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A Biblia Isten Szava  
 A teljes Írás Istentől ihletett, (különböző emberek jegyezték le 
különböző korban héber és görögül íródott) 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, Hóseás, Ruth és Eszter könyve 
(Megváltás- Igaz Szerelem-Örök szövetség-Házasság) a legszentebb 
könyv az Énekek Éneke Isten és Ember mély szeretet kapcsolatát 
mutatja be részletesen. Az Újszövetség 4 evangéliumból áll  amely 
Jézus  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 bemutatja az utolsó időket Jézus Krisztus 
visszajövetele előtti állapotot és Jézus krisztus visszajövetelét az Új 
Eget és az  Új Földet is részletezi 

 
Ki írta a Bibliát?..................................................................... 
Jézus Krisztus visszajövetelét az Új Eget és Új Földet melyik könyv 
részletezi? ………………………… 
A Bibliának …….része van, nevezd meg őket ? 
…………………………………   és ………………………………. 
Melyik szövetségben jelenik meg Jézus? 
………………………….. 
A Négy evangélista  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?  
                                ……………………………… 
 
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 ? 

………………………………………………………………………………………………. 

 

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 Isten 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  
Isten megteremtette az embert a föld porából és az élet 
leheletét 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 testet alkot ?    1     vagy     2  
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Rajzold le Isten képmását az első emberpárt 
 írd alá a nevüket! 
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Noé bárkája Özönvíz 
Mivel megsokasodott a bűn és a gonoszság eluralkodott az 
emberekben . Akkor ezt mondta az ÚR Nóénak: Menj be egész 
házad népével a bárkába, mert csak téged látlak igaznak ebben a 
nemzedékben. Minden tiszta állatból hetet-hetet vigyél 
magaddal, hímet és nőstényt. Azokból az állatokból, amelyek nem 
tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényt Mert hét nap múlva 
negyven nap és negyven éjjel tartó esőt bocsátok a földre, és 
eltörlök a föld színéről minden élőt, amelyet alkottam. Nóé meg is 
tett mindent úgy, ahogyan az ÚR megparancsolta neki. Nóé 
hatszáz éves volt, amikor özönvíz lett a földön.Bement tehát Nóé 
fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel a bárkába az özönvíz 
elől. hetedik napon özönvíz lett . Negyven nap és negyven éjjel 
esett az eső a földre. Az ÚR pedig bezárta Nóé után az ajtót. 
Amikor már negyven napja tartott az özönvíz a földön, annyira 
megnövekedett a víz, hogy elbírta a bárkát, és az fölemelkedett 
a földről. A víz egyre áradt és növekedett a földön, úgyhogy a 
bárka a víz színén úszott. A víz egyre erősebben áradt a földön, és 
elborította a legmagasabb hegyeket is az ég alatt. Elpusztult 
minden test, amely a földön mozgott: madár, állat és vad, a 
földön nyüzsgő minden féreg és minden ember. Minden meghalt, 
aminek az orrában élet lehelete volt, ami a szárazföldön 
élt. Eltörölt Isten minden élőt, amely a föld színén volt, embert és 
állatot, csúszómászót és égi madarat. Mindent eltörölt a földről, 
csak Nóé maradt meg és azok, akik vele voltak a bárkában.  
3Móz 11; 5Móz 14,3. 20 
 
Ki menekült meg és miért? Húzd alá!   
Hányadik napon kezdődött az özönvíz, hány napig esett az eső?  
……………………        …………………. 
Noé hány éves volt özönvíz idején 
A: 500  B: 40  C: 600 
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Krisztus a mi  Megmentőnk a mi Bárkánk! János 3:17 
Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a 
világot, hanem hogy üdvözüljön megmeneküljön a világ általa. 
Krisztusban megmenekültünk  Krisztus a problémák nehézségek 
viharok fölé emel, vele,benne a vízen járhatsz, ha az Úrra nézel 
nem süllyedsz el az élet viharai nem borítanak el! Jézus a Krisztus 
az Élő Isten fia erre a kősziklára építem fel az én egyházamat 
amelyen a pokol kapui sem vesznek diadalt!  
Megmenekül mindenki aki segítségül hívja az Úr nevét ! Nóé 
maradt meg és azok, akik vele voltak a bárkában. Miként a Noé 
napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is. Ettek, 
ittak, házasodtak, férjhez mentek mindama napig, a melyen Noé 
a bárkába bement (Krisztus benned te Krisztusban vagy), és jött 
az özönvíz,(nagy nyomorúság,harag napja az egyház 
felemelkedése a Földről az Úrhoz – Elragadtatás ) Hasonlóképen 
mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, 
építettek;De a mely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő 
esett az égből, és mindenkit elvesztett: Így lesz azon a napon, 
melyen az embernek Fia megjelenik! 
 
Rajzold le Noé bárkáját fölemeltetve a víz tetején úszva!  
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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? Ki Jézus anyja és Ki Jézus apja?  
 
               Megszületett a MEGVÁLTÓ a Tökéletes Ajándék  
                                          Az Ige Testté lett  
 
      Evangélium Örömhír, Örüljetek ismét mondom örüljetek 
Íme, nagy …………… hirdetek nektek és az lesz majd az egész nép 
öröme. Ma megszületett a ………………nektek, Krisztus, az Úr, 
Dávid városában Betlehemben.  
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy 
aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, 
hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Minden 
jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a 
világosság Atyjától száll alá Jakab 1.17. 
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 Írd le mit  mondott a fiú az apának és mit tett  az apa  mikor 
meglátta a fiút? 
                 ………………………………………………....  
 
 
 

    

 

                 Örüljünk és Vigadjunk mert ez az én fiam  

        M………….     És      F ………..….. 

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

A Tékozló Fiú  
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 ! 
 
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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Keresztkérdések 
Hány nap alatt teremtette Isten a világot?...... 
Ki a teremtés koronája?................ 
Mit jelent az Immánuel név?.............................................. 
Kinek a képmására teremtette  Isten az embert?.............. 
Mit kapott a tékozló fiú az apjától ?................................... 
Mit tett Isten a 7. napon?................... 
Az Evangélium jelentése?............................ 

