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1. töRténet: A Úr Jézus
borrá változtatja a vizet

Olvasd el:

Kulcsvers:

János 2:1-11

János 2:5

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Voltál már valaha is esküvőn? Ha igen, akkor tudod, hogy mennyire örömteli
esemény – egészen addig, amíg valami hiba nem csúszik a dolgokba.
Az Úr Jézus és néhány tanítványa vendégek voltak egy esküvőn. Rajtuk kívül
volt még egy, a történet szempontjából is fontos személy a vendégek között.
K:

Írd le az alábbi tárgyak kezdőbetűit, hogy kiderüljön a neve!

A menyegző egy kis Galileai faluban volt.
K:

Színezd ki a harangokat! Ha kihagyod őket, a betűk leírásával megkapod a város nevét!

A város neve

volt.
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2. szint

/4

2. oldal

Az esküvő közepén elfogyott a bor. Mit tehettek? Ilyen esetben szinte mindenki pánikba esne.
Mária azonban egy nagyon bölcs dolgot tett. először elmondta Jézusnak a problémát, majd azt
mondta a szolgáknak:
K:

Kösd össze különböző színekkel a pontokat, hogy megkapd, mit mondott Mária!

Bármit mond,
tegyétek meg!

/4

ez egy nagyon jó tanács volt! nagyon fontos az Úr Jézusnak engedelmeskedni!
A közelben állt néhány hatalmas edény.
K:

Számold meg őket, majd írd az eredményt a
képen lévő negyzetbe!

Az Úr Jézus azt mondta a szolgáknak, hogy töltsék
meg a korsókat vízzel. ez elég nagy munka volt, de a
szolgák pontosan végrehajtották Jézus utasítását,
és a korsókat színültig megtöltötték vízzel. „Most
merítsetek belőle, és vigyetek belőle annak az
embernek, aki felelős a menyegző lebonyolításáért!”,
mondta Jézus. és a víz már nem víz volt többé!
K:
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Színezd ki azokat a részeket, amikben pont van, és megtudod mi lett a vízből!
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Amikor megkóstolták, megállapították, hogy ez volt a legfinomabb bor! ez volt az első csoda,
amit az Úr Jézus tett. Arra használta az erejét, hogy megoldja a problémájukat. Jól tették, hogy
pontosan úgy cselekedtek, ahogy mondta, ugye? Ha nem úgy tették volna, a problémát nem
tudták volna megoldani. nekünk is van egy nagy problémánk. A bűneink elszakítottak bennünket Istentől, de Ő annyira szeret bennünket, hogy az Úr Jézust adta, hogy Megmentőnk legyen.
K:

bíznunk
engedelmeskednünk
Színezd ki a betűket!

Ahhoz, hogy megoldjuk a problémánkat

kell Benne, és

kell neki, - ahogyan a szolgák is tették!

öSSzeSen:
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neVeD:

2. töRténet: A Úr Jézus
meggyógyít egy beteg fiút

Olvasd el:

Kulcsvers:

János 4:46-54

János 4:50

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

egyik nap Jézus visszatért abba a városba, ahol a vizet borrá
változtatta. Kána volt a város neve. egy elég fontos ember, aki
a királynak volt a tisztviselője, meghallotta, hogy Jézus a
városban van. elindult hát Kapernaumból, ahol lakott, és elment,
hogy találkozzon Vele.
ez elég hosszú út volt, kb. 35 km, de a tisztviselő most nem
foglalkozott az út hosszával. A fia nagyon beteg volt, és ő meg
akarta kérni Jézust, hogy jöjjön Kapernaumba és gyógyítsa meg.
K:

Írd a zászlókba a helyiségek nevét.

Amikor a tisztviselő megérkezett
Kánába, megkereste Jézust, és
könyörgött neki, hogy jöjjön el a
házába, mielőtt a gyermeke meghal.
Mennyire fáradt lehetett az édesapa,
és mennyire aggódhatott! Az Úr Jézus
nem váratta meg, és semmilyen
bonyolult dolgot sem kért tőle.

Galileai
tenger
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ezt mondta:
K:

Dekoráld ki a betűket!

