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Kedves Szülő!

Minden jó szülőre jellemző a 
gondoskodás, mert igyek-
szik biztosítani, hogy gyer-

mekei megfelelő ételeket kapjanak, 
jó ruhákban járjanak, és védettség-
ben éljenek. A megfelelő nevelés fontos 
része, hogy szem előtt tartsa gyermekei fizikai szükségleteit. 
De mi a helyzet a gyermekek lelki szükségleteivel? Ez a köny-
vecske segítheti a gyermekek lelki növekedését, Istennel 
való kapcsolatuk ápolását, hiszen a napi csendesség megtar-
tására ösztönzi őket. A tanítás nem valamely egyháztól vagy 
felekezettől származik, hanem Isten szavából, a Bibliából. 
Miközben a gyermekek használják a könyvecskét, egyre job-
ban megismerhetik Istent. Ez arra buzdíthatja őket, hogy Is-
tennek tetsző életet éljenek. Erősödhet a vágy a szívükben, 
hogy szófogadóak, tisztelettudóak, kedvesek legyenek, és 
szeretettel viszonyuljanak másokhoz. Olyan jellemvonások-
ról elmélkedhetnek, mint bátorság, háládatosság vagy meg-
elégedettség. Azt is megtanulhatják, hogy miként állhatnak 
ellen, ha rosszra csábítják őket, vagy hogyan bocsáthatnak 
meg másoknak. 
A napi áhítatok egyszerű, érthető nyelven íródtak, és szóra-
koztató feladatokat is tartalmaznak. Így, remélhetőleg, a napi 
csendesség örömforrás lesz a gyermekeknek, sőt, ha együtt 
olvassák az áhítatokat, Önöknek is! 
Biztassák gyermekeiket arra, hogy mindennap töltsenek egy 
kis időt Istennel! Ezáltal olyan szokásokat alakíthatnak ki ben-
nük, amelyek jó hatással lehetnek egész további életükre.

Isten azt akarja, hogy mindennap tölts vele egy kis 
időt. Ezt nevezzük csendességnek. Úgy tarthatsz 
csendességet, hogy olvasod a Bibliát és imádkozol. 
Ehhez használhatod ezt a könyvecskét. 

Hagyd abba, amit éppen csinálsz! Vedd elő a 
könyvecskét! Ha van Bibliád, azt is! Legyen nálad 
toll vagy ceruza!

Vonulj el egy csendes zugba, ha tudsz! Kérd 
Istent, hogy segítsen figyelned és megértened, 
amit olvasol. 

Olvasd el a soron következő részt! Kezdd az 
első áhítattal! Először olvasd el a bal oldal tetején 
található bibliai idézetet, amelyet igének vagy 
igeszakasznak is nevezünk. Utána oldd meg a 
feladatokat! 

Gondolkozz el azon, amit olvastál! Van-e va-
lami, amit Isten szeretne tőled? Van-e valami, 
amit megköszönhetnél Istennek?

Imádkozz! Kérd Istent, hogy adjon erőt enge-
delmeskedned akaratának. A jobb oldal alján 
található imádság segítség ehhez. 

Jó így együtt lenni Istennel!

Ugye ma is szánsz időt rá? 
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Útmutató gyermekeknek

Hogyan használd 
a könyvecskét?



Imádkozhatsz így:

1. Immánuél

Ézsaiás 7,14:
„Egy fiatal nő … fiút fog 

szülni, és Immánuélnak ne-
vezik el.”

Ézsaiás nagyon régen élt. Isten üzenetét adta át Isten népé-
nek. Elmondta, hogyan születik majd meg Jézus, az Isten Fia. 
Az Immánuél Jézus egyik neve. Jelentése: velünk az Isten. 

Karikázd be a helyes választ! 

Az Immánuél Jézus egyik neve. Igen. Nem.

Az Immánuél név azt jelenti, hogy Isten jó. Igen. Nem.

Az Immánuél név azt jelenti, 
hogy velünk az Isten. Igen. Nem.

Jézusban Isten jött közénk. Isten nem egy távoli Isten. Mindig 
az Ő gyermekeivel van. Ha te már Isten gyermeke vagy, mert 
Jézusért elfogadott, veled van otthon is, az iskolában is és ak-
kor is, amikor alszol. Örül annak, hogy veled van. Bármikor be-
szélgethetsz vele. 

Most gondolj két helyre, ahol ma leszel! Ha te már Istenhez tar-
tozol, ott lesz veled azon a két helyen is. Mondj neki valamit 
mind a két helyen! 

Istenem, köszönöm, hogy elküldted közénk a 
Fiadat, Jézust. Köszönöm, hogy mindenütt ott 
vagy. Jézus nevében. Ámen.

Rajzold le azt a két helyet, ahol ma leszel!



Imádkozhatsz így:

2. A világ 
Világossága

Ézsaiás 9,1:
„A nép, amely sötétségben jár, nagy vilá-

gosságot lát. A halál árnyékának földjén 
lakókra világosság ragyog.”

Az emberek a bűn sötétségében éltek. Isten azért küldte el 
a Fiát, Jézust a világba, hogy Ő legyen a világ Világossága. 
Jézus megmutatta az embereknek, hogy milyen az az élet, 
amelyik tetszik Istennek. Jézus azért jött, hogy az embereket 
megmentse a bűn hatalmából. 

Egészítsd ki a mondatokat a piros szavak megfelelő alak-
jaival! 

Azok az emberek, akik nem ismerik Istent, a bűn 

 élnek.

 azért jött, hogy a világ Világossága 
legyen. 

Csak Jézus tudja  az embereket a bűn 
hatalmából. 

Próbáltál-e már egy sötét szobában megtalálni valamit? Először 
felkapcsoltad a villanyt, igaz? Csak akkor láthattad, mi hol van.

Jézus a világ Világossága. Csak Ővele láthatjuk meg, milyen Isten. 
Azt is csak Ő értetheti meg velünk, hogyan élhetünk helyesen. 
Csak Ő menthet meg a bűn hatalmából. 

Ha szeretnéd tudni, hogyan, lapozz a 30. áhítat után következő 
oldalakra! 

(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed, 
hogy már megtörtént!) 

Úr Jézus, te vagy a világ Világossága. Köszönöm, 
hogy megmentettél a bűn sötétségéből. Ámen.

Karikázd be a felsorolt 
szavakat a rejtvényben! 
A betűk mehet-
nek vízszintes, 
illetve függőle-
ges irányban.

JÉZUS 
SÖTÉTSÉG 

RAGYOG 
VILÁGOSSÁG 
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Imádkozhatsz így:

3. A Békesség 
Fejedelme

Ézsaiás 9,5:
„Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom 

az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős 
Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” 

Ézsaiás már sok száz évvel Jézus születése előtt megmondta, 
milyen lesz Jézus. 

Kösd össze az egybetartozó szavakat!