Névkereső 

Kinek az életét írja le a négy 
evangélium emeld ki a nevét?  

Négyből három evangélista neve el van 
rejtve emeld ki a nevüket! 
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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 szeretnél,  
                                               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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Isten a Szeretet 
Isten nélkül Szeretet nélkül nincs bennem élet, üres élettelen 
cserépedény vagyok, az Úr tett engem élő lélekké az Úr a kincs a 
cserépedényemben az Isten Szeretete tett gazdaggá Isten 
szeretete kitöltetett a szívünkbe a nekünk adott Szent Szellem 
által 

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet 
nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő 
cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes 
titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a 
hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem 
érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, 
odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs 
bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet 
jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is 
kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed 
haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, 
örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent 
elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik 
meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a 
tudomány elenyészik. Most megismerésünk csak töredékes, és 
töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, 
ami töredékes, az véget ér. Gyermekkoromban úgy beszéltem, 
mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint a gyerek, úgy ítéltem, 
mint a gyerek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek 
szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor 
majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor 
majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. I. 
Korintus 13. 

Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, 

de közülük a legnagyobb a  SZ……………T. 
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Egészítsd ki az igéket! 
 
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 
……………………….. 
 
7. Isten maga a ……………………………….. 
           
             Aki az Úrral egyesül egy Szellem vele 
          Krisztus benned lakik, és Te Krisztusban  
       ezért megtéréshez illő gyümölcsöt teremsz! 
 
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem 
marad, s én benne, az bő,sok termést hoz. Hisz nélkülem 
semmit sem tehettek. A Szent Szellem Gyümölcse pedig 
a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, 
hűség, szelídség, mértékletesség. Galata 5.22. 
 

                    ISTEN JÓ  
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Krisztus Teste 
Krisztusnak Egy Teste van az Egyház 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  építjük egymást a nekünk ajándékozott 
képességeinkkel!  
 
                                            Egészítsd ki! 
                      Az    Úrnak   SZ ……………E  van    R … M 
 
                                Hány Teste van az Úrnak? 
                                                  ……….. 
Kinek a Tagja vagyok?.......................................................... 
 
Milyen képességgel, ajándékkal áldott meg téged az Úr, amit nem 
tanultál soha mégis jó vagy benne veled született képesség?  
                       …………………………………………………………… 
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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 Úr a te gyógyitód!  
Lányom mivel hittél meggyógyultál!  
 Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi 
fájdalmainkat hordozta Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk 
legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Ézsaias 53. Akarom 
tisztulj meg! Ő meg akar gyógyítani, érintsd meg Őt hittel. Mindenki 
meg akarta érinteni Jézust, mert olyan erő áradt belőle, amely 
mindenkit meggyógyított. A Názáreti Jézust felkente az Isten 
Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és 
meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött Az 
igazsággal azonosulj ne a hazugsággal! Szent szellem a víz amely a 
földdel egyesülve életre kelti az igét benned …..a Szent szellem 
megeleveníti a ti halandó testeteket ahogyan a víz , nyál nelkul az 
etelt az igét is nehezen tudod lenyelni. befogadni megemészteni 
nem tud beépülni nem lesz látható  számodra a viz, nyál olyan mint 
a Szentszellem amely bevonja, befogadóvá, emeszthetőve teszi 
számodra az igét Isten szavát, beépülve, láthatóva valosággaáválik 
számodra a gyógyulás. Az igazság az, hogy Jézus sebei árán te már 
meggyógyultál! Elvettem a te betegségeidet a fájdalmaidat én 
hordoztam! Kérj élő szót az Úrtól csak szólj egy szót Uram és 
meggyógyul az Én Lelkem testem..Mindenkit meggyógyított aki az 
ellenség elnyomása alatt volt, mindenkit aki hozzá ment, senkit 
nem utasított el Téged sem fog .Lukács evangéliuma 6:19  
 
                        Jézus az Egyetlen ki meggyógyít! 
 
             Az Úr viselte a mi  b…………………....t és f………………t 
                       az ő sebei által …………………………. meg  
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Legyél Velem!  
Csendesedj el vonulj félre az Úrral, zárj ki mindent mindenkit legyél 
az Úrral kérj élő szót tőle, szólj uram mert hallja a te szolgád, csak 
egy szót szólj uram és meggyógyulok, nyisd ki a szád és én betöltöm 
azt, azt mondja az Úr, kijelentett élő szót kapsz a szádba mondd ki 
és tedd meg amit szól az Úr. Bármit is mond tegyétek meg ( Kánai 
menyegző) Szívvel hiszünk az igazságban és szájjal teszünk vallást az 
üdvösségre. Valld meg amit az Úr a szívedre helyezett és cselekedj 
aszerint amit az Úr szólt neked!  Akkor nekem adta a 
könyvtekercset, én pedig kinyitottam a számat és megettem. 
Azután azt mondta: „Ember fia, egészen töltsd meg a gyomrodat 
ezzel a könyvtekerccsel, amelyet én adok neked! Egész bensőd 
teljen meg vele!Akkor megettem a könyvtekercset, amely édes volt 
a számban mint a mez, lépes mez a kedves beszed a szó maga az 
ige Jézussal a keserű életed édes lesz, telj meg Szentszellemmel 
átitatott igével élj az Úrban. Ezekiel 3. 
 