„Menj el, a
te fiad él.”
János 4:50
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4. oldal

A tisztviselő hallgatott Jézusra. Annyira bízott benne, hogy tudta, Jézusnak nem kell eljönnie
35 km-re ahhoz, hogy meggyógyítsa a fiát. elindult tehát, hogy visszatérjen Kapernaumba.
Az Úr Jézus megérdemli, hogy bízzunk a szavában. Annyira szeret bennünket, hogy odaadta
az életét azért, hogy mi bűnbocsánatot kaphassunk. Bízzál Benne te is mindig!
Mielőtt a tisztviselő hazatért volna, találkozott a szolgáival az úton, akik a jó hírt hozták, hogy a
fia teljesen meggyógyult. A szolgák még azt is meg tudták mondani, hogy mikor lett jobban. Az
édesapa emlékezett rá, hogy ez pontosan abban az időpontban történt, amikor Jézus azt
mondta: „Menj el, a te fiad él!”
K:

egészítsd ki a mondatokat!

A tisztviselő még hazafelé tartott, amikot találkozott a __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
nagyon __ __ hírt hoztak neki.

/6

Azt mondták, hogy a fia teljesen __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
Mennyire boldog volt az egész család! Mindannyian
biztosak voltak benne, hogy Jézus valóban az,
akinek mondja magát – Isten Fia.
Az Úr Jézus hatalma, amivel ilyen nagy távolságból
is meg tudta gyógyítani a fiút, meggyőzte a teljes
családot arról, hogy hinniük kell Benne.
K:

Kösd össze a mondat elejét a helyes befejezéssel!
amikor az Úr Jézus megérintette.

A fiú akkor gyógyult meg,

amikor az édesapja odavitte Jézushoz.
amikor Jézus beszélt róla.

öSSzeSen:
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3. töRténet: Az Úr Jézus
meggyógyít egy vak embert

Olvasd el:

Kulcsvers:

Márk 10:46-52

Márk 10:52

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

ez a nap is úgy kezdődött, mint bármelyik másik. Bartimeus, mint mindig ott ült Jerikóhoz
közel, az út mellett. Pénzt koldult az emberektől, akik arra jártak. Vak volt, és nem volt más
lehetősége, hogy előteremtse a napi megélhetéshez szükséges összeget.
K:

egészítsd ki a hiányzó betűket az alábbi szavakban!
A koldus neve B __ r __ __ m __ __ s volt.
__ __ r __ __ __ h __ z közel, az út mellett koldult.
Azért kellett kolduljon, mert __ a __ volt.
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nem messze tőle valami szokatlan zajt hallott. Olyan volt, mintha sok ember lett volna
együtt. Kíváncsi volt rá, hogy mi is lehet. Valaki megmondta neki, hogy a názáreti Jézus jön
arra. Amikor ezt Bartimeus meghallotta, tudta, ez a nagy lehetősége arra, hogy újra lásson.
Biztos volt benne, hogy az Úr Jézusnak megvan a hatalma arra, hogy megtegye ezt.
elkezdett hangosan kiabálni:

„Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam!”
K:

Rajzold oda Bartimeust a szőnyegre!

/3
néhányan megharagudtak Bartimeusra, hogy ekkora hűhót csap. Azt mondták neki,
maradjon csöndben, de Bartimeus nem figyelt rájuk. ehelyett még hangosabban kiáltozott,
mint azelőtt. Ő komolyan akarta, hogy az Úr Jézus segítsen rajta.
nekünk is olyanoknak kellene lennünk, mint Bartimeus. Mindannyiunknak szükségünk van
arra, hogy az Úr Jézus megbocsássa a bűneinket. Figyeljünk arra, hogy ne hagyjuk
elveszni a lehetőségünket, amikor Rábízhatjuk az életünket!

6. oldal

Jézus megállt. Szólt valakinek, hogy hívja oda Bartimeust. Ahogy Bartimeus meghallotta, hogy
Jézus őt hívja, felkelt és a felső ruháját (köpenyét) otthagyva Jézushoz ment.

K:

tegyél pipát (a) a HelyeS állítás, keresztet (x) a HAMIS mögé!

Bartimeus hangosan kiabált Jézushoz.
Bartimeus elhallgatott, amikor rászóltak.
Jézus elment a koldus mellett, úgy tett, mintha nem is hallaná.
Bartimeus felkelt és Jézushoz ment.
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A tömeg nem engedte Bartimeust Jézushoz menni.
„Mit kívánsz, mit tegyek veled?” kérdezte az Úr Jézus.
„Mester” válaszolta, „újra szeretnék látni.”
„Menj el,” mondta Jézus „a te hited meggyógyított téged.”
Még ki sem mondta a szavakat, Bartimeus visszanyerte a látását!