 Csodálatos Fejedelme

 Erős Atya

 Örökkévaló Tanácsos

 Békesség Isten
A mi világunk nem igazán békés. Mégis megtörténhet, hogy 
benned csend és nyugalom van. Erről a békességről beszél 

a Biblia, amikor Jézust a Békesség Fejedelmének hívja. Jézus ak-
kor is tud neked békességet adni belül, amikor körülötted min-
den összezavarodik. Talán éppen ma történik veled valami kel-
lemetlen. Ez lehet iskolai vagy családi gond. Amikor elkezdesz 
aggódni, jusson eszedbe, hogy Isten mindent a kezében tart! 
Beszélj Jézussal, és kérd az Ő békességét! 

Úr Jézus, köszönöm, hogy tudsz nekem békes-
séget adni. Köszönöm, hogy gondod van rám. 
Ámen.

Keresd 
meg az utat 

Jézushoz!

Csak Ő tud 
békességet 
adni neked.



Imádkozhatsz így:

Az angyal 
üzenete

Isten Máriát választotta arra, hogy Fiának, Jézusnak 
az édesanyja legyen. Józsefet pedig arra 
választotta, hogy Mária férje legyen. 

A kék válaszok közül melyik illik az egyes 
kérdésekhez? 

Ki lett József felesége?  __________

Mi volt a gyermek neve, aki hamarosan megszületett?  ______

Miből kellett megmentenie az embereket?  ___________

József tudta, hogy Mária kisbabát vár. Mégsem akarta feleségül 
venni, mert tudta, hogy a kisbabának nem ő az édesapja.

Máté 1,20–21:
„Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr an-

gyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: »József, Dávid fia, 
ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert 

ami benne fogant, az a Szentlélektől 
van. Fiút fog szülni, akit nevezz el Jé-
zusnak, mert ő szabadítja meg né-
pét bűneiből.«”

Tudod-e, hogy mit jelent a te neved? Isten Jézusnak nevezte el 
Fiát. A Jézus név jelentése: Szabadító. Arra emlékeztet, amiért Jézus 
a földre jött. Jézus azért jött le közénk, hogy megszabadítson a bűn 
fogságából. Ezt akkor tette meg, amikor meghalt értünk a keresz-
ten. Nem sokkal ezután Jézus újra életre kelt. 

Te kérted-e már Jézust hittel és bűnbánattal, hogy mentsen meg 
a bűn fogságából? Ha igen, köszönd meg, hogy megmentett! Isten-
nek pedig azt köszönd meg, hogy olyan különleges nevet adott az 
Ő Fiának!

Istenem, köszönöm, hogy elküldted Jézust. 
Köszönöm, hogy meg tud szabadítani a bűn-
ből. Jézus nevében. Ámen.

Ha összekötöd a pontokat, 
megtudod, mit látott József.

Jézus.
A bűnből.

Mária.
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Imádkozhatsz így:

5. A Szabadító 
megszületett!

Jézus egy istállóban született meg. Édesanyja a jászolba fek-
tette. A jászol egy vályú, amelyből az állatok esznek. 

Az igaz mondatok elé rajzolj mosolygós arcot!

 A kisbaba egy palotában született meg.

 A kisbaba édesanyját Máriának hívták. 

 A kisbabát az édesanyja bepólyálta.

József és Mária Betlehembe ment. 

Lukács 2,6–7:
„És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és 

megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mi-
vel a szálláson nem volt számukra hely.”

Te hol születtél? Kórházban vagy otthon? Szerinted milyen le-
het egy istállóban megszületni, ahogyan az Jézussal is történt? 
Miket láthatott és mit hallhatott Jézus? 

Gondolj csak bele! Az Isten Fia egy istállóban! Isten annyira 
szeret, hogy a saját Fiát küldte el érted! Vajon megköszönted-e 
már ezt neki? 

Istenem, köszönöm a te nagy-nagy szeretetedet. 
Segíts, hogy el ne felejtsem, mennyire szeretsz! 
Jézus nevében. Ámen.

Rajzolj állatokat az istállóba Jézus köré!



Imádkozhatsz így:

Pásztorok hallják 
az örömhírt

Bogozd ki az összekeveredett betűket!

Egy gyalna  ______________ jött a pásztorokhoz.

A pásztorok élfket  _____________ .

Az angyal nagy rörmöhít  ___________  mondott.

lüsztettgeMe  ________________ a Szabadító. 

Pásztorok voltak azon a vidéken a nyájukkal.

Lukács 2,9–11:
„És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr 

dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt 
mondta nekik: »Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örö-

met, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nek-
tek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.«”

Mindenki szereti az örömhírt! Egyszer néhány pásztor a lehető 
legjobb hírt hallotta! Az angyal azt mondta, hogy az örömhír 
mindenkinek szól. Isten elküldte a Fiát, hogy magára vegye az 
emberek bűneit.

Ez neked is örömhír! Jézus azért jött, hogy a te bűneidet is ma-
gára vegye. Ha jó hírt hallasz, másoknak is el akarod mondani, 
igaz? Kinek szeretnél ma beszélni Jézusról?

Istenem, köszönöm a Jézusról szóló örömhírt. 
Segíts, hogy ma elmondhassam valakinek! Jézus 
nevében. Ámen.

6.
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Imádkozhatsz így:

Bölcsek 
imádják

Ezek az emberek nagyon messziről jöttek, hogy imádják Jé-
zust. Isten egy csillagot helyezett az égre. Az segített nekik 
megtalálni a gyermeket. 

Számozd be a mondatokat, ahogyan egymás után követ-
keznek (1., 2., 3.)! 

 A bölcsek megkérdezték, hol találják Jézust.

 Jézus megszületett.

 A bölcsek egy csillagot követtek mindaddig, amíg 

Júdeába nem értek.

Máté 2,1–2:
„Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes ki-

rály idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és 
ezt kérdezték: »Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert 

láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és el-
jöttünk, hogy imádjuk őt.«”

A bölcsek időt szántak arra, hogy eljöjjenek Jézushoz és imád-
ják Őt. Az imádni azt jelenti, hogy elmondom, milyen hatal-
masnak látom Istent, és szeretni akarom Őt. A Biblia erre fel is 
szólít: „Az Istent imádd!” (Jel 19,10).

Hogyan tudod megmutatni, hogy nagyon szereted Istent? Időt 
szánsz rá, beszélgetsz vele és örömmel megteszed, amit mond. 
Nemcsak az fontos, ahogyan imádod Őt, hanem az is, hogy mi-
ért! Isten azt szeretné, ha azért imádnád Őt, mert szereted. 

Istenem, segíts, hogy mindazzal, amit mondok 
vagy teszek, téged imádjalak! Jézus nevében. 
Ámen.

Ha kiszínezed azokat a négyzeteket, ame-

lyekben 0 van, megkapod, hogy mi az, amit 

Isten vár azoktól, akik hozzá tartoznak! 
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Imádkozhatsz így:

A bölcsek 
ajándéka

Karikázd be, hogy mit adtak a bölcsek Jézusnak!

 ezüst arany bicikli

 tömjén könyvek  korona 

 játékok autó mirha

Isten egy csillagot küldött. A csillag megmutatta a bölcseknek, 
hogy hol van Jézus. 