Százados Szolgája: Jézus így szólt hozzá: „Elmegyek, és 
meggyógyítom.” De a százados ezt felelte rá: „Uram, nem vagyok 
méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és 
meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, 
és nekem is vannak alárendelt katonáim Mondom az egyiknek: 
Menj el! - és elmegy, a másiknak: Jöjj ide! - és idejön, vagy szólok a 
szolgámnak: tedd meg ezt! - és megteszi.” Amikor Jézus ezt hallotta, 
elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: „Bizony, mondom néktek, 
senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izráelben. De mondom 
néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és 
asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek 
országában; akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, 
kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és 
fogcsikorgatás.” A századosnak pedig ezt mondta Jézus: „Menj el, 
és legyen a te hited szerint.” És meggyógyult a szolga még abban 
az órában. 
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A Vakon született : Amíg ezen a világon vagyok, én vagyok a 
világvilágossága. Azután a földre köpött, sarat készített, s azt a vak 
férfi szemére kente. Bensőséges személyes kapcsolat egyéválás 
azonosulás Az Úr eggyévált azonosult veled a kereszten veled 
együtt halt meg veled együtt támadt fel, magára vette a 
betegségeidet fájdalmaidat halálba adta nincs többé betegség nincs 
bűn nincs halál az Élet győzött a halál felett! Új teremtés vagy 
Krisztusban élek többé nem én hanem él bennem a Krisztus!  Azt 
mondta neki: „Menj el, és mosakodj meg a Siloám vízgyűjtő 
medencében!” Siloám azt jelenti: küldött. A vak elment, megmosta 
a szemét, és úgy jött vissza, hogy már látott. A szomszédai, meg 
akik előzőleg látták koldulni, ezt kérdezték: „Nem ő az, aki itt 
szokott koldulni?”Néhányan azt mondták, hogy ő az. Mások úgy 
gondolták, hogy nem, csak hasonlít rá.De a koldus megmondta: „Én 
vagyok az.”Ekkor ezt kérdezték tőle: „Hogyan gyógyult meg a 
szemed?Ő pedig így válaszolt: „Egy Jézus nevű ember sarat kent a 
szememre, és azt mondta: Menj el, és mosakodj meg a Siloám-
medencében! Én pedig elmentem, megmosakodtam, és most 
látok.”„Hol van az az ember?”kérdezték.„Nem tudom” felelte. 
  
Betszaidai vak: Betszeidaba értek. Egy vakot hoztak eléje és kérték, 
hogy érintse meg. Megfogta a vak kezét, s kivezette a faluból. Itt 
nyállal megkente a szemét, rátette a kezét, s megkérdezte tőle: 
Látsz valamit? Az felnézett, s így szólt: „Embereket látok, olyan, 
mintha a fák járkálnának. Ezután ismét a szemére tette a kezét, erre 
tisztán kezdett látni, és úgy meggyógyult, hogy élesen látott 
mindent. Erre hazaküldte, de előbb figyelmeztette: A faluba ne 
menj be! Márk 8.22. 
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A süketnéma meggyógyítása: Jézus ismét elhagyta Tírusz határát, 
és Szidónon át a Galileai-tenger mellé ment a Tízváros határain 
keresztül.Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy 
tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt egymagában a sokaságból, 
ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a 
nyelvét, azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá: 
"Effata, azaz: nyílj meg!"És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is 
azonnal megoldódott, úgyhogy hibátlanul beszélt. Márk. 7.31. 
 
Vérfolyásos asszony: Amikor az asszony meghallotta, hogy Jézus ott 
van, átfurakodott a tömegen, Jézus háta mögé került, és 
megérintette a ruháját. Ugyanis ezt gondolta: „Elég, ha a ruhájához 
érek, már attól is meggyógyulok.” Amikor megérintette Jézus 
ruháját, azonnal megszűnt a vérzése, és érezte, hogy meggyógyult. 
Jézus rögtön észrevette, hogy erő áradt ki belőle. Megfordult, és ezt 
kérdezte: „Ki érintette meg a ruhámat?”Tanítványai így feleltek: 
Látod, hogyan tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezed: Ki 
érintett meg engem?  Jézus körülnézett, hogy lássa, ki tette ezt. Az 
asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött 
elő; leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt 
mondta neki: Leányom, a hited megtartott téged: menj el 
békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges! Márk 
5.27 
 
 Jerikói vak: Jézus megállt és ezt monda: "Hívjátok ide!" Odahívták 
a vakot ezekkel a szavakkal: "Bízzál! Kelj fel! Hív téged!" Ő pedig 
ledobta felsőruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus 
megkérdezte tőle: "Mit kívánsz, mit tegyek veled?" A vak ezt 
mondta: "Mester, hogy újra lássak." Jézus ekkor így szólt hozzá: 
"Menj el, a hited megtartott téged." És azonnal újra látott, és 
követte őt az úton. Márk 10.46  
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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 

                         
 
                    Mi tartotta meg a Szamáriai 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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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……………. 
 
                            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! Kiárasztom Szellemem minden testre! 

Atyám köszönöm, hogy elküldted Szentlelkedet, hogy bennem éljen  
velem maradjon örökre, köszönöm Jézus, hogy megkeresztelsz, betöltesz  
most  Szentlelkeddel és elvezetsz minden igazságra  mert megismeritek az 
Igazságot és az Igazság  megismerése szabaddá tesz titeket!  
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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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A kánai menyegző 
Jézus első csodája  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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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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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 
                                         

  

Uram Rajtad kívül nem kell más! 

Uram Te vagy a legnagyobb Kincs ebben az Életben,  

hogy megismertelek, azzal mindent megnyertem. 
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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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        Keresztkérdések  
 
 1.Ki szabadított meg  a bűneidtől? 
 
2. Milyen az  Egy Isten? 
 
3. Mit ad neked az Úr? 
 
4. Ki Isten? 
 
5. Mit kaptunk a mennyek országához? 
 
6.Mit  kell gyűjtenünk a mennyben? 
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Válaszolj a Keresztkérdésekre az Igék alapján 
6.Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket ahol a moly és a rozsda 
megeszi gyűjtsetek kincseket a mennyben 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. Mert ahol a 
kincsed van, ott lesz a szíved is. Máté 6.19. 
 
5.Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a 
földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, 
a mennyben is fel lesz oldva.  Máté 16.  
 
4.Kedveseim, Isten szeretetével kell szeretnünk egymást, mert 
ez a szeretet Istentől származik. Aki így szeret, az mind Istentől 
született, és ismeri Istent.  Isten maga a Szeretet I. János 4.7 
 
1.Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő 
szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Máté 1.21.   
 
3.Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek: 
nem úgy adom nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a 
ti szívetek, se ne féljen! János 14.27. 
 
