretetet 

 
Jöjj Hozzám Gyermekem! 
Bármit tettél is megbocsátottam neked, a Fiam Jézus elvette a bűneidet, a 
Koszos ruhád Új ruhát öltött rád, most már Tiszta Vagy! Szeretlek! 
 
Ha szeretnéd megismerni,megtapasztalni az Atya Apukád szeretetét  
mondd el neki! 
 
Mennyei Atyám Jövök Hozzád! 
Vétkeztem  sok rosszat tettem ellened és mások ellen megbántam! Köszönöm 
hogy nem kapok büntetést, bátran jöhetek hozzád te mindig tárt karokkal 
fogadsz engem, vársz rám, mert megbocsájtottál nekem, köszönöm, hogy 
Ölelést, Csókot, Elfogadást, Szeretetet, Új Ragyogó Tiszta Ruhát, Új életet 
kaptam tőled! 

                                                                                                    Szeretlek Atyám!  

 



 
Teremtéstörténet 
 
Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a 

mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött.  Akkor ezt mondta Isten legyen világosság 
És lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a 
sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig  éjszakának 
nevezte el. Így lett este, és lett reggel: első nap. Akkor megint szólt Isten: „Legyenek világító 
testek az égbolton, s válasszák el a nappalt az éjszakától. Ezek határozzák meg az ünnepeket, 
a napokat és az éveket. Fényeskedjenek az égbolton, s világítsák meg a földet.” Úgy is 
lett. Isten megteremtette a két nagy világítót. A nagyobbik világítót, hogy uralkodjék a 
nappalon és a kisebbik világítót, hogy uralkodjék az éjszakán, s hozzá még a csillagokat is. 
                    

                                             Egészítsd ki a mondatot 
                                 Az     Úr   az     én        V      L     G     SS       G      M 
 
                                    Az Úr mondta :  Én vagyok a Világ Világossága, 
                            Ti vagytok  a Világ Világossága, A Nappal Fiai Vagytok 

 
                                              Ki vagy Te a világban?  
                                                 ……………………………… 

Mondd el az Atyának! 
Atyám köszönöm, hogy megszabadítottál minket a sötétség hatalmából, és átvittél  a te 
szerelmes Fiadnak Jézusnak az országába világosságába . Nem vagyok  többé sötétségé 
hanem a világosság gyermeke vagyok bennem élsz mint a Világosság ,ezért én vagyok  
a világ világossága! 

 
                                           



 
 
Az Elrejtett Kincs   
 
Isten országa bennetek van, Jézus az Úr a szívedben él 
Ha teljes szívvel kerestek engem megtaláltok!  
Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett 
kincshez, amelyet megtalálva az ember, elrejtette azt; és felette 
való örömében elmegy és eladja mindenét amije van, megveszi azt 
a szántóföldet. 
 
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a 
rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem 
gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, 
sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki,  
és nem lopják el. Máté 6-19 
 
Ha szeretnéd mondd el az Úrnak!  
Uram te vagy minden Kincsem, neked adom a Szívem 
Köszönöm, hogy elrejtettél engem  a Te Szívedben 

                                                 Egészítsd ki! 
               Mert ahol a    K      NCS     D    van ott lesz a   SZ    V     D   is. 
                                          
                                                Kié   a  Te szíved? 



Az Irgalmas Szamaritánus 
 
Egy törvénytudó felállt, hogy próbára tegye. „Mester – szólította meg  mit tegyek, hogy 
eljussak az örök életre?”Megkérdezte tőle: „Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?” 
Így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és 
teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.„Helyesen feleltél. Tégy így, és élni 
fogsz!” – válaszolta neki. De az igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: „Kit 
tekintsek felebarátomnak?” Erre Jézus átvette a szót: „Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba 
ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. 
Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy 
közeledett egy levita is. Látta, de továbbment. Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. 
Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire és 
bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és 
ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és 
ha többet költenél, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi 
felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” „Aki irgalmas szívű volt iránta” – felelte. Jézus 
így folytatta: „Menj és tégy te is hasonlóképpen.” 
 