Máté 2,10–11:
„Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Be-

mentek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és 
leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és aján-

dékokat adtak neki: aranyat, tömjént és 
mirhát.”

A bölcsek ajándékokat adtak Jézusnak. Istent úgy is imádhat-
juk, ha ajándékot adunk neki. De ne drága ajándékokra gon-
dolj ám! 

Odaajándékozhatod Istennek például az idődet. Szánj időt arra, 
hogy beszélgess vele, és olvasd az Ő Igéjét! A kezedet is odaad-
hatod Istennek úgy, hogy segítesz másoknak. Úgy is szolgálha-
tod Istent. Az a lényeg, hogy szeretetből imádd Őt. 

Istenem, szeretlek. Segíts, hogy mindenem-
mel, amim van, téged imádjalak! Jézus nevé-
ben. Ámen.

Rajzold be, hogy merre vezette 
a bölcseket a csillag!

8.



Istenem, te tudod, mi nekem a legjobb. Segíts, 
hogy tudjak bízni benned, és megtegyem, amit 
mondasz! Jézus nevében. Ámen.

9. Jézus a 
templomban

Amikor Jézus még gyermek volt, elment a szüleivel a templomba, 
amely Jeruzsálemben állt. Hazafelé szülei nem találták sehol.

Lukács 2,45–47:
„De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott ke-

resték tovább. Három nap múlva találták meg a templomban, 
amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta 

és kérdezte őket, és mindenki, aki hallot-
ta, csodálkozott értelmén és feleletein.”

Jézus a templomban volt. A templomot azért építik, hogy 
ott Istent imádják az emberek.

Kösd össze az egybetartozó mondatrészeket! 

 Jézus kérdezte.

 A templom azért épül, a templomban volt.

 Jézus a tanítómestereket  hogy ott Istent imádják.

Jézus a Fiú Isten. Mindent tud. Ezt mondta magáról: „Én és az 
Atya egy vagyunk” (János 10,30). Az Atya Isten is mindent tud. 

Mivel Jézus egy az Atyával, végtelenszer többet tud a világ 
legokosabb emberénél! 

Mivel téged Isten teremtett, teljesen ismer. Ő tudja egyedül, 
mi neked a legjobb. Ezért nyugodtan megbízhatsz benne. Ne 
félj megtenni azt, amit Igéjében, a Bibliában mond!

Kösd össze a pontokat, majd színezd ki 
a jeruzsálemi templomot!
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Imádkozhatsz így:

10. Jézus 
és a szülei

Jézus szülei nagyon aggódtak. Végül megtalálták Jézust. 

Lukács 2,49–51:
„»Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én Atyám 

házában kell lennem?« Ők azonban a nekik 
adott választ nem értették. Jézus ezután 
elindult velük, elment Názáretbe, és en-
gedelmeskedett nekik.”

Húzd alá a helyes választ!

1.  Hol találta meg Mária és József Jézust?

 Egy rokon házában.  A jeruzsálemi templomban.

2.  Mit mondott Jézus a templomról?

 Azt, hogy a templom az Ő Atyjának a háza. 
Azt, hogy nagyon szép.

3.  Mit tett Jézus, amikor a szülei megérkeztek? 

 Elszökött előlük. Engedelmesen hazament 
velük Názáretbe. 

Jézus mindig tisztelte a szüleit. Amikor megtalálták, hazament 
velük. Jézus annak ellenére engedelmeskedett a szüleinek, hogy 
akkor is Isten volt, amikor a földön élt. 

Isten azt akarja, hogy te is engedelmeskedj a szüleidnek. A Biblia 
ezt mondja: „Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek!” (Efezus 
6,1). Ez azt jelenti, hogy tedd meg, amit mondanak. Tedd meg 
azonnal és örömmel! Engedelmeskedni egyáltalán nem könnyű, 
de Isten erőt ad, ha már hozzá tartozol.

Istenem, adj erőt, hogy engedelmeskedni tudjak 
ma a szüleimnek! Szeretném azonnal és öröm-
mel megtenni, amit kérnek tőlem. Jézus nevé-
ben. Ámen.

Rajzold le, miben tudsz ma engedelmes-
kedni a szüleidnek!
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Imádkozhatsz így:

Keresztelő 
János

Jézusnak volt egy János nevű rokona, aki nagy igehirdető volt. 
Mindenki csak úgy ismerte, hogy Keresztelő János. 

Márk 1,7–8:
„Ezt hirdette: »Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra 

sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját megoldjam. 
Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pe-

dig Szentlélekkel fog megkeresztelni.«” 

Bogozd ki az összekeveredett betűket!

János (ízvelz)  ___________  keresztelte meg azokat az em-

bereket, akik meg akarták mutatni, hogy bűneiktől Istenhez 

fordultak. 

Azt mondta, hogy Jézus az Ő (Sztne)  ________ lelkével fog-

ja megkeresztelni az embereket.

A Szentlélek megmutatja majd az embereknek, hogyan 

(hénlteke) ___________ Istenért.

Jézus mindenkinél hatalmasabb. Ő a Fiú Isten. Szentlelke be-
költözik azoknak az életébe, akik hittel elfogadják Őt Uruknak 
és Megváltójuknak. 

Amikor bűnbánattal és hittel odafordulsz Jézushoz, azonnal 
elküldi hozzád a Szentlelket, hogy örökre veled maradjon. 
A Szentlélek segít nemet mondanod a bűnre és Istenért élned. 
A Biblia ezt mondja: „Ő tanít majd meg titeket mindenre” (János 
14,26).

Istenem, köszönöm, hogy az, aki hisz Jézusban, 
megkapja a Szentlelket. Jézus nevében. Ámen.

Húzd át a Q betűket! A megmaradt betű-
ket írd a szaggatott vonalkákra!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Mi a titkos üzenet? 

11.



Imádkozhatsz így:

12. Jézus meg-
keresztelkedik

János Jézust is megkeresztelte a folyóban. 

Márk 1,10–11:
„És amikor [Jézus] jött ki a vízből, [János] látta, hogy megnyílik 

a menny, és leszáll rá [Jézusra] a Lélek mint egy galamb; a 
mennyből pedig hang hallatszott: »Te vagy az én szeretett Fiam, 

benned gyönyörködöm.«”

I vagy H betűvel jelöld, hogy a mondat igaz vagy hamis!

 József keresztelte meg Jézust.

 Jézusra leszállt a Szentlélek.

 Miután Jézus megkeresztelkedett, eleredt az eső.

 Isten azt mondta, hogy gyönyörködik az Ő Fiában.

A Biblia sokféleképpen mutatja meg nekünk, hogy Jézus az Isten 
Fia. Két dolog történt, amikor Jézus megkeresztelkedett. Isten 
Szentlelke leszállt rá, és Isten megszólalt a mennyből. 

Isten szeretné, ha tudnád: Jézus mindenki mástól különbözik. Ő 
nemcsak ember. Ő a Fiú Isten. Ha valaki megkérdezi, honnan tud-
hatjuk, hogy Jézus Isten Fia, elmondhatod neki ezt a történetet. 