2.Miért mondasz engem jónak?  kérdezte Jézus. Senki sem jó, 
csak egy: az Isten. Márk 10. 
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Az Úr az Én Gondviselőm 
Négyezer ember megvendégelése! Azokban a napokban, 
amikor ismét nagy sokaság vette körül, és nem volt mit 
enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt 
hozzájuk: Szánakozom a sokaságon, mert már három 
napja vannak velem, és nincs mit enniük;  ha pedig 
éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert 
némelyikük messziről jött. Tanítványai így feleltek: 
Hogyan tudná bárki is ezeket kenyérrel jóllakatni itt a 
pusztában? Megkérdezte tőlük: Hány kenyeretek van? 
Ők ezt válaszolták: Hét. Ekkor megparancsolta a 
sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, azután vette 
a hét kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványainak 
adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokaság elé tették.  
Volt néhány kis haluk is, és miután áldást mondott, szólt, 
hogy ezeket is tegyék eléjük.  Ettek és jóllaktak, azután 
összeszedték a maradék darabokat hét kosárral,  pedig 
mintegy négyezren voltak. Ezek után elbocsátotta 
őket,  és azonnal hajóba szállva tanítványaival együtt 
elment Dalmanuta vidékére. Márk evangélium 8. 
 

Olvasd fel, jegyezd meg! 
 

Az Úr az én Gondviselőm! Azért jöttem, hogy életük 
legyen sőt bőségben éljenek. Az Úr az én pásztorom, 
nem szűkölködöm. Zsoltárok 21. 
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        Mit tett Jézus miután leültette őket? 

….…………………………………….és …………………………………….…                                                    
Hány kosarat töltöttek meg a  maradék árpakenyérrel?  

12             5              2 

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!  

Kenyérszaporítás 
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  6. fejezet/ Újszövetség 
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A Sareptai özvegy  és Illés 
Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy 
özvegyasszony, aki fát szedegetett. Odakiáltott neki, és ezt mondta: 
Hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam! Amikor 
az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta: Hozz 
nekem egy falat kenyeret is magaddal! De az asszony így felelt: A te 
Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy 
marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsómban. Éppen 
most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek 
magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés 
azonban ezt mondta neki: Ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan 
mondtad; de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem! 
Magadnak és a fiadnak csak azután készíts! Mert így szól az Úr, Izráel 
Istene: A lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg 
az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint 
járt el. És evett ő is, meg az asszony és a háza népe is minden nap. A 
lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki, az Úr ígérete 
szerint, amit megmondott Illés által .1Királyok 17:916  
 
Rajzolj egy olajos korsót és egy lisztes fazekat! 
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Az özvegyasszony két fillérje 
Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, 
hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat 
dobott bele,egy szegény özvegyasszony pedig odamenve 
beledobott két fillért, azaz egy krajcárt. Jézus odahívta 
tanítványait, és ezt mondta nekik: "Bizony, mondom néktek, 
hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a 
perselybe. Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban 
szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész 
vagyonát. Márk.12.41. 
 

Róma 12:1 Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, 
hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és 
szent áldozatul, amely tetszik az Istennek!  Bízd az Életed 
teljesen  az Úrra ! Adj át neki mindent amid  van aki elveszti az 
életét értem az megtalálja az örök életet!  Átadom magam , 
Mindenem a tiéd Uram ! 
 
Hány fillérnek felelt meg a perselybe bedobott krajcár ?  
Karikázd be a helyes választ! 
 
 
                              3                        2                           1 
 
Mit jelentett az özvegyasszony számára ez az egy krajcár? 
Karikázd be a helyes választ! 
 
A: Fölöslege volt   
B: Egész vagyona  
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Elizeus csodája az olajjal 
Most eljött a hitelező, hogy elvigye magával a két gyermekemet 
rabszolgának.  Elizeus megkérdezte tőle: Mit tehetek érted? 
Mondd meg nekem, mi van a házadban? Az asszony így felelt: 
Nincsen egyéb a te szolgálóleányod házában, csak egy korsó 
olaj. Elizeus ezt mondta: Menj, kérj kölcsön edényeket az utcában 
minden szomszédodtól, üres edényeket, de ne keveset.  
Azután menj haza, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és 
tölts ezekbe az edényekbe! Amelyik megtelt, tedd félre!  
Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok 
eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett.  
Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának: Tégy 
elém még egy edényt! De az így felelt neki: Nincs több edény. 
Ezután nem folyt több olaj. Az asszony elment az Isten 
emberéhez, és elbeszélte ezt. Ő pedig így szólt: Eredj, add el az 
olajat, és fizesd ki az adósságodat! Ami pedig megmarad, abból élj 
a fiaiddal együtt! II.Királyok 4. 
 
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. A Víz 
borrá lett. János evangélium 2. 
Ne bortól részegedjetek meg, mert az kicsapongással jár, hanem 
teljetek meg SzentLélekkel. Efezus  5.18. 
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Elizeus csodája  
Egyszer egy ember jött Baal-Salisából, 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. 

 
Karikázd be a helyes választ?  
 
A: 20 árpakenyér-100 ember B: 100 árpakenyér-20 ember 
 
                                     Mit mondott az Úr? 
                  ….………………………………………………………………. 
 
 

Ne aggódjatok a holnap miatt ne kérdezzétek mit eszünk, vagy mit 
iszunk az Úr a Mennyei Atyátok jól tudja,hogy ezekre szükségetek 
van! Máté 6.34. 