                                              Olvasd el a következő igéket Rejtsd el a szívedbe! 
 
                                       Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, 
                       teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat  
                                                          
                             Arról ismerik fel, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást 
                          Azt cselekedd másokkal amit szeretnéd, hogy veled cselekedjenek 
                                                      Aki Szereti Istent Szereti felebarátját is 

Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?”  

                                             A  Pap       A Levita       Az Irgalmas Szamariai 



Krisztus Teste 
 
Krisztusnak Egy Teste van ami több tagból áll! 
Te Az Úr testének része, tagja vagy! 
 
 Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb:  
Mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része”, vajon azért nem a test része-e?  
És ha ezt mondaná a fül: Mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része”, 
vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? 
Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig Isten rendezte el a tagokat a testben,  
egyenként mindegyiket, ahogyan akarta.Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a 
test? Így bár sok tagja van, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek: „Nincs rád 
szükségem”, vagy a fej a lábaknak: „Nincs rátok szükségem!” 
 
Az Téged is elhívott, elhelyezett a Testében és megáldott, adott neked is is képességet 
tehetséget, hogy elvégezd a rád bízott feladatot! Ugyanígy melléd szülőket embereket 
társakat barátokat is adott azért mert szükséged van rájuk értékeld, becsüld és szeresd az 
őket és a munkájukat . Szükségem van Rád mondja neked az Úr Nekem Nekem is  
szükségem van  az Úrra és az embertársaimra mert egy test tagjai vagyunk ! 
 
                                                                  Egészítsd ki! 
                                            Az    Úrnak   SZ ……………E  van    R … M 
                                                   Hány Teste van az Úrnak? 
                                                                      ……….. 
Megtaláltad már a helyed szerinted Te melyik testrészhez hasonlítod magad a testben,  
                     mi az amit örömmel szeretsz csinálni és jó is vagy benne?  
                                    ………………………………………………………………………… 

 



 Jézus  a Gyógyító 
 
Jézus szerte járt és meggyógyított mindenkit aki hozzá ment! a mi betegségeinket viselte, a mi 
fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi 
vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk 
legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.  Ézsaiás 53. 
Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, 
szembejött vele tíz leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: „Jézus, Mester, könyörülj 
rajtunk!” Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: „Menjetek el, mutassátok meg magatokat a 
papoknak.” És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, 
visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig 
samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: „Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? Nem 
akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen?” És ezt mondta az Úr 
Kelj fel, menj el, hited megtartott téged.”Lukács evangéliuma 

 
                                    Jézus az Egyetlen ki meggyógyít! 
       Az Úr viselte a mi  b………………..t az ő sebei által gy……………… nk meg . 
                                       Mi tartotta meg a Samáriai vakot?  
                                                          …………………. 
                                    Te mondtál már köszönetet az Úrnak , 
                                                        gyógyulásért? 
                                         ………………………………………………… 

                   Egészítsd ki a mondatot!  

                   Az   Úr   az    Én     GY   GY   T   M 



A kősziklára épített ház 
 
Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a 
házát. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, 
mert szikla volt az alapja. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem váltja tettekre, a balga 
emberhez hasonlít, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és 
nekizúdult a háznak. Az összedőlt és romhalmazzá vált.” 

 
Egészítsd ki !Melyik ház nem dőlt össze?  
Amelyiknek  ………………….  volt az alapja  
 
Mondd el az Úrnak! 
Uram rád bízom az életem , köszönöm, hogy segítessz, hogy megtegyem amit 
mondasz nekem engedelmességre tanítassz engem, Te megtartod az életem velem 
vagy mindig, soha el nem hagysz,  fogod a kezem a viharokban, nehézségekben  
felemelsz és győztesen hozol ki minden bajból mert benned bízom én! Köszönöm! 
Szeretlek Uram! 
                                                           Jegyezd meg 

                          Az Úr Az Én Kősziklám 

Egészítsd ki a mondatot! 