Istenem, hálás vagyok, amiért megmutattad, 
hogy Jézus a Fiú Isten. Segíts, hogy emlékezzek 
erre a történetre! Jézus nevében. Ámen.

— — — — — — — — —
◱ ▤ ▣ ◲ ◨ □ ◪ ◳ ◰

— — — — — .
◳ ◨ ▧ ◧ ◫

Kicsoda Jézus? Fejtsd meg a kódot!

□ ◧ ▤ ◪ ◳ ◱ ◫ ◨ ▧ ◲ ◰ ▣

A E É F I J N S T U Ú Z



Imádkozhatsz így:

13. Jézust meg-
kísérti a Sátán

Az ördög megkísértette Jézust a pusztában. 

Máté 4,2–4:
„Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhe-

zett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: »Ha Isten Fia 
vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.« Ő így 

válaszolt: »Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, ha-
nem minden igével, amely Isten szájából 

származik.«” 

A Sátán, a kísértő Isten ellensége. Arra akarta rávenni Jézust, 
hogy a köveket változtassa kenyérré. Mit mondott Jézus? Mi 
az, amire még a kenyérnél is nagyobb szükségünk van?

Bogozd ki az összekeveredett betűket, és írd az alattuk 
levő négyzetekbe!

E S N I T  A V Z A S

Isten szavára, Igéjére ugyanúgy naponként szükséged van, mint az 
ennivalóra. Az étel megerősíti a testedet. Isten Igéje abban segít, 
hogy egyre jobban hasonlíthass Jézushoz, ha már Istenhez tartozol.

A Sátán azt akarja elérni, hogy ne olvasd Isten Igéjét. De Isten ad 
erőt a kísértés idején, ha már hozzá tartozol. A Biblia ezt mondja 
a hívőkről: „De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk 
Jézus Krisztus által!” (1Korinthus 15,57). Ne engedd, hogy a Sátán tá-
vol tartson a napi igeolvasástól!

Istenem, köszönöm a te Igédet. Segíts minden-
nap olvasnom! Kérlek, tegyél egyre hasonlóbbá 
Jézushoz! Jézus nevében. Ámen.

█████ █████

MEGÉHEZETT
KÖVEK

KENYÉR
IGE

KÍSÉRT

K Í S É R T M K M R
R X Y L X T K H H M
X I I I Z S I K Y F
M E G É H E Z E T T
O X E O G D N N J R
V H Z E C J N Y P C
C Y K B Z U B É X Z
K Ö V E K P U R H Y

Karikázd be a felsorolt szava-
kat a rejtvényben! 
A betűk mehetnek 
vízszintes, illetve 
függőleges 
irányban.



Imádkozhatsz így:

A Sátán mondja: 
„Engem imádj!”

Máté 4,8–10:
„Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, meg-

mutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és 
ezt mondta neki: »Mindezt neked adom, ha leborulva 

imádsz engem.« Ekkor így szólt hozzá Jé-
zus: »Távozz tőlem, Sátán, mert meg van 
írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és 
csak neki szolgálj!«”

Karikázd be a helyes megoldás betűjelét! 

A Sátán megmutatta Jézusnak 

 A. a virágos mezőket. B. a világ minden országát.

A Sátán azt mondta, hogy mindazt Jézusnak adná, ha Jézus 

 A. imádná őt. B. a köveket kenyérré változtatná.

Jézus azt mondta, hogy egyedül csak … imádjuk.

 A. Istent B. magunkat 

Ha már hozzá tartozol, Istennek kellene lennie a legfonto-
sabb személynek az életedben! Rajta kívül nem lenne sza-
bad senkit és semmit imádnod! Ám a Sátán arra akar rávenni, 

hogy sok minden legyen sokkal fontosabb az életedben Isten-
nél. Vigyázz, mert el tudja érni, hogy a sportot, a számítógépes 
játékokat, a barátaidat vagy bárki és bármi mást Istennél sokkal 
fontosabbnak tarts!

Amikor jön a kísértés, egyedül Isten tud segíteni. Beszélj vele 
a kísértésről! Bízz benne, hogy Isten Szentlelke ad erőt nemet 
mondanod! Kérd Istent, hogy adjon erőt egyedül Őt imádnod 
és szolgálnod!

Istenem, segíts, hogy csak téged imádjalak és 
szolgáljalak! Azt akarom, hogy senki és semmi 
ne legyen nálad fontosabb az életemben! Jézus 
nevében. Ámen.

Sok jó van az életünkben, de van, 
ami a legjobb!

Kösd össze a szavakat a hozzájuk tartozó képekkel! 

14.
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Imádkozhatsz így:

Simon 
és András

Márk 1,16–17:
„Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és 

Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mi-
vel halászok voltak; és így szólt hozzájuk Jézus: »Jöjjetek utánam, 
és emberhalászokká teszlek benneteket.«” 

Simon és András éppen halászott. Jézus elhívta őket, hogy 
kövessék Őt. Mit mondott, mivé fogja őket tenni?

E____ –
H_______ K Á.

Jézus azt akarta, hogy Simon és András kövesse Őt, aztán ké-
sőbb segítsen másoknak megismerni Jézust, a Fiú Istent. 

Ha te már hiszel Jézusban mint Uradban és Szabadítódban, 
te is lehetsz emberhalász. Mondd el másoknak, hogy Jézus 

az ő bűneikért halt meg a kereszten, majd a harmadik napon 
feltámadt. Azt is mondd el, hogyan fogadtad el te Jézust Sza-
badítódnak!

Ismerd meg Isten Igéjét, amennyire csak tudod! Tanulj meg kí-
vülről igeverseket (a könyv végén találsz néhányat)! Így készül-
hetsz fel arra, hogy te is emberhalász legyél, és Jézusról beszélj 
az embereknek!

Istenem, szeretnék én is emberhalász lenni. Hasz-
nálj engem, hogy mások is megismerhessenek 
téged! Jézus nevében. Ámen.

Juttasd el Simont és Andrást a halászbár-
kától az emberekig!

15.



Imádkozhatsz így:

16. Jakab 
és János

Márk 1,19–20:
„Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, a Zebedeus fiát 

és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban; 
és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a nap-
számosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek őutána.”

Kösd össze a mondatok elejét és végét!

Isten azt várja gyermekeitől – azoktól, akik már hozzá tartoznak –, hogy 
kövessék Jézust. Ezzel nem kell addig várnod, amíg felnősz. Már most is 
megteheted! Mit jelent Jézust követni? Azt, hogy hálából és szeretetből 
újra meg újra eldöntöd: neki akarsz engedelmeskedni. Ehhez a Szentlélek-
től kapsz erőt. Engedd, hogy a Szentlélek Jézushoz hasonlóvá formáljon!

Isten azt akarja, hogy életed végéig kövesd Jézust, akármi leszel is: ka- 
mionos, zöldséges, mérnök, misszionárius stb. Követed-e már Jézust?

Istenem, adj erőt, hogy követhessem Jézust! Sze-
retnék egyre jobban Jézusra hasonlítani! Jézus 
nevében. Ámen.