 

Jöjjetek Hozzám! Jöjjetek, még ha nincs is pénzetek, lakjatok jól, 
egyetek, amennyi kell! Akik éhezik és szomjazzák az igazságot 
azokat megelégítem! Ézsaiás 55. 
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A szamáriai asszony  
Egy szamáriai odament vizet meríteni. Jézus megszólította: Adj 
innom!” Tanítványai ugyanis bementek a városba, hogy élelmet 
szerezzenek. A szamáriai asszony így válaszolt: Hogyan? Zsidó létedre 
tőlem, szamáriai asszonytól kérsz inni? A zsidók ugyanis nem 
érintkeztek a szamáriaiakkal. Jézus ezt felelte neki: „Ha ismernéd 
Isten ajándékát, s azt, aki azt mondja neked: Adj innom, inkább te 
kértél volna tőle, s ő élő vizet adott volna neked.” „Uram mondta 
erre az asszony hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély. Honnan 
vehetnél hát élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki 
ezt a kutat adta nekünk, s maga is ebből ivott a fiaival és állataival 
együtt?” Jézus azt mondta neki feleletül: „Aki ebből a vízből iszik, újra 
megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem 
szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre 
szökellő vízforrás lesz benne. János evangélium 4.  
 
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket!  
Megtalálnak engem azok, akik nem keresnek!  
 
Aki engem megtalál az Életet találja meg!  
 
Mert aki megakarja tartani az  életét,az elveszti, aki pedig  
elveszti az életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt. 
 Mark 8.35 
 
Ki az Örökké Élő Víz Forrás? ………………………………… 

Mi a hasonlóság az Ószövetségi és az Újszövetségi történetekben?  
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Hegyi Beszéd!  
A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje 
gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket: A nyolc 
boldogság. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a 
mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd 
megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a 
föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert 
majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is 
irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az 
Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják 
majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, 
mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam 
gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat 
rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz 
a mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is. 
 
Kik az igazán boldogok? 
 
Még beszélt, amikor egy asszony a tömegből felkiáltott: Boldog 
az anyaméh, amely kihordott, és az emlő, amely szoptatott! De 
ő ezt mondta: „Hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják 
az Isten szavát, és meg is tartják! 

 
 
                       Az Úr az Én B………………….M 
                       Megtaláltam a Boldogságom 
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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 
 
 

                 Áldott Vagyok 
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Jézus elfogatása! 
Még beszélt, amikor megjött Júdás, egy a tizenkettő közül, és 
nagy sokaság jött vele kardokkal és botokkal a főpapoktól és a 
nép véneitől. Az árulója ezt az ismertetőjelet adta meg nekik: 
„Akit megcsókolok, az lesz ő, azt fogjátok el!” Majd egyenest 
Jézushoz menve így szólt: „Üdvözlégy, Mester!” – és 
megcsókolta őt. Jézus ezt mondta neki: „Barátom, hát ezért 
jöttél!” Akkor odamentek, rátették a kezüket, és elfogták. Egy 
pedig azok közül, akik Jézussal voltak, kardjához kapott, 
kirántotta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Ekkor 
így szólt hozzá Jézus: „Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik 
kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy 
nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém most 
tizenkét sereg angyalnál is többet? De miképpen teljesednének 
be akkor az Írások, hogy ennek így kell történnie?” Abban az 
órában így szólt Jézus a sokasághoz: „Úgy vonultatok ki, mint 
valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok; 
mindennap a templomban ültem és tanítottam, mégsem 
fogtatok el. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a 
próféták írásai.” Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és 
elfutottak. 

Melyik tanítvány árulta el Jézust? 

 János                  Júdás              Péter  

Mivel árulta el ? 

Csókkal        Öleléssel      Szóval 

 

Hány tanítvány hagyta el Jézust?  

Húzd alá az igében! 
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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. 
 
 
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. Ezt 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. Lukács 24. 
 

Mit mondott Jézus mikor rájuk lehelt ? Húzd alá!  

Mit mondott az Úr Tamásnak ! Húzd alá! 
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A test feltámadása 
Hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? 
Esztelen! Amit vetsz, nem kel életre, míg előbb el nem rothad, és 
amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a 
magot, talán búzáét vagy valami másét. De Isten olyan testet ad 
annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a 
neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az 
embereké, más az állatoké, más a madaraké, és más a halaké. 
Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a 
mennyeiek fényessége, és más a földieké. Más a nap fényessége, 
más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége: mert egyik 
csillag fényességben különbözik a másik csillagtól. Így van a 
halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, 
feltámasztatik romolhatatlanságban; elvettetik gyalázatban, 
feltámasztatik dicsőségben Az első ember földből, porból való, a 
második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a 
földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És 
amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a 
mennyeinek a képét is. Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk 
ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. 
Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert 
meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak 
romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert e romlandó 
testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és halandónak 
halhatatlanságba. I Korintus 15. 
 

                   Mert Én Élek és Ti  is Élni fogtok!  
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Isten országa mint egy mustármag Vetés - Aratás 
 Jézus ezt is mondta: „Úgy van az Isten országa, mint amikor az 
ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel, éjjel 
és nappal: a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan. 
Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután 
érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, 
azonnal neki ereszti a sarlót, mert itt az aratás.” Majd így 
folytatta: „Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen 
példázatba foglaljuk? Isten országa királysága Isten Igéje maga 
Krisztus benned olyan, mint a mustármag: mikor elvetik a 
földbe, kisebb minden magnál a földön, miután pedig 
elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden fánál, és olyan nagy 
ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi 
madarak. Márk. 4.26, I.Korintus.3.  
Tehát nem az a fontos, aki elülteti, sem nem az, aki öntözi, 
hanem egyedül Isten, mert ő neveli fel.  Aki elülteti, meg aki 
öntözgeti, egy célért dolgoznak, és mindketten jutalmat kapnak 
érte.  Hiszen mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig az ő birtoka 
és szántóföldje, kertje vagytok! Mindennek rendelt ideje van!  
 
Ki egyedül fontos, ki adja a növekedést? ………………………………….. 
 
Milyen egy mustármag? Karikázd be! 
 
