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A Biblia Isten Szava  
 A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a 
megjobbításra, az igazságban való nevelésre; 
hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre 
felkészített. Timóteus 3:16-17  A biblia 66 könyvből áll 2 része van 
Ószövetség 39 könyv és Újszövetség  27 könyv 
Ószövetség része Mózes 5 könyve amit Tórának Törvénykönyvnek is 
neveznek , Teremtés könyve,Kivonulás könyve, Próféták könyve, 
Egyéb könyvek Zsoltárok verses dalok, Szerelmi könyvek: Ruth és 
Eszter könyve a legszentebb könyv az Énekek Éneke Isten és Ember 
mély szeretet kapcsolatát mutatja be. 
Az Újszövetség 4 evangéliumból áll  amely Jézus életét, születését 
gyerekkorát, cselekedeteit, szenvedését halálát feltámadását 
mutatja be. A 4 Evangélista János, Márk, Máté, Lukács, ezenkívül 
tartalmazza az Apostoli leveleket, Apostolok Cselekedeteit és a 
Jelenések Könyvét , ami feltárja az emberiség jövőjét. 
 
A Biblia …………………….szava 
 
A Biblia ……….könyvből áll 
 
A Bibliának …….része van Nevezd meg őket  
…………………………………   és ………………………………. 
 
Melyik szövetségben jelenik meg Jézus? 
………………………….. 
 
4 evangélista neve húzd alá a szövegben?! 
 
Melyik könyv a legszentebb könyv húzd alá ?! 
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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   …………………………  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! 
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Az Állatok Teremtése 
Azután ezt mondta Isten: Pezsdüljenek a vizek élőlények 
nyüzsgésétől, és repdessenek madarak a föld felett, az 
égbolt alatt!  Megteremtette Isten a nagy víziállatokat, a 
vizekben nyüzsgő különféle úszó élőlényeket és a különféle 
madarakat. És látta Isten, hogy ez jó. 
Azután megáldotta őket Isten: Szaporodjatok, 
sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizét; a madarak is 
sokasodjanak a földön! 
Így lett este, és lett reggel: ötödik nap. 
Azután ezt mondta Isten: Hozzon elő a föld különféle 
élőlényeket: különféle jószágokat, csúszómászókat és 
vadállatokat! És úgy történt. 
Megalkotta Isten a különféle vadállatokat, a különféle 
jószágokat és a különféle csúszómászókat. És látta Isten, 
hogy ez jó. 
 

Melyik napon teremtette Isten az állatokat?  

………………. 

Milyen állatokat teremtett húzd alá az igében?! 

 

Egészítsd ki  

Isten megteremtette az állatokat és látta Isten , hogy  ez  ………. 

 

Mit mondott Isten miután megáldotta őket?  

…………………………………………………………………………… 
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Mi volt az állat neve, amit megsimogattál a 

kirándulás során, 
……………….. 

 Mit éreztél közben? 
…………………………….…………….. 

 
Rajzold le! 
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Az Ember Teremtése 
Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, 
hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, 
a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászón, 
ami a földön csúszik-mászik.  
 Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten 
képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.  
Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: 
Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok 
uralmatok alá! Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a 
szárazföldön mozgó minden élőlényen! 
Majd ezt mondta Isten: Nektek adok minden maghozó növényt 
az egész föld színén, és minden fát, amelynek maghozó 
gyümölcse van: legyen mindez a ti eledeletek!  
 Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi 
csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok 
minden zöld növényt. És úgy történt.  És látta Isten, hogy 
minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel: 
hatodik nap. 
 A 7. napon megpihent. 
 
Egészítsd ki ! 

Megteremtette Isten az embert a maga ………………………, Isten képmására 
teremtette, ………………………. és ……………….teremtette őket.  

Azután m…………………… őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: Sz………………... 
sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok u………………..  alá! 

 

Mit adott  Isten  eledelül az embernek és az állatoknak húzd alá a szövegben!? 

Húzd alá! 