Rajzolj halakat a hálóba!

Éppen a 

Jézus meglátott 
egy testvérpárt, 

Jézus 
hívására 

hálóikat javítgatták.

csatlakoztak Jézushoz.

Jakabot és Jánost. 



Imádkozhatsz így:

17. Jézus 
és a sokaság

Márk 3,9–10:
„Jézus pedig szólt tanítványainak: legyen készen számára egy 

csónak a sokaság miatt, hogy ne tolongjanak körülötte. Mert 
sok embert meggyógyított, úgyhogy akinek valami baja volt, 
megrohanta őt, hogy megérinthesse.”

Bogozd ki az összekeveredett betűket, és egészítsd ki a 
mondatokat! 

Sokan akarták (éJzsut)  __________  látni.

Jézusnak a sokaság miatt egy 

(kasarcón)  ___________  volt szüksége.

Jézus sok (tegebte) _________  meggyógyított.

Jézus a Fiú Isten. Bármit megtehet. A Biblia ezt mondja: „min-
dent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy 
gondoljuk” (Efezus 3,20). Van hatalma neked is segíteni.

Vajon ez azt is jelenti, hogy mindent megtesz, amit csak kérsz 
tőle? Nem. Azt azonban mindenképpen megteszi, ami neked a 
legjobb. Mit szeretnél, mit tegyen érted Jézus? Mondd el neki 
még ma!

Istenem, hatalmas vagy! Fiad, Jézus is hatalmas! 
Köszönöm, hogy minden gondomat elmondha-
tom neki! Segíts bíznom Jézusban! Jézus nevé-
ben. Ámen.

CSÓNAK
JÉZUS

SOKASÁG
HATALOM

BETEG

S H B E T E G X
O V D D D Q X D
K J L S A Z J O
A É P A D G N U
S Z C S Ó N A K
Á U Q Q L I C B
G S C H E H T D
Ű H A T A L O M

Karikázd be a felsorolt szavakat a rejtvény-
ben! A betűk mehetnek vízszintes, illetve 
függőleges irányban.
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Imádkozhatsz így:

18. Jézus Király!

Jézus jó hírt mondott a sokaságnak! Ha felismerik, hogy rá-
szorulnak Isten erejére, Isten királyságának a tagjaivá válhat-
nak. 

Számokkal (1., 2., 3.) jelezd a mondatok helyes sorrendjét! 

 Jézus elkezdte tanítani az embereket.

 Jézus jó hírt mondott nekik: Istenhez tartozhatnak, 
ha felismerik, hogy szükségük van Istenre.

 Jézus látta, milyen sokan gyűltek össze.

Máté 5,1–3:
„Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután 

leült, odamentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így 
tanította őket: »Boldogok a lelki szegények, mert övék a meny-
nyek országa.«”

Akik királyságban laknak, tudják, hogy országukat egy király irá-
nyítja. Engedelmeskednek neki, mert abban az országban a király 
a legfelsőbb hatalom. Jézusról Isten mondja a Bibliában, hogy Ő a 
királyok Királya! Ha már bocsánatot kaptál Jézustól a bűneidre, mert 
hittel hozzá fordultál, akkor elmondhatod, hogy egy Királyhoz tar-
tozol. Ez nagy öröm és boldogság! De vajon engedelmeskedsz is a 
Királynak? Engeded-e, hogy mindent Ő irányítson az életedben?

Istenem, köszönöm, hogy tudhatom: Jézus a ki-
rályok Királya. Segíts megértenem, hogyan tar-
tozhatom hozzá. Jézus nevében. Ámen.

Kösd össze a pontokat, és színezd ki az 
ékköveket a király koronáján!



Imádkozhatsz így:

Örülhetsz

Rajzolj mosolygós fejet minden igaz mondat elé!

 Vannak, akiket üldözhetnek azért, mert helyesen 
cselekszenek. 

 Istent nem érdekli, ha mások kicsúfolnak téged a hi-
tedért. 

 Már most örülhetsz, mert Istentől egyszer jutalmat 
kapsz. 

Máté 5,10–12:
„Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek 

országa. Boldogok vagytok, ha énmiattam gya-
láznak és üldöznek titeket, és mindenféle 
rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és 
ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges 
a mennyekben.”

Nem mindig könnyű Jézust követni. Előfordulhat, hogy kigú-
nyolnak, undokul viselkednek veled, vagy elfordulnak tőled, 
akik korábban barátkoztak veled. Minden ilyen dolog nagyon 
fáj. Jézus teljesen átérzi a helyzetedet, és megérti az érzései-
det. Őt is sokan gúnyolták, még akkor is, amikor a kereszten 
haldoklott. Ne felejtsd el: Jézus nagyon szeret! Tudja, hogy ne-
ked mi nehéz. Ám ha akkor is kitartasz mellette, egyszer majd 
jutalmat kapsz tőle. 

Istenem, köszönöm, hogy szeretsz. Segíts, hogy 
ezt soha ne felejtsem el! Akkor is emlékeztess a 
szeretetedre, amikor mások csúfolnak. Jézus ne-
vében. Ámen.

19.

Bogozd ki az összekeveredett 
betűket, majd írd le a mondatot! 

KELECSLESZ

TNESI GEMALTUJZAM
AH LYEHENES

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ –
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Imádkozhatsz így:

20. A só

Jézus azt mondta, hogy az Ő követői olyanok, mint a só. Mit 
tudsz a sóról?

Húzd alá a helyes választ!

A só jó, mert a sóban megromlanak/frissen maradnak az élel-

miszerek.

A só jó/rossz ízt ad az ételeknek.

A só éhessé/szomjassá tesz. 

Jézus azt szeretné, ha követői olyanok lennének, 
mint a só. Ha te már Jézus követője vagy, hogyan 

lehetsz só? Például úgy, hogy segítesz másoknak, 

Máté 5,13:
„Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel 

lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való 
már, csak arra, hogy kidobják, és el-
tapossák az emberek.”

vagy kedvesen, jóságosan bánsz másokkal. Az emberek előbb vagy 
utóbb megértik, hogy azért vagy ilyen, mert Jézust szereted. Talán 
lesznek olyanok, akik szintén meg akarják majd ismerni Jézust. 

A Biblia ezt mondja: „Hirdessétek az evangéliumot minden teremt-
ménynek!” (Márk 16,15). Az evangélium jelentése: örömhír. Mondd 
el másoknak, mit tett érted Jézus! Mutasd meg nekik az életeddel, 
hogy jó Jézust ismerni és hozzá tartozni!

Istenem, segíts, hogy én is só lehessek mások 
életében! Szeretnék ezen a héten beszélni rólad 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .nak (akit le is rajzoltam). Jézus 
nevében. Ámen.

Rajzolj ide valakit, akit ismersz, de aki még 
nem ismeri Jézust!

Ezen a héten le-
gyél te a só az ő 
életében! 



Imádkozhatsz így:

21 A világosság

I vagy H betűvel jelöld, hogy a mondat igaz vagy hamis! 