 A: Kisebb minden magnál                 B: Nagyobb minden magnál  
 
 

                             Krisztus benned él 
                          Nagyobb az, aki benned van 
                          mint aki a világban van 
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Rajzolj  
Egy mustármagot                          Egy mustárfát 
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A farizeus és a vámszedő 
Az elbizakodottaknak, akik meg voltak róla győződve, hogy 
igazak, s a többieket megvetették, ezt a példabeszédet 
mondta: 
Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus 
volt, a másik vámos. A farizeus odaállt előre, és így imádkozott 
magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, 
mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a 
vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, mindenemből tizedet 
adok. A vámos megállt hátul, szemét sem merte fölemelni az 
égre, inkább a mellét verte és könyörgött: Isten, irgalmazz 
nekem, bűnösnek! Mondom nektek, hogy ez megigazultan 
ment haza, az nem. Aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, 
aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. Lukács evangélium 
18.9 
 
Jézus alighogy befejezte a beszédét, egy farizeus meghívta 
lakomára magához. El is ment, és asztalhoz ült. Amikor a 
farizeus látta, hogy mielőtt evett, nem mosta meg a kezét, 
megütközött. Az Úr azonban így szólt hozzá: Ti farizeusok, a 
pohár és a tál külsejét tisztogatjátok, de belül tele vagytok 
kapzsisággal és gonoszsággal.  Balgák! Nem az alkotta a külsőt 
is, aki a belsőt alkotta? Adjátok oda inkább, ami benne van, a 
rászorulóknak, és akkor tiszták lesztek egészen.  De jaj nektek, 
farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, rutából és az összes 
kerti veteményből, de semmibe veszitek az igazságot és az 
Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt nem szabad 
elhagyni. Jaj nektek, farizeusok! Szeretitek a főhelyeket a 
zsinagógában és a köszöntéseket a piacon. 
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Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a rég beomlott sírok: az 
emberek fölöttük járnak s nem is sejtik.” Erre egy törvénytudó 
méltatlankodni kezdett: „Mester, ha ilyeneket mondasz, minket 
is gyalázol.” De ő így válaszolt: „Jaj nektek, törvénytudók, mert 
az emberekre elviselhetetlenül nehéz terheket raktok, de 
magatok egy ujjal sem mozdítjátok a terhet. Lukács 11. 37. 
 
Erőtlenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek 
által. Képmutatók, igazán prófétált felőletek Ésaiás, mondván: 

Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; 
szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha 
oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek 
parancsolatai. És előszólítván a sokaságot, monda nékik: 
Halljátok és értsétek meg: Nem az fertőzteti meg az embert 
ami a száján bemegy, hanem ami a száján kijön! Máté 15. 
 
 Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és 
alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a 
megtörtek szívét. Ézsaiás 57.15. 
 
Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, 
hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok 
a ti lelkeiteknek. Máté 11.29.  
 
 
Mi szükséges Istennel való közösséghez?   

                            A…………...........T 
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Bűnbocsánat!  
Bűneid megbocsátattak! Jézus lábainál!  
Egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus 
házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki 
abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a 
farizeus házában, kenetet hozott egy 
alabástromtartóban. Megállt mögötte a lábánál sírva, és 
könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg; 
csókolgatta a lábát, és megkente olajjal. Amikor pedig látta ezt az 
a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában: „Ha ő volna 
ama próféta, tudná, ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki 
hozzáér: bűnös.” Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: 
„Simon, van valami mondanivalóm neked.” Ő pedig így szólt: 
„Mester, mondd!” Erre ezt mondta Jézus: „Egy hitelezőnek volt 
két adósa: az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik 
ötvennel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek 
elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban?” Simon így 
válaszolt: „Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el.” Ő 
pedig ezt mondta neki: „Helyesen ítéltél” és az asszony felé 
fordulva beszélt tovább Simonhoz: „Látod, ezt az asszonyt? 
Bejöttem a házadba: vizet lábamra nem adtál, ő pedig 
könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem 
csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni 
a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig 
kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked: neki sok 
bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig 
kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret.” 
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Az asszonynak pedig ezt mondta: „Megbocsáttattak a te 
bűneid.” Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? 
az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között:  
Ő pedig így szólt az asszonyhoz: A te hited megtartott téged, 
menj el békességgel!” 
 
Mit tett a bűnös asszony Jézussal? Húzd alá az igében! 
Mit mondott Jézus az asszonynak?  
 
           …………………………………………………………………………………………..  
 
Bocsássatok meg egymásnak! 
 Mert megbocsátom vétkeiket bűneikről és álnokságaikról többé 
meg nem emlékezem. Akkor Péter odament hozzá és azt mondta 
neki: Uram! Hányszor vétkezhet ellenem a testvérem, hányszor kell 
megbocsátanom neki? Talán hétszer? Jézus azt felelte neki: Nem azt 
mondom, hogy hétszer, hanem hogy hetvenszer hétszer. Ezért 
hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki el akart számolni 
szolgáival. Amikor elkezdte az elszámolást, odavitték hozzá az 
egyiket, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből 
megadnia, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a 
gyerekeit, és mindenét, amije csak van, és úgy fizessen. A szolga erre 
a földig hajolt, és leborulva kérte: Légy türelemmel irántam, és 
mindent megadok neked.’ Megesett a szíve az úrnak a szolgán, 
elbocsátotta hát őt, és még az adósságot is elengedte neki. Ez a 
szolga azonban, mihelyt kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki 
tartozott neki száz dénárral. Megragadta őt, fojtogatta és követelte: 
‘Add meg, amivel tartozol.’ A szolgatársa a földig hajolt, és kérlelte: 
Légy türelemmel irántam, és megadom neked.’ Az azonban nem 
engedett, hanem elvitte és börtönbe vetette őt, amíg megadja a 
tartozását. 
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Amikor a szolga társai látták a történteket, nagyon 
elszomorodtak. Elmentek és elbeszéltek uruknak mindent, ami 
történt. Akkor az úr magához hívta őt és azt mondta neki Te 
gonosz szolga! Én az egész tartozást elengedtem neked, mert 
kértél engem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd 
szolgatársadon, ahogy én is megkönyörültem rajtad? És az úr 
haragjában átadta őt a kínzóknak, amíg csak meg nem adja egész 
tartozását. Így tesz majd mennyei Atyám is veletek, ha 
mindegyiktek szívből meg nem bocsát a testvérének. Máté 18.  
 
