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1. TörTéNET:

Jézus borrá változtatja a vizet

Ez a történet arról szól, hogy: mit tett Jézus egy menyegzőn.
Olvasd el:
János 2:1-11

Az Úr Jézust, a tanítványait és az édesanyját, Máriát
meghívták egy menyegzőre. Ez egy kis városban volt, Kánában.
Minden rendben volt egészen addig, amíg el nem fogyott a bor.

B2

Írd be a hiányzó betűket!

Az Úr Jézus azt mondta a szolgáknak, hogy töltsenek meg hat
edényt vízzel. Ez elég nagy munka
volt, de ők megtették, úgy, ahogy
Jézus kérte tőlük.
Teljesen színültig töltötték az edényeket vízzel. Amikor azonban
merítettek belőle, a víz borrá változott. Mindenki nagyon meglepődött!

Színezd ki a két szót, és számozd be a képen az edényeket
1-től 6-ig!

bíztak
engedelmeskedtek
Mivel

az Úr Jézusban, és

Neki, a probléma megoldódott!
Nekünk is hasonlóan engedelmeskednünk kell neki!
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1. szint

Jézus egy m _ _ _ _ _ _ _ n
volt. Az anyja, M _ _ _ _ _ is
ott volt. Amíg ott voltak, e _ _ ogy _ _ _ a b _ r.
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2. TörTéNET:

B2

Jézus meggyógyít egy beteg fiút

Ez a történet arról szól, hogy: mekkora hatalma volt Jézusnak.

Olvasd el:
János 4:46-54

A fiú annyira beteg volt, hogy úgy nézett ki meg fog halni. Az aggódó édesapa úgy
döntött, megkeresi az Úr Jézust, habár elég messze járt akkor tőlük.
Amikor megtalálta, könyörgött Neki, hogy jöjjön el hozzá. Jézus azonban azt
mondta, hogy menjen haza, mert a fia meg fog gyógyulni. A férfi azonnal elhitte, amit
az Úr Jézus mondott, és elindult haza.

Tegyél pipát (a) ahhoz a válaszhoz amelyik IGAZ, keresztet (x) ahhoz,
amelyik HAMIS.
Az édesapa elvitte a fiát Jézushoz.
Az édesapa elhitte, amit Jézus mondott neki.
Hazafelé menet
a szolgái jöttek
szembe vele,
hozva a jó hírt,
hogy a fia sokkal
jobban van.
„Mikor lett jobban?” kérdezte
az édesapa.

Színezd ki a képet!

„Tegnap egy órakor ment le a láza”, válaszolták.
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Az édesapa tudta, hogy ez pontosan akkor volt, amikor az Úr
Jézus azt mondta neki, hogy a fia meg fog gyógyulni. Most
még biztosabb volt abban, hogy Jézus az Isten Fia!
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Ez az igaz történet is azt bizonyítja, hogy valóban bízhatunk
az Úr Jézusban.
rajzold be az óra hiányzó kismutatóját, úgy, hogy azt az időt
mutassa, amikor az Úr Jézus meggyógyította a fiút!
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3. TörTéNET:

B2

Jézus és Bartimeus

Ez a történet arról szól, hogy: Jézus hogyan gyógyított meg egy vak embert

Olvasd el:
Márk 10:46-52

Bartimeus Jerikóban élt. Vak
volt, és mivel abban az időben a
vakoknak nem volt lehetőségük
dolgozni, az út mellett ült és
koldult.
Egyik nap meghallotta, hogy az
Úr Jézus fog arra jönni az úton.
Tudta, hogy neki van hatalma
arra, hogy visszaadja a látását,
így elkezdett kiabálni: „Jézus,
Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!”
Néhányan rászóltak, hogy
maradjon csendben. Ekkor még
hangosabban kiáltozott, mert ő
valóban meg akart gyógyulni.

Kösd össze a pontokat, hogy teljes
legyen Bartimeus szőnyege!

Jézus megállt, és odahívta magához Bartimeust. Ő a köpenyét otthagyva odament
Jézushoz. „Mit akarsz, hogy tegyek?” kérdezte Jézus.
Bartimeus azt mondta: „Szeretnék látni”. Jézus azt válaszolta: „Menj el! Azért mert
hittél, meggyógyulsz!” és Bartimeus azonnal látott, és követte Jézust az úton.

Írd be az alábbi mondatokba az oda illő szót!
Bartimeus

emberek

Jézus

Az _______________ azt mondták neki, hogy maradjon csendben.
_______________ meggyógyította Bartimeust.
Amikor ________________________ meggyógyult, követte Jézust.
Bízol te is az Úr Jézusban, és követed Őt?
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4. TörTéNET:

Jézus meggyógyít tíz leprást

Ez a történet arról szól, hogy: mindig mondjunk köszönetet Jézusnak.

Olvasd el:
Lukács 17:11-19

Egyik nap, amikor Jézus egy faluhoz
közeledett találkozott tíz leprás férfival.
Ez egy borzasztó fertőző bőrbetegség
volt, ami miatt nem is lakhattak otthon.
Sajnos a leprából senkinek sem volt
esélye, hogy meggyógyuljon.

Színezd ki a képet!

Amikor meglátták Jézust, felkiáltottak:
„Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!”
Jézus azt mondta nekik, hogy menjenek el, és mutassák meg magukat a
papoknak. Ők azonnal engedelmeskedtek. Miközben mentek a papokhoz
megtörtént a csoda. Mind a tíz férfi
meggyógyult!

Mindannyian látták a csodálatos változást, ami velük történt, de sajnos
csak az egyikük ment vissza az Úr Jézushoz köszönetet mondani.
Amikor Jézus meglátta őt, megkérdezte: „Hol vannak a többiek?” Jézus
megdicsérte azt a férfit, aki visszajött hozzá köszönetet mondani. Ez az
ember nem abból az országból való volt, mint Jézus vagy a másik kilenc
férfi. Ő samáriai volt, mégis sokkal hálásabb volt, mint a kilenc barátja.

Karikázd be a helyes választokat!
Hány ember gyógyult meg?
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Hányan jöttek vissza köszönetet mondani?
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Nekünk is meg kell köszönnünk az Úr Jézusnak az Ő
szeretetét, és mindazt, amit értünk tett.
Pontszámok

(a javító tanár tölti ki)

Írásos értékelés / üzenet:

Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

1. TÖRTÉNET:
2. TÖRTÉNET:
3. TÖRTÉNET:
4. TÖRTÉNET:
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1. SZINT B2
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