 Jézus azt mondta, mi vagyunk a világ világossága, 
akik követjük Őt. 

 Ragyogjon a világosságunk az emberek előtt.

 Éljünk úgy, hogy az emberek minket dicsőítsenek.

Máté 5,14–16:
„Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült 

város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, ha-
nem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek 
a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, 

hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyá-
tokat.”

Használtál-e már elemlámpát? Egy elemlámpával nem tévedsz el a sö-
tétben. Mivel világít, láthatod, merre kell menned, és nem érhet baj. 

Jézus azt mondja, hogy követői olyanok, mint egy lámpás. De csak 
akkor világítanak, ha szeretetből engedelmeskednek Jézusnak. Így 
mutatják másoknak az Istenhez vezető utat. A te életed is így vilá-
gít? Megláthatják-e mások Jézust az életedben? Mutatod-e nekik, 
hogyan kell követni Jézust?

Istenem, add, hogy lámpás lehessek másoknak! 
Segíts másoknak is megmutatnom a hozzád ve-
zető utat! Jézus nevében. Ámen.

Ha áthúzod a P betűket, megkapod 
a titkos üzenetet. 

_________ _ __
______________!

PPPPRPAPPPGPYPPPPOPPGPPPJPOPPNPPAPTPPIP
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Mi a titkos üzenet?



Imádkozhatsz így:

Isten látja 
a szívedet

Máté 5,20:
„Ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét 

és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek 
be a mennyek országába."

Írd a kék betűket egymás után a szaggatott vonalkákra!

A törvénytanítók és a farizeusok a zsidó nép vezetői voltak. 
Azt gondoltÁk magukróL, hogy nagyon jók, és helyesen él-
nek. Valóban úgy Tűnt, hOgy Isten törvénye sZerint élnek. 
Kívül jóNak mutatták magukat, de belül tele voltak bűnnel. 
Nem hItték, hogy szükségük van JézUsra.

Isten látta, hogy az írástudóknak és a farizeusoknak is meg 
kell belülről 

Láttál-e már olyan almát, amelyik kívülről szépnek látszott, de belül 
már rossz volt? Pont ilyenek voltak a farizeusok. De talán te is ilyen 
vagy? Kívülről tudunk úgy viselkedni, mintha Jézust követnénk, mert 
meg tudjuk mindazt tenni, amit Jézus követői szoktak tenni. Közben 
azonban olyan dolgokat gondolunk és teszünk, amiknek Isten egy-
általán nem örül. Isten azt szeretné, ha kívülről is és belülről is ked-
ves lennél az Ő szemében. Ne hasonlíts a farizeusokhoz! Mondd el 
Istennek azokat a rossz gondolatokat és érzéseket, amelyek benned 
vannak! Engedd, hogy megváltoztassa a szívedet! 

Istenem, kérlek, változtass meg! Szeretnék Jé-
zushoz hasonlítani! Jézus nevében. Ámen.

22.

Isten téged is meg akar 
belülről változtatni. 

V_ _ _ _ _ _ _ _ K.

Start



Imádkozhatsz így:

A harag

Jézus éppen az embereket tanította.

Máté 5,21–22:
„Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj! Mert 

aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én 
pedig azt mondom nektek, hogy aki ha-
ragszik atyjafiára, méltó arra, hogy ítél-
kezzenek felette.”

Kösd össze az egybetartozó mondatrészeket! 

 Ne haragudj!

 Aki öl, azt el kell ölj!

 Hosszan senkire ne ítélni.

Jézus azt akarja, hogy ha te már hozzá tartozol, szeresd a 
másik embert. Jézus ahhoz is ad erőt, hogy azokat is szeretni 
tudd, akik feldühítenek. 

Mindannyiunkkal megtörténik, hogy megharagszunk vala-
kire. Az a bűn, ha dédelgeted a haragot a szívedben, és en-

geded, hogy a haragod irányítson. A harag könnyen rávesz 
rossz dolgokra. A Biblia azt mondja, hogy az, aki Jézust követi, 
legyen „késedelmes a haragra” (Jakab 1,19). 

Ha haragszol valakire, mondd el Istennek! Kérd, hogy segít-
sen megbocsátanod, és segítsen szeretned azt, akire meg-
haragudtál. Beszélj azzal is, akire haragszol, és próbáld meg 
rendezni vele a dolgot!

Istenem, segíts, hogy ne legyek haragtartó! Sze-
retném a te szereteteddel szeretni az embereket! 
Jézus nevében. Ámen.

Ha megfejted a kódot, megtudod, mit vár 
tőled Isten, ha te már Jézus követője vagy. 
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Imádkozhatsz így:

Hagyd ott az 
ajándékodat!

Máté 5,23–24:
„Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut 

eszedbe, hogy atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd 
ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyádfiá-
val, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat.”

Az emberek azért vittek áldozati ajándékokat Istennek, hogy 
imádják Őt. Isten azonban azt akarta, hogy először békülje-
nek ki másokkal.

Számokkal (1., 2., 3.) jelezd a mondatok helyes sorrendjét! 

 Békülj ki azzal, akire haragszol!

 Menj vissza, és ajánld fel áldozatodat!

 Hagyd az oltár előtt ajándékodat! 

Isten azt szeretné, ha jóban lennél másokkal, és rendeznéd a 
kapcsolatodat azokkal, akiket szavaiddal vagy tetteiddel meg-
bántottál. 

Ha megbántottál valakit, menj oda hozzá, és mondd meg neki, 
hogy bánt a dolog! Kérj tőle bocsánatot! Azzal is kimutathatod 
szeretetedet Istennek, ha ebben is engedelmeskedsz. Utána 
felszabadultan imádhatod és szolgálhatod Őt. 

Istenem, add, hogy meg tudjam békíteni azokat, 
akiket megbántok! Így is meg akarom mutatni, 
hogy szeretlek. Jézus nevében. Ámen.

24.
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Karikázd be a felsorolt szavakat a rejtvény-
ben! A betűk mehetnek vízszintes, illetve 
függőleges irányban, lentről indulva is.



Imádkozhatsz így:

Tegyél jót!

Máté 5,39–41:
„Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a 

gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda má-
sik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni 
az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy 

mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre.”

Húzd át a helytelen válaszokat!
Mit tegyél, ha valaki rosszat tesz neked?

Amikor valaki bánt, ne vágj vissza, hanem legyél kedves az 
illetőhöz! Jézus mondja ezt a Bibliában: „Szeressétek egymást!” 
(János 13,34). Erre csak azok képesek, akik már Jézushoz tar-
toznak. Kérd az Ő erejét ahhoz, hogy tudd tenni a jót! Van-
nak olyan sérelmek, amelyekről egy olyan felnőttel kellene 
beszélned, akiben megbízol. Mindenképpen mondd el, ha 
valaki úgy ér hozzád, hogy az neked nem jó, vagy ha valaki 
megüt! Keress egy felnőttet, aki tud neked segíteni! 

Istenem, adj erőt megbocsátanom azoknak, akik 
bántottak! Segíts a te szereteteddel szeretnem 
őket! Jézus nevében. Ámen.