Ezért ha ajándékot viszel és ott eszedbe jut, hogy egyik társadnak 
panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt ajándékodat, menj 
el, és előbb békülj ki azzal az emberrel. az oltárhoz, Utána menj 
vissza, és így ajánld fel ajándékodat Istennek! Békülj ki hamar 
ellenfeleddel, amíg még úton vagytok a bíróság felé. Különben 
ellenfeled a bíró kezébe adhat téged, a bíró meg a börtönőr 
kezébe, s így végül börtönbe zárnak! Igazán mondom neked: ki 
nem jössz onnan, amíg az utolsó fillérig ki nem fizetted 
tartozásodat!”” Máté evangéliuma 5:23-26  
 
Hányszor kell megbocsátani?  Húzd alá! 
Mit tett a király a szolgával?  Mit tett a gonosz szolga 
szolgatársával, mi lett ennek a következménye rá nézve  
 
Egymás iránt legyetek jóságosak és 
könyörületesek, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is 
megbocsátott nektek a Krisztusban!  
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Elragadtatás 
Az Úr visszajön az övéiért az egyházért a menyasszonyáért! Atyám 
házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna 
nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra 
eljövök, és magammal viszlek  titeket, hogy ahol én vagyok ti is 
ott legyetek. János evangélium 14. Legyetek készen tehát, mert 
nem tudjátok melyik órában jön el a ti Uratok. Ti azonban, 
testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként 
lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a 
nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. 
Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és 
józanok. I. Thesz. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és 
feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik 
elaludtak, a Jézus által ő vele együtt. Mert ezt mondjuk néktek az 
Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr 
eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert 
maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával 
leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a 
Krisztusban;Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, 
elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; 
és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért 
vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Lukács 11.26. I. Miként a 
Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is. Ettek, 
ittak, házasodtak, férjhez mentek mindama napig, a melyen Noé 
a bárkába bement (Krisztus benned te Krisztusban vagy), és jött 
az özönvíz,(nagy nyomorúság,harag napja az egyház felemelkedik 
a Földről az Úrhoz Elragadtatás) Hasonlóképen mint a Lót 
napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek;De 
a mely napon kiment Lót Sodomából,tűz és kénkő esett az égből, 
és mindenkit elvesztett: Így lesz azon a napon, melyen az 
embernek Fia megjelenik! Boldog és szent akinek része van az 
első feltámadásban, rajtuk nincs hatalma a második halálnak. 
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A Bárány Menyegzője 
És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy 
vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna: „Halleluja, 
mert uralkodik az Úr,a mi Istenünk, a Mindenható!Örüljünk és 
ujjongjunk,és dicsőítsük őt,mert eljött a Bárány 
menyegzője,felkészült menyasszonya,és megadatott neki,hogy 
felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz 
cselekedeteit jelenti”.Így szólt hozzám: Írd meg: Boldogok, akik 
hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára. És láttam a 
megnyílt eget: íme, egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű 
és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol,szeme tűz lángja, és 
fején sokágú korona és ráírva egy név, amelyet senki sem tud 
rajta kívül;és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név 
adatott neki: az Isten Igéje. A mennyei seregek követték őt 
fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard 
jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel 
fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten 
búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név 
van írva: Királyoknak Királya és uraknak Ura! 
Ezeréves Királyság : Láttam, hogy egy angyal leszállt a 
mennyből; az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a 
kezében. Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a 
Sátán, megkötözte ezer esztendőre, levetette a mélységbe, 
bezárta, és pecsétet tett rá, hogy meg ne tévessze többé a 
népeket, amíg el nem telik az ezer esztendő: azután el kell 
oldoztatnia majd egy kis; akik nem imádták a fenevadat, sem az 
ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és 
kezükre: ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztussal ezer 
esztendeig. A többi halott nem kelt életre, míg el nem telt az 
ezer esztendő. Ez az első feltámadás! 
               Boldog  akinek része van az első feltámadásban 
                      ezeken nincs hatalma a második halálnak 
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Új ég és új föld 
Új eget és földet várunk az Ő ígérete szerint, melyben Igazság 
lakozik!  Új eget és földet láttam. Az első ég és az első föld 
ugyanis elmúltak, és tenger sincs többé. Akkor láttam, hogy a 
szent város, az új Jeruzsálem alászállt az égből, az Istentől. Olyan 
volt, mint a vőlegényének fölékesített menyasszony. Akkor 
hallottam, hogy a trón felől megszólal egy hangos szózat, ezt 
mondva: „Íme, Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni 
és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl 
szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, 
sem jajgatás, sem fáradság, mert az elsők elmúltak. Akkor a 
trónon ülő megszólalt: Íme, újjáteremtek mindent! Majd 
hozzám fordult. „Írd fel: ezek a szavak hitelesek és igazak. 
Jelenések  21. 2Péter 3:9  Hol van az  Ő eljövetelének ideje? 
Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, 
hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek 
elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. 
 

                                  Íme eljövök hamar 
 
Rajzolj, hogyan történhet, hogy nézhet ki? 
Az Elragadtatás - Új ég Új föld 
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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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Keresztkérdések  

9.Szertejárt jót tett és meggyógyított mindenkit, aki hozzá ment, 
kibocsátotta az ő szavát és meggyógyította őket!  
8.Én vagyok az Úr aki megszabadítja népét az ő bűneikből. Akit a 
Fiú megszabadít valóban szabad. 
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  
5.Vagyok aki Vagyok, Én Vagyok a Vagyok Ábrahám Izsák Jákob 
Istene  
4.Örüljetek mert nagy örömhírt  evangéliumot hirdetek ma nektek 
megszületett a Megváltó Dávid városában!  
3.Megmarad a Hit Remény Szeretet ezek közül legnagyobb a 
szeretet, a szeretet soha el nem múlik, Isten maga a Szeretet  
2.Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek  
1.Ki Jézus?  
 

…………… 
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Igaz-Hamis 
 
5kenyér –néhány hal-  5ezer ember -7 kosár maradék 
  
 
7kenyér- néhány hal- 4 ezer ember -7 kosár maradék 
 
 
5kenyér -2hal- 5 ezer ember- 12kosár maradék 
 
 
7kenyér -2hal- 4 ezer ember- 12 kosár maradék 
 
 
7kenyér- 2hal- 5 ezer ember -12 kosár maradék 
 

Ki szaporította meg a kenyeret?  