Minden amit alkotott igen:        jó          rossz  

Hányadik nap történt az ember teremtése? Húzd alá!  

Igy lett este és reggel:       6. nap         7.nap 
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Az Első Emberpár az Édenkertben 
Isten képmása Férfi-Nő 
 
Isten megteremtette az embert a föld porából és az élet 
lehelletét fújta az orrába, így lett az ember élő lélekké. 
Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden 
kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az 
Úristen az embernek: A kert minden fájáról szabadon 
ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, 
mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. 
Azután ezt mondta az  Isten: Nem jó az embernek egyedül 
lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Mély álmot bocsátott 
azért az Isten az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az 
egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből 
kivett oldalbordát az isten asszonnyá formálta, és 
odavezette az emberhez. Akkor ezt mondta az ember: Ez 
most már csontomból való csont, testemből való test. 
Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből vétetett. 
Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik 
feleségéhez, és ezért lesznek ketten egy testté.  

Hogyan lett az ember élő lélekké húzd alá ? 

 

Egészítsd ki !  

Mély …………………bocsátott azért az isten az emberre, és az ……………... 
Akkor kivette az egyik ………………….., és húst tett a helyére. Az emberből 
kivett ………………… az Isten ……………………..formálta. 

 

A férfi és a Nő hány test?    1     vagy     2  
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Rajzold le Isten képmását az első emberpárt írd alá a nevüket! 
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Jézus Születése 
Mária megszülte elsőszülött fiát  aki a Szentlélektől 
fogantatott  Isten Fia AKIT JÉZUSNAK NEVEZETT JELENTÉSE 
SZABADÍTÓ ő szabadítja meg népét az ő bűneikből, bepólyálta 
és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. 
A pásztorok hódolata. Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a 
szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszerre 
csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr 
dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt hozzájuk: 
Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz 
majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek, 
Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok egy 
jászolba fektetett, bepólyált gyermeket.” Hirtelen mennyei 
seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az 
Istent ezekkel a szavakkal: „Dicsőség a magasságban Istennek 
és békesség a földön a jóakarat embereinek!”  
 
Hol született Jézus?  Betlehemben …………………született 
 
Ki Jézus anyja és Ki Jézus apja? ……………...     ……………………. 
 

                      Megszületett a MEGVÁLTÓ 
                                   Evangélium Örömhír  
 
Íme, nagy …………… hirdetek nektek és az lesz majd az egész 
nép öröme. Ma megszületett a ………………nektek, Krisztus, az 
Úr, Dávid városában Betlehemben. 
 
Örüljetek mindenkor, ismét mondom örüljetek  
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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. 
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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!  
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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  testvérét is 

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

                     A  Pap                       A Levita                    Az Irgalmas Szamáriai 
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Egészítsd ki a mondatokat az előző feladat alapján! 
 
 
1.Hiszem, hogy ……………… a Krisztus az Élő Isten Fia 
 
 
2.Egyedül Isten ……………. 
 
 
3.Az  Úr a …………………………… fejedelme 
 
 
4.A …………………………. Soha el nem múlik 
 
 
5.Neked adom a mennyek országának…………………. 
 
 
6.Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett …………….. 
 
 
 
                                             Jegyezd meg! 
 

                                    ISTEN JÓ  
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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 képességet tehetséget, hogy elvégezd a rád bízott feladatot! 
Ugyanígy rendelt melléd szülőket,testvéreket, 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 
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  Krisztus testében? 
Te melyik testrészhez hasonlítod magad a testben, mi az amit 
örömmel szeretsz csinálni és jó is vagy benne?  
                       ………………………………………………………………………… 
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A kánai menyegző 
A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában, és ott volt 
Jézus anyja.  
Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre.  
Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: Nincs 
boruk. Mire Jézus azt mondta: Vajon énrám tartozik ez, vagy 
terád, asszony? Nem jött még el az én órám.  
Anyja így szólt a szolgákhoz: Bármit mond nektek, tegyétek 
meg! Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, 
amelyekbe egyenként két vagy három metréta fért.  
Jézus így szólt hozzájuk: Töltsétek meg a vedreket vízzel! És 
megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik: Most 
merítsetek, és vigyetek a násznagynak! Ők pedig vittek.  
Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel 
nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet 
merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: Minden 
ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor 
a silányabbat: te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. 
 