25.

Jézus azt akarta, hogy követői az Ő szeretetét adják tovább 
másoknak, és azokhoz is viszonyuljanak kedvesen, akik bánt-
ják őket.

Hogyan bánhatsz szeretettel a másikkal? Raj-
zolj mosolygós arcot a helyes válaszok mellé!

Ne szóljak többé hozzá!

Viszonzásul én is tegyek vele valami rosszat!

Legyek hozzá kedves!
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Imádkozhatsz így:

Szeresd 
ellenségeidet!

Máté 5,43–45:
„Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és 

gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek 
ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, 
hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját go-

noszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak.”

Azok az emberek, akiket Jézus tanított, azt gondolták, termé-
szetes, ha gyűlölik azokat, akik bántják őket. Jézus azonban 
azt mondta, hogy szeretniük kell ellenségeiket, és imádkoz-
niuk kell értük. Vajon készek voltak-e erre? És te kész vagy-e? 

Egészítsd ki a mondatokat a piros szavakkal!

Az emberek azt gondolták, természetes, ha  ____________  
azokat, akik bántják őket.

Jézus azt mondta,  ______________  kell ellenségeiket.

Azt is mondta, hogy  ___________ kell értük.

Könnyű azokat szeretni, akik szeretnek minket. Azokat azonban 
egyáltalán nem könnyű szeretni, akik csúnyán viselkednek velünk. 
De gondolj csak bele: Isten annak ellenére nagyon szeret, hogy 
bűnöket követsz el! 

Jézus mondta ezt a Bibliában az Ő követőinek: „ahogyan én szeret-
telek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!” (János 13,34). Imádkozz 
azokért, akik rosszul bánnak veled! Kérj felnőtt segítséget, ha kell! 
Kérd Istent, hogy segítsen az Ő szeretetével szeretned az ellensé-
geidet is!

 Istenem, add, hogy ki tudjam békíteni azokat, 
akiket megbántok. Jézus nevében. Ámen.

Hogyan tudnád szeretni az ellenségedet? 
Rajzold le!

26.



Imádkozhatsz így:

Ne legyél 
önző!

Máté 6,1:
„Vigyázzatok: a kegyességeteket ne az emberek előtt gyako-

roljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat 
mennyei Atyátoktól.”

A kegyességet gyakorolni kifejezés jelentése: jót tenni.

Írd az IGEN vagy a NEM szócskát az üres buborékba annak 
megfelelően, hogy egyetértesz-e a mondattal, vagy nem! 

 Úgy tegyek jót, hogy mindenki lássa. 

 Azért tegyek jót, hogy ne kapjak büntetést. 

 Azért tegyek jót, mert szeretem Jézust.

Gondolkozz el azon, hogy te miért teszel jót! Azért, mert azt 
gondolod, Isten akkor jobban fog szeretni? Isten már most is 
tökéletesen szeret! Sohasem tudna ennél jobban szeretni. Az 
Isten iránti szeretetből tedd a jót! Ha másért teszed, önzésből 
teszed. Kérd Isten erejét, hogy ne önmagadért éljél, hanem 
Őérte!

Istenem, azért szeretnék jót tenni, mert téged 
szeretlek, nem pedig azért, mert magamat sze-
retem. Jézus nevében. Ámen.

A titkos üzenet visszafelé olvasható! 
A megfejtést a legutolsó betűnél kezdd!

27.
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Imádkozhatsz így:

Isten a mi 
Atyánk

Máté 6,9–11:
„Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, 

szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg 
a te akaratod, amint a mennyben, úgy a 

földön is; mindennapi kenyerünket add 
meg nékünk ma.”

Bogozd ki az összekeveredett betűket, és a szavakat írd a 
vonalakra! 

Isten neve (tenszlesétesk)  __________________  meg. 

Imádkozzunk azért, hogy jöjjön el Isten (szágaro) __________.

Imádkozzunk azért, hogy Isten (taakraa) _____________  

legyen meg.

Kérjük Istentől azt, amire (sékgüszünk) ___________  van.

Ha már elfogadtad Jézust Megváltódnak, és Isten gyerme-
ke lettél, akkor Isten a te mennyei Atyád is. Azt akarja, hogy 

rendszeresen beszélj vele, és hidd el, hogy törődik veled. Imád-
kozhatsz úgy is, ahogyan Jézus tanította.

Mondd el Istennek, milyen nagynak és csodálatosnak ismerted 
meg Őt! Imádkozz azért, hogy az Ő akarata legyen meg, és te 
azt el is tudd fogadni! Kérd Istentől azt, amire igazán szüksé-
ged van! A Biblia így biztat: „Az én Istenem pedig be fogja tölteni 
minden szükségeteket” (Filippi 4,19). 

(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed, 
hogy már megtörtént!)

Istenem, köszönöm, hogy amikor hittel elfogadtam 
Jézust, az én mennyei Atyám is lettél. Köszönöm, 
hogy gondoskodsz rólam. Jézus nevében. Ámen.

28.

Mondd el Istennek is! Ne feledkezz meg a hálaadásról! 

1.

2.

Mire 

van szük-
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dolgot!



Imádkozhatsz így:

A megbocsátás

Máté 6,12–13:
„Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is 

megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; 
és ne vígy minket kísértésbe, de szaba-

díts meg a gonosztól.”

Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 
1. Kérjük Istent, 

a. hogy bocsássa meg nekünk azokat a dolgokat, ami-
ket rosszul teszünk! 

b. hogy adja meg nekünk az összes olyan új játékot, 
amelyeket szeretnénk megkapni!

2. Mielőtt azt kérjük, hogy Isten bocsásson meg, biztos-
nak kell lennünk abban, 

a. hogy megfésülködtünk.
b. hogy megbocsátottunk másoknak. 

3. Kérjük Isten erejét, hogy ellen tudjunk állni 
a. a fagylaltnak.
b. a kísértésnek. 

Ha te már megtértél, és Istenhez tartozol Jézusért, Isten min-
den bűnödet megbocsátotta. Amikor ismét bűnt követsz el, 
emlékeztesd magadat erre, és köszönd meg Istennek, hogy 

már megbocsátott neked (1János 1,9). Ez segít másoknak meg-
bocsátanod. Csak az tud tiszta szívből megbocsátani mások-
nak, aki átélte, hogy Isten neki már megbocsátott.

Isten nem akarja neked visszaadni a sok rosszat,  amivel meg-
bántottad. Még csak nem is emlékeztet a bűneidre. Tökélete-
sen megbocsát, amikor hittel elfogadod Jézust Megváltódnak! 
Van-e valaki, akinek meg kell bocsátanod? Tedd meg még ma!

(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)
Istenem, köszönöm, hogy amikor hittel elfogad-
tam Jézust Megváltómnak, tökéletesen megbo-
csátottál nekem. Adj erőt, hogy ugyanígy tudjak 
megbocsátani én is másoknak! Jézus nevében. 
Ámen.
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Karikázd be a felsorolt szavakat a 
rejtvényben! A betűk mehet-
nek vízszintesen (jobbról 
balra is), illetve függőle-
ges irányban, lentről 
indulva is.