Az Úr Jézusnak van hatalma, hogy ilyen csodákat tegyen. Ha bízunk Benne, még ennél
nagyobb csodára is képes: el tudja venni a bűneinket is!
K:

töltsd ki a SzÓRÁCSOt a meghatározások és az olvasott igeszakasz segítségével.

1. Így szerzett Bartimeus pénzt.
2. ezt kiabálta Bartimeus: „Jézus,
... rajtam!"
3. Bartimeus az ő fiának
nevezte Jézust.
4. ezt a ruháját hagyta ott Bartimeus.
5. Jézus ezt mondta neki
„Menj el, a te ... megtartott téged.”
6. ennek szólította Jézust válaszában
Bartimeus.
7. Az ő fia volt Bartimeus.

1
2
3
4
5
6
7
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Bartimeus követte Jézust az úton. Mennyire boldog ember lehetett! Mi is ennyire boldogok
lehetünk, ha bízunk az Úr Jézusban, mint Megváltónkban, és követjük Őt minden nap.

öSSzeSen:
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4. töRténet: Az Úr Jézus
meggyógyít tíz leprás embert

Olvasd el:

Kulcsvers:

lukács 17:11-19

zsoltárok 107:21

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Abban az időben, amikor Jézus élt, volt egy borzasztó gyógyíthatatlan bőrbetegség, amit
leprának hívtak. ez annyira komoly betegség volt, hogy akik elkapták azoknak nem volt
szabad a többi ember közé menniük. Ott kellett hagyniuk a családjukat és a városon vagy
falun kívül kellett élniük.
egyik nap, amikor Jézus egy faluba tartott, tíz emberrel találkozott. Mindannyian leprások
voltak. Mivel nem volt szabad túl közel menniük senkihez, távolabb megálltak, és így
kiáltottak: „Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!”
K:

Karikázd be a megfelelő szót az alábbi mondatokban:
ez a gyógyíthataltan betegség a BÁRÁnyHÍMlŐ

KAnyARÓ lePRA volt.

A férfiak, akik Jézushoz mentek tIzen KIlenCen HAtAn voltak.
K:
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töltsd ki a hiányzó betűket, hogy kiderüljön, mit kiáltottak Jézusnak!
J __ __ __ __ ,
M __ __ __ __ __ , k __ __ __ __ __ __ __ __
__ a __ __ u __ __.
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Jézus így válaszolt nekik: „Menjetek és mutassátok
meg magatokat a papoknak!” ezt abban az időben
azoknak kellett megtenniük, akik meggyógyultak ebből
a betegségből! Ők azonban ezen nem gondolkoztak,
hanem azonnal engedelmeskedtek, és elmentek hogy
megkeressék a papokat.
Azzal, hogy Jézus szavai szerint cselekedtek bizonyították, hogy hisznek Benne. Amikorra odaértek a
papokhoz megtörtént a csoda: mind a tíz férfi teljesen
meggyógyult.

2. szint

K:

Írd be a hiányzó szót a mondatba!

Azért gyógyultak meg, mert h __ __ __ __ __ az Úr Jézusban.

/2

Amikor látták magukon a csodálatos változást, egyikőjük visszament Jézushoz,
hogy megköszönje. Most már nem kellett távolságot tartania tőle. Odament
egyenesen hozzá, leborult a lábaihoz, és megköszönte neki, amit érte tett.
Az Úr Jézus észrevette, hogy csak egy férfi jött vissza köszönetet mondani.
„Hol vannak a többiek?” kérdezte Jézus.
Aki visszajött az nem zsidó ember volt, hanem samaritánus.
K:

Írd le az alábbi dolgok első betűjét, hogy megkapd, mit mondott a
samaritánus Jézusnak.
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nekünk is mindannyiunknak hálásaknak kell lennünk Istennek, aki nagyon szeret
bennünket, és elküldte az Úr Jézust, aki meghalt a mi bűneinkért, és aki most
azért él, hogy a Megváltónk lehessen.
te is engedelmes és hálás vagy neki?

A történet azzal fejeződik be, hogy az Úr Jézus azt mondja a samaritánusnak:
„A te hited megmentett téged.” Milyen örömteli nap volt ez a számára! ne
felejtsük el „áldani az Urat az ő jóságáért”.
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