Hol volt a menyegző?............................................. 

Jézus anyja mit mondott a szolgáknak? ……………………………………………………………… 

Húzd alá! 

Mi volt Jézus első csodája?     A   bort  vízzé  változtatta vagy  A vizet borrá változtatta 

Jézus mit mondott a szolgáknak húzd alá az igében?  

Milyen volt a bor? ………… 
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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?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 …………………………. meg  
 
                       Mi tartotta meg a Samáriai vakot?  
                               .…………….   megtartott téged. 
                           Hány ember tisztult meg 
                         és hány ember adott hálát ? 
                   Hogyan adott hálát húzd alá az igében! 
                                …………                 ………… 
Mindenkor mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata 
Jézus Krisztus által a ti javatokra. 
 
 

                                    Egészítsd ki a mondatot!  
                          Az   Úr   az    Én     GY   GY   T   M 
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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 segítesz, hogy 
megtegyem amit mondasz nekem engedelmességre tanítasz 
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  
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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?         ………………….. 

  

      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  tetteidet és hagyod ,  

      hogy szeressen téged akkor te is szeretni, segíteni fogsz másokat! 
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Kérjetek és adatik Nektek! 
 
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,bátorítana, vigasztalna 
                                         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 Teljes megismerésedre! 
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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 
 
 
Az Úr az Én Kincsem  
Uram te vagy minden Kincsem, neked adom a Szívem 
Köszönöm, hogy elrejtettél engem  a Te Szívedben 

                                                       Egészítsd ki! 

         Mert ahol a    K …………  D  van, ott lesz a   SZ ………..D   is. 
                                          

                                         Kié  a  Te szíved? 

                                         ………………………… 
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Igazgyöngy 
Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép 
gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, 
elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. (Mt. 
13,45 Ezt a kincset azonban „cserépkorsóban”, vagyis emberi 
testünkben, szívünkben hordozzuk. Így aztán jól látható, hogy 
ez a mindennél nagyobb erő Istentől származik, nem pedig 
tőlünk. A mennyek országa bennetek és közöttetek van. Elég 
neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér 
célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, 
hogy Krisztus ereje lakozzék bennem , amikor erőtlen vagyok, 
akkor vagyok erős. Jézus benne él a szívedben ő a te erőd!  
 

       Az, hogy Jézust  ismerhetjük,  igen nagy kincs!  
         
                      Hol hordozzuk a legdrágább Kincset ?  
                                         ………………… 
                  Olvasd fel, rejtsd a szívedbe az alábbi igét 
 
       Mindenre van erőm a Krisztusban aki megerősít engem 
 

                                       

  Jézus 

Uram Rajtad kívül nem kell más! 

 Uram Te vagy a legnagyobb Kincs ebben az Életben  

    hogy megismertelek, azzal mindent megnyert 
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Az Elveszett  Kincs 
Ha egy asszonynak van tíz drachmája,pénzérméje  és 
egyet elveszít, nem gyújt-e világot nem sepri-e ki a 
házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem 
találja? És ha megtalálja, összehívja barátnőit meg a 
szomszédasszonyokat: Örüljetek ti is – mondja , mert 
megtaláltam elveszett drachmámat! Mondom nektek, 
az Isten angyalai is éppígy örülnek majd egy megtérő 
bűnösnek.” 
Az ember Isten Drága Kincse elveszett , de Isten úgy 
szerette a világot az embereket, hogy egyszülött Fiát 
adta oda, hogy aki hisz benne el ne vesszen hanem 
örök élete legyen.  
Az Én fiam elveszett, de megtaláltatott. 
 
 Az Emberfia Jézus azért jött, hogy megkeresse és 
megmentse azt,ami elveszett. 
 
              Aki titeket bánt a Szemem Fényét bántja! 
 