Imádkozhatsz így:

Ne aggódj!

Máté 6,25:
„Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit 

egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodja-
tok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál?”

Tegyél pipát (√) az elé, amelyik elengedhetetlen az élethez! 

 étel  játék  ruha

 levegő  cukorka  szeretet

Tudja-e Isten, hogy szükséged van ezekre? ___________

Kell-e aggódnod ezek miatt? ________________

Aggódni szörnyű dolog! Az aggodalom nagyon rossz érzés. 
Bele is lehet betegedni! Isten azt szeretné, ha nem aggódnál. 
Azt szeretné, ha az aggódás helyett bíznál benne. A Bibliában 
ezt mondja: „Bízzál az Úrban teljes szívből!” (Példabeszédek 3,5). 

Isten mindent kézben tart. Van-e valami, ami miatt nagyon ag-
gódsz? Beszélj róla Istennel! Bízz benne, hogy valamilyen mó-
don segít, és megoldást ad!

Istenem, tudom, hogy kezedben tartasz min-
dent, mégis aggódom. Vedd el a szívemből az 
aggódást! Segíts, hogy benned bízzam! Jézus 
nevében. Ámen.

30.

Ez a két kéz Isten gondviselésére emlékeztet. 
Írd a vonalakra, ami miatt nagyon aggódsz!

Hidd el, hogy Istennek gondja 

van rád. Beszélj neki mindenről, 

ami miatt aggódsz! 



Az egyedüli igaz Isten tökéletes. Végtelen a hatalma. 
Ő teremtette a világot. Téged is Ő alkotott. Nagyon sze-
ret téged! Azt akarja, hogy egy nap vele éljél a menny-
országban.

Ennek van egy nagy akadálya! Úgy születtél, hogy meg-
van benned a vágy a rosszra. Ez a bűn miatt van. A benned 
lévő bűn miatt bánsz sokszor csúnyán a másik emberrel, 
vagy hazudsz, vagy parancsolgatsz. Ettől Isten nemcsak 
szomorú, hanem nagyon haragszik is a bűnre. A Biblia ezt 
mondja: „Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicső-
ségének” (Róma 3,23). A mondat második fele azt jelenti, 
hogy nem lehetsz Istennel. Ez a bűn büntetése. 
Isten azonban előre eltervezte, hogyan adhat neked 
mégis bűnbocsánatot. Elküldte Fiát a földre. Jézus kis-
babaként született meg Karácsonykor. Olyan emberi 
életet élt, mint te vagy én. Egyben volt csak más. Benne 
nem volt bűn! Ezért tudta egy nap magára venni a te bű- 
neidet. Aznap Isten Őt büntette meg helyetted. Jézust 
felszögezték egy keresztre. Kifolyt a vére, és meghalt. 
Ezt a megoldást gondolta ki Isten a te megmentésedre. 

Jézust eltemették. De a harmadik napon Isten egy cso-
dával jelezte, hogy elfogadta Jézus áldozatát. Visszahoz-
ta Jézust az életbe. A Biblia ezt mondja: „Krisztus meg-
halt a mi bűneinkért… és feltámadt a harmadik napon” 
(1Korinthus 15,3–4). Jézus ma a mennyországban él.

ISTEN

Tudod-e már 
ezeket Istenről? Jézus érted halt meg. 

Egyedül ezért kaphatsz bűnbocsánatot.
Ha egyetértesz azzal, hogy bűnös vagy, mondd el 
Istennek imádságban! Mondd el neki, hogy szomo-
rú vagy, amiért sokszor gondoltál, mondtál és tettél 
olyat, ami Istent sértette, elszomorította. Mondd el, 
hogy Isten útján akarsz ezentúl járni. Ez a bűnbánat. 

Isten azt is hallani akarja, mit gondolsz Jézusról. Ha 
elhiszed, amit olvastál, mondd el Istennek, hiszed, 
hogy Jézus érted halt meg. Hiszed, hogy Ő kapta 
meg a te bűneidért járó büntetést. A Biblia ezt mond-
ja: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz” (Apostolok 
cselekedetei 16,31). Ha őszintén hiszed, amit Istennek 
imádságban elmondasz, Isten bűnbocsánatot ad, és 
nem kapsz büntetést

Téged is vár Isten! Mondhatod neki ezt: „Istenem, bű-
nös vagyok. Sajnálom, hogy sokszor megbántottalak 
a csúnya gondolataimmal, szavaimmal, tetteimmel. 
Hiszem, hogy Jézus a kereszten az én bűneimért ka-
pott büntetést. Hiszem, hogy meghalt és feltámadt. 
Szeretnék ezentúl a te utadon járni. Jézus nevében. 
Ámen.”

Ha beszéltél most minderről Istennel, és bűnbocsánatot 
kaptál, írd ide a mai dátumot, hogy mindig emlékezhess 
erre a napra! 

H

I

T

A mai dátum:



? ?Szeretnéd a 3. kötetet 
is megkapni

Fontos, hogy folyamatosan tanulj igeverseket a Bibliából! Pipáld 
ki (✔) azt az igeverset, amelyet már biztosan tudsz kívülről! 
(Zárójelbe utána írhatod, hány nap alatt tanultad meg. Rendsze-
resen ellenőrizd, tudod-e még azokat, amelyeket megtanultál!) 

 Jelenések 19,10: „Az Istent imádd!”

 Máté 4,4: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem min-
den igével, amely Isten szájából származik.”

 Efezus 3,20: „„[Isten] mindent megtehet sokkal bősége-
sebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk.”

 Zsoltárok 56,4: „Ha félek is, benned bízom!”

 Máté 5,10: „Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, 
mert övék a mennyek országa.”

 Márk 16,15: „Hirdessétek az evangéliumot minden te-
remtménynek!”

 Máté 5,16: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az embe-
rek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a 
ti mennyei Atyátokat.”

 János 13,34: (Jézus mondja) „Ahogyan én szerettelek ti-
teket, ti is úgy szeressétek egymást!”

Milyen az 
emlékezőtehetséged

Ez a könyvecske 
______________________  tulajdona.
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Válaszd ki az alábbi
elérhetőségek közül azt, amelyik 

neked a legmegfelelőbb, és írd meg 
nekünk, hogy meg szeretnéd kapni 

a 3. kötetet. Írd meg a pontos 
címedet is, mi pedig a lehető 

legrövidebb időn belül elpostázzuk 
neked.



Kérj érdekes leckéket levélben! 
(Az előző oldalon található címek közül 

választhatsz.)
Kérdezd meg a szüleidet, 

hogy beléphetsz-e 
a Csodaklikk keresztyén gyerekoldalra? 

Ha igen, látogass el a 

www.csodaklikk.com-ra! 

LÉPJ BE
közénk!

•	az információk,

•	a rejtvények,

•	az ajándékok!

Biztosítunk, hogy 

tetszeni fognak 

Csatlakozz
a Levelező Klubhoz!
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