 

 

Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. 

 Aki e kenyérből eszik, örökké él. János ev. 6.51. 
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Az Úr az Én Őrizőm!  
Őrizz engem mint szemed fényét rejts el szárnyaid árnyékába! 
Isten szárnyai alatt van a menedékünk! Teljes gondviselés, 
védelem biztonság! Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, 
váram, Istenem ő benne bízom! Hányszor akartam 
összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnyai alá gyűjti 
a csibéit. (Mt 23,37) Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt 
van oltalmad; paizs és páncél az ő hűsége. Mily drága a te 
szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékába menekülnek az 
emberek. (Zsolt 36,8) Mint repeső madársereg, úgy oltalmazza 
a Seregek Ura Jeruzsálemet, oltalmazza és megmenti, megvédi 
és megtartja. (Ézs 31,5) Mint mikor a sas kirebbenti fészkét, és 
fiókái fölött repdes, kiterjesztett szárnyára veszi, evezőtollán 
hordozza őket. (5Móz 32,11) Nem kell félned a rémségektől 
éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó 
dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Sátradhoz közel 
sem férhet csapás! Ne félj és ne rettegj! Egy ellened készült 
fegyver sem lesz jo szerencsés!  
 
Rajzolj egy sast kiterjesztett szárnyakkal! 
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Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvize; miként 
megesküszöm, hogy nem megy át többé Noé özönvize e 
földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és 
téged meg nem feddelek. Mert a hegyek eltávoznak, és a 
halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem 
távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól 
könyörülő Urad. Oh te szegény, szélvésztől hányt, vigasztalás 
nélkül való! Ímé, ólomporba rakom köveidet, és zafirokra 
alapítalak. Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, 
mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közeleg 
hozzád. És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem én tőlem 
lesz! Ímé, én teremtettem a kovácsot, a ki a parazsat éleszti és 
fegyvert készít A ki ellened összegyűl, elesik általad. 
mestersége szerint: és én teremtettem a pusztítót is a 
vesztésre! Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, 
és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az 
Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így 
szól az Úr. Ésaiás 54:9-11, 14-17  
 
 
Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, 
mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők 
szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait. Zsidók 4.12. 
Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér 
hozzám üresen hanem megcselekszi amiért kiküldetett. Ézsaiás 
 
Milyen Isten Szava, Igéje? Egészítsd ki! 
 
                                          Isten Igéje 
          ………………………  minden kétélű   ………………………… 
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Nem érhet téged baj! Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren 
jobbod felől, téged akkor sem ér el. Ha az Urat tartod 
oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, 
sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja 
angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva 
vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Mivel 
ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri 
nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a 
nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. 
Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. 
Zsoltárok 91:7, 9-12, 14-16 
Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok 
Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes 
jobbommal támogatlak. Megszégyenülnek és gyalázatra jutnak 
mindazok, akik gyűlölnek téged. Semmivé lesznek, elpusztulnak, 
akik veled perbe szállnak. Keresed, és nem találod azokat, akik 
téged támadnak. Megsemmisülnek teljesen, akik ellened 
harcolnak. Mert én, az ÚR, a te Istened, erősen fogom a jobbodat, 
és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítelek! Ézsaiás 41.10 
Az Úr az én őrizőm ! 
 Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az 
én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és földet. Nem 
engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ. Ímé, 
nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek őrizője! Az Úr a te 
őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. Nappal a nap 
meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged 
minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és 
bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké! Zsoltárok 121:1-8 
 
Az Úr mit tesz veled egészítsd ki! 
 
M ……………………….            M…………………………          M………………………… 
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TEDD IDŐRENDI SORRENDBE! 
 
1.  JÉZUS FELTÁMADÁSA 
 
2.  JÉZUS KERESZTRE FESZÍTÉSE 
 
3.  JÉZUS SZÜLETÉSE 
 
4.  KÁNAI MENYEGZŐ  
 
5.  KENYÉRSZAPORÍTÁS 
 
6.  JÉZUS ELFOGATÁSA 
 
7. HEGYI BESZÉD 

 
 
 
 

Egészítsd ki Mit tett/ tesz az Úr! 

Az Úr ………………………  minden bűnömet 

Az Úr  ……………………    minden betegségedet   

Az Úr …………………....    visel rólunk 

Az Úr ……………………     minden szükséged 

Az Úr ……………………     minket a gonosztól 

Az Úr ……………………     mindenkor 
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Mit jelent az Immánuel Név? 
………………………………………………………………………………. 
 
A Szent Szellem Gyümölcse HIÁNYOS EGÉSZÍTSD KI 
hogy TELJES legyen! 
 
Szeretet  Ö………….  Türelem  B……………..  Szívesség  
Jóság  H………….. Mértékletesség  Szelídség     
 
 Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok 
neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki 
sem tud, csak az, aki kapja. Jelenések 2.17 
 
Ne félj mert megváltottalak neveden szólítottalak örökre enyém 
vagy Ézsaiás 43. 
 
Annakokáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly 
nevet, a mely minden név fölött való; Hogy a Jézus nevére minden 
térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.  És 
minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. 
Filippi 2.9. 
 
Sorolj fel Biblia Személyneveket, Helységneveket  
a következő kezdőbetűkkel ! 
 
J  
……………………, ……………………, …………………, …………….. 
M 
……………………, ……………………, …………………, ……………… 
 
 
                       Kinek a neve minden név fölött való? 
 
                                        ………………………………… 
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Szójáték! 
 
 

SGÉDCIŐS 
 
………………………… 
 
LÁKRIY 
 
………………………… 
 
SZUÉJ 
 
…………………………… 
 
GYEEKEML 
 
……………………………… 
 
TSZETRE 
 
……………………………… 
 
GÉSŰH 
 
……………………………… 
 
RÖMÖ 
 
……………………………… 
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