Sziklára építette a házát aki ……………………….  a szavamat és …………………………. is váltja  



Az Igazi Alázat-Lábmosás 
 
Húsvét előtt Amikor Simon Péterhez ért, az tiltakozott: „Uram, te akarod megmosni 
az én lábamat?! Jézus így válaszolt: „Most még nem érted, amit teszek, de később 
majd megérted.” Péter tovább tiltakozott: „Az én lábamat ugyan meg nem mosod 
soha!” „Ha nem moslak meg – felelte Jézus –, nem lehetsz közösségben 
velem.” 9Akkor, Uram, ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is!” – 
mondta Simon Péter. De Jézus ezt felelte: „Aki megfürdött, annak csak a lábát kell 
megmosni, s akkor egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem 
mindnyájan.” Tudta, hogy ki árulja el, azért mondta: „Nem vagytok mindnyájan 
tiszták.” Amikor megmosta lábukat, fölvette felsőruháját, újra asztalhoz ült és így 
szólt hozzájuk: „Tudjátok, mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok, s jól 
teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, 
nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam, hogy amit én tettem, ti 
is tegyétek meg. Bizony, bizony, mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál, 
sem a küldött annál, aki küldte. Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, 
boldogok lesztek. 

                                                                                             Mit mondott Péter az Úrnak?  
                                                                            ………………………………..………………………………………….. 
                                                                                                       Egészítsd ki 
                                                                    Ha nem ……………….. meg, nem ………………….Velem……………………… 
 
                                                                                Mi szükséges az Úrral való közösséghez?            AL        Z       T 
  
                 Ha nagy akarsz lenni olyan akarsz lenni mint a Mester legyél mindenki szolgája  Ha megalázod magad ha hagyod,  
                                               hogy az Úr megmossa a lábaid, lemossa a napi rossz tetteide és hagyod ,  
                                                     hogy szeressen téged akkor te is szeretni, segíteni fogsz másokat! 



Kitartóan kérjetek Istentől! 
 
Kitartóan kérjétek, és megkapjátok! Kitartóan keressétek, és megtaláljátok! Kitartóan kopogtassatok, és 
kinyitják nektek az ajtót!Mert aki kitartóan kér, megkapja, amit kér. Aki kitartóan keres, az megtalálja, amit 
keres. Aki kitartóan kopogtat, annak kinyitják az ajtót. 
Ha a fia kenyeret kér tőle, vajon melyik apa adna követ neki?Vagy ha halat kér, kígyót ad neki?Ha tehát még ti 
is bár gonoszak vagytok tudtok jó ajándékot adni gyerekeiteknek, mennyivel inkább mennyei Atyátok! Ő 
megadja nektek Szentlelkét és minden jót azoknak, akik kérik tőle!” A Szentlélek Isten harmadik személye 
Atya Fiú Szentlélek egy Isten három személy! A Szentlélek az Igazság Lelke akit az Atya küldött neked hogy 
benned éljen ő vigasztal, bátorít, vezet, tanít mindarra amit Jézus mondott eszedbe juttatja ő elvezet téged 
minden igazságra  Ő az igaz barátod, aki  soha nem hagy el téged, veled marad örökre!  Jézus Szentlélekkel 
keresztel meg téged! 
              
                                                           Milyennek kell lennünk a kérésben? 
                                                                           K………………………K 
                                              Milyen ajándékot ad az Atya neked ha kéred tőle?  
                                                                          Sz………………………..T 
 
                                                      Te kérted már a Szentlelket az Atyától ?  
                                                     Szeretnéd ha benned élne és tanítana téged  
                                                           ha megismertetné veled Jézust?  
 
Kérd meg az Atyát az Urat és kiárasztja rád Szentlelkét Tudd, hogy amit kérsz megkapod mert aki kér mind 

kap ez az Atya ígérete és ő nem ember, hogy hazudjon neked! 

Atyám köszönöm, hogy elküldted Szentlelkedet, hogy bennem éljen  velem maradjon örökre, köszönöm Jézus, 
hogy megkeresztelsz, betöltesz  most  Szentlelkeddel és elvezetsz minden igazságra a te megismerésedre! 