Köszönöm Atyám, hogy egyszülött Fiadat adtad oda 
értem, hogy megments engem ,köszönöm ,hogy én 
vagyok a drága kincsed köszönöm, hogy vigyázol rám 
mint a szemed fényére .Köszönöm, hogy te vagy az 
örök életem! Szeretlek! 

Ki veszett el?  

  ………………. 

                  Ki a Drága Kincs Isten szemében? Miért jött Jézus?  

………………………………………………………………………………………………………………. 
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Elizeus csodája  
Egyszer egy ember jött Baal-Sálisából, és hozott az Isten 
emberének első termésből készült kenyereket: húsz 
árpakenyeret meg friss gabonát a tarisznyájában. 
Elizeus ezt mondta: Add oda a népnek, hadd egyenek!  
A szolgája azonban így szólt: Hogyan adjam ezt oda száz 
embernek? De ő így felelt: Csak add oda a népnek, hadd 
egyenek! Mert ezt mondja az Úr: Enni fognak, és még marad is!  
Odaadta tehát nekik; azok pedig ettek, és még hagytak is belőle, 
ahogyan megmondta az Úr.  Ószövetség / 2Királyok 4. 
 
                                          Mit mondott az Úr? 
                                  Húzd alá a választ az igében 
 

  Ne aggódjatok a holnap miatt  
ne kérdezzétek mit eszünk vagy mit iszunk  

 az Úr a Mennyei Atyátok jól  tudja, 
hogy ezekre szükségetek van! 

 
Olvasd fel, jegyezd meg! 

 

Az Úr az én Gondviselőm 
Azért jöttem, hogy életük legyen sőt bőségben éljenek 

Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm 
 

  Jöjjetek, még ha nincs is pénzetek, 
 lakjatok jól, egyetek, amennyi kell! 

26 ajandekozziget.hu 



Jézus megáldja a gyerekeket 
 
Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a 
tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus 
észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: 
Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el 
tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom 
néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy 
kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte 
és kezét rájuk téve megáldotta őket. /Már Evangélium 10./ 
 
Húzd alá! 
          Azoké az Isten Országa, akik úgy fogadják mint a  
 
            Gyerekek                                                Felnőttek 
 
 
                                Olvasd el az igét!Jegyezd meg! 
 
Bizony, mondom néktek: 
Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy          
kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. /Márk 10./ 
 
 
Egészítsd ki! Mit tett Jézus? 
Ekkor ………………….  és kezét rájuk téve…………………….… őket 
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                          Mit tett Jézus miután leültette őket? 
….…………………………………….és …………………………………….…                                                    
Hány kosarat töltöttek meg a  maradék árpakenyérrel? …….. 

Egészítsd ki! 

Van itt egy gyermek, akinél van   öt……………………………és két …………… 

 Amikor pedig jóllaktak, így szólt tanítványaihoz 

Sz……………….össze a m……………….., hogy semmi se v………………..kárba!  

Ötezer ember megvendégelése 
Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival 
együtt.  Közel volt a páska, a zsidók ünnepe.  Amikor Jézus 
észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: 
Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek?  
Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már 
tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: Kétszáz dénár árú 
kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset.  
Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá:  
Van itt egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal, de mi ez 
ennyi embernek? Jézus ezt mondta: Ültessétek le az embereket! 
Füves terület volt az. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint 
mintegy ötezren.  Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és 
kiosztotta az ott ülőknek; ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit 
kívántak. Amikor pedig jóllaktak, így szólt tanítványaihoz: Szedjétek 
össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba!  
Összeszedték tehát, és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt 
árpakenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek.  
Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták: Ez 
valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba.   
János evangélium / Újszövetség 
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Húsvét  
Jézus meghalt érted a kereszten 
 
Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott: 
 Atyám, elérkezett az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is 
megdicsőítsen téged. Hatalmat adtál neki minden ember fölött, 
hogy akiket neki adtál, azoknak örök életet adjon. 
Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett Koponyák 
helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak. Ott keresztre 
feszítették, s két másikat is vele, jobb és bal felől, Jézust meg 
középen. Pilátus feliratot is készíttetett, és a keresztfára 
erősíttette. Ez volt a felirat: A názáreti Jézus, a zsidók királya!” 
Amikor a katonák fölfeszítették Jézust, fogták ruhadarabjait és 
négy részre osztották, minden katonának egy-egy részt, majd a 
köntösét is. 
Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett. De hogy egészen 
beteljesedjék az Írás, megszólalt: „Szomjazom! Volt ott egy ecettel 
teli edény. Belemártottak egy szivacsot, izsópra tűzték és a 
szájához emelték. Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: 
Beteljesedett ,Elvégeztetett! Aztán lehajtotta fejét és kilehelte 
lelkét. 
Rejtsd a szívedbe a következő igét 
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta 
hogy aki hisz benne el ne vesszen hanem Örök élete legyen 
 

Hol feszítették keresztre  Jézust?  Húzd alá a szövegben 

Mi volt a feliratra írva amit Pilátus készített? ……………………………………………… 

 

Egészítsd ki! Hatalmat adtál neki minden ……………. fölött, hogy akiket neki adtál, 
azoknak ……………………………….adjon. 
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Jézus Feltámadt 
Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol 
összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az 
ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt 
hozzájuk: Békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta 
nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják 
az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: Békesség nektek! 
Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. 22Ezt 
mondva rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyetek 
Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot 
nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei 
megmaradnak. Jézus és Tamás 
Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt 
velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: 
Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: Ha nem látom a 
kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek 
helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 
Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is 
velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, 
és ezt mondta: Békesség nektek! Azután így szólt Tamáshoz: 
Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a 
kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem 
hívő! Tamás pedig így felelt: Én Uram és én Istenem! Jézus így 
szólt hozzá: Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, 
és hisznek. 

Mit mondott Jézus mikor rájuk lehelt ? Húzd alá!  

Mit mondott az Úr Tamásnak ! Húzd alá! 

 

                                                     Jegyezd meg az Úr szavait!  

                                     Mert Én Élek és Ti  is Élni fogtok!  

                          Boldogok akik nem látnak és  mégis hisznek  
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Keresztkérdések 
 
1.Ki Jézus? Válaszolj az olvasott igék alapján! 
9.Szertejárt jót tett és meggyógyított mindenkit, aki hozzá ment, 
kibocsátotta az ő szavát és meggyógyította őket!  
5.Vagyok aki Vagyok, Én Vagyok a Vagyok Ábrahám Izsák Jákob Istene  
8.Én vagyok az Úr aki megszabadítja népét az ő bűneikből. Akit a Fiú 
megszabadít valóban szabad. 
3.Megmarad a Hit Remény Szeretet ezek közül legnagyobb a szeretet, a 
szeretet soha el nem múlik, Isten maga a Szeretet 
7.Ruhájára és Derekára az a név van írva  
Királyoknak Királya, Uraknak Ura  
6. Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek 
ami azt jelenti: Velünk az Isten. 
a te méhednek gyümölcse Jézus 
4.Örüljetek mert nagy örömhírt  evangéliumot hirdetek ma nektek 
megszületett a Megváltó Dávid városában!  
2.Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek  
 

…………… 
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Igaz vagy Hamis 
 
Húzd alá a helyes választ! 
 
Szertejárt jót tett, de nem gyógyított meg mindenkit, 
aki hozzá ment. 
                                          Igaz       Hamis 
 
Ruhájára és Derekára az a név van írva  
Királyoknak Királya, Uraknak Ura. 
 
                                           Igaz      Hamis 
 
Megmarad a Hit Remény Szeretet ezek közül legnagyobb a Hit. 
 
                                            Igaz      Hamis 
 
A Szeretet egyszer elmúlik. 
 
                                            Igaz      Hamis 
 
Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek  
 
                                            Igaz      Hamis 
 
Jézus a Krisztus az Élő Isten Fia 
 
                                            Igaz      Hamis 
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