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kötet

Ez a könyvecske
______________________ tulajdona.

Kedves Szülő!

M

Rövid
levél
szülőknek

inden jó szülőre jellemző a
gondoskodás, mert igyekszik biztosítani, hogy gyermekei megfelelő ételeket kapjanak,
jó ruhákban járjanak, és védettségben éljenek. A megfelelő nevelés fontos
része, hogy szem előtt tartsa gyermekei fizikai szükségleteit.
De mi a helyzet a gyermekek lelki szükségleteivel? Ez a könyvecske segítheti a gyermekek lelki növekedését, Istennel
való kapcsolatuk ápolását, hiszen a napi csendesség megtartására ösztönzi őket. A tanítás nem valamely egyháztól vagy
felekezettől származik, hanem Isten szavából, a Bibliából.
Miközben a gyermekek használják a könyvecskét, egyre jobban megismerhetik Istent. Ez arra buzdíthatja őket, hogy Istennek tetsző életet éljenek. Erősödhet a vágy a szívükben,
hogy szófogadóak, tisztelettudóak, kedvesek legyenek, és
szeretettel viszonyuljanak másokhoz. Olyan jellemvonásokról elmélkedhetnek, mint bátorság, háládatosság vagy megelégedettség. Azt is megtanulhatják, hogy miként állhatnak
ellen, ha rosszra csábítják őket, vagy hogyan bocsáthatnak
meg másoknak.
A napi áhítatok egyszerű, érthető nyelven íródtak, és szórakoztató 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 bennük, amelyek jó hatással lehetnek egész további életükre.

Hogyan használd
a könyvecskét?

1
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4
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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 valami, amit Isten szeretne tőled? Van-e valami,
amit megköszönhetnél Istennek?
Imádkozz! Kérd Istent, hogy adjon erőt engedelmeskedned akaratának. A jobb oldal alján
található imádság segítség ehhez.
Jó így együtt lenni Istennel!
Ugye ma is szánsz időt rá?

1.

Egy beteg
ember

Márk 1,40–42:
„Odament hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva
így szólt hozzá: »Ha akarod, meg tudsz tisztítani.« Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: »Akarom, tisztulj meg!« És azonnal
eltávozott róla a lepra, és megtisztult.”

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

teti meg a problémádat, mert azt szeretné, ha még jobban
bíznál benne.
A Bibliában ezt olvassuk: „Minden gondotokat őreá vessétek,
mert neki gondja van rátok” (1Péter 5,7). A rávetni azt jelenti,
hogy neki mondod el. Milyen gonddal küszködsz most? Elmondtad már Jézusnak?

d,
Ha megfejted a titkosírást, megtudo
hogyan érez Isten irántad.

◔ ◌ ◑ ◒ ◘
◷ ◉ ◍ ◐ ◵ ◎ ● ◕ ◈ ○ ◓
R S T V Z
A Á D E G I J K M N O

————————
◎ ◌ ◑ ◐ ○ ○ ◐ ◕

Jézus meggyógyította a beteget.

———

Egy leprás jött Jézushoz.

——————.

Jézus segíteni akart a beteg emberen.
Jézus a Fiú Isten. Mivel Isten minden emberrel törődik, te is
kérheted, hogy segítsen a nehézségeidben. Jézus meg tudja
oldani a gondjaidat, de az is megtörténhet, hogy nem szün-

◒ ◷ ○

———,
◔ ◉ ◍

——————
◵ ◓ ○ ◍ ● ◷

————
◈ ◐ ◔ ◑

◌ ◘ ◐ ◔ ◐ ◑

Imádkozhatsz így:
(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)

Istenem, köszönöm, hogy gondod van rám.
Szeretnék egyre jobban bízni benned. Segíts
ebben! Jézus nevében. Ámen.

2.

Menj, és mutasd
meg magadat!

Jézus meggyógyította a leprást.

Isten is kijelentette, hogy Jézus az Ő Fia! Egy nap ezt mondta
Isten Jézusról: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm”
(Máté 17,5).
Elhiszed, hogy Jézus az Isten Fia? Mivel Ő a Fiú Isten, meg tud
tisztítani a bűntől, hogy Isten előtt szent és tiszta lehess.

Márk 1,43–44:
„Jézus erélyesen rászólva azonnal elküldte, és ezt mondta
neki: »Vigyázz, senkinek semmit el ne mondj, hanem menj
el, mutasd meg magadat a papnak, és
ajánld fel tisztulásodért, amit Mózes rendelt – bizonyságul nekik!«”

Jézus azt parancsolta az embernek, hogy mutassa meg magát a papnak, mert neki kellett igazolni a gyógyulást. Jézus azt
akarta, hogy a leprás ne mondja el mindenkinek, mi történt.
Azt akarta, hogy az emberek Istent dicsőítsék és így ismerjék
fel Őbenne, Jézusban a Megváltót.

Hogyan fejeznéd be
ezt a mondatot?
Tudom, hogy Jézus Isten, mert _____________
____________________________________
____________________________________

Egészítsd ki a mondatokat a piros szavakkal!
______________ parancsolt valamit az embernek.
Azt akarta, hogy ne _____________ el, mi történt vele.
Ehelyett elküldte, hogy ____________ meg magát a papnak.
Jézus a Fiú Isten. Honnan tudhatjuk, hogy ez így van? Onnan is, hogy a Biblia sok olyat mondott el róla előre, ami be is
következett, amikor itt élt a földön. Ezenkívül maga az Atya

Imádkozhatsz így:
(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)

Istenem, köszönöm Jézust, a te Fiadat, aki azért
jött, hogy engem is megtisztítson a bűntől. Jézus nevében. Ámen.

3.

Isten pontos
időzítése

Jézus annak, akit meggyógyított, elmondta, hogy mit tegyen.

Márk 1,44–45:
„Ezt mondta neki: »Vigyázz, senkinek semmit el ne mondj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel tisztulásodért, amit Mózes rendelt – bizonyságul nekik!« Az pedig
elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet,
úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan a városba,
hanem kint, lakatlan helyeken tartózkodott, és oda mentek hozzá mindenfelől.”

Isten terve mindig jó és helyes. Pontosan tudja, minek mikor
van itt az ideje.
Isten ezt mondja: „a ti gondolataitok nem az én gondolataim,
és a ti utaitok nem az én utaim” (Ézsaiás 55,8). Hidd el, Istennek
jó terve van a te életedre is! Kérd, hogy segítsen kivárnod az
Ő pontos időzítését!

Rajzolj ide egy órát! Ez emlékeztetni fog
arra, hogy jó kivárnod Isten időzítését.

Fejezd be a megkezdett mondatokat!
Az ember

lakatlan helyre kellett mennie.

Jézusnak

mindenhonnan Jézushoz mentek.

Az emberek

mindenkinek elmondta, mi történt vele.

Isten tervében akkor még nem szerepelt az, hogy Jézus kijelentse, Ő a Fiú Isten. Az az ember tehát engedetlen volt. Mindenkinek elmondta, mi történt vele.
Vannak, akik szeretnek a saját elképzelésük szerint cselekedni. Nem akarják kivárni, hogy Isten megmutassa az Ő tervét.

Imádkozhatsz így:
(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)

Istenem, köszönöm, hogy jó terved van az életemre. Adj erőt, hogy ki tudjam várni a te időzítésedet! Jézus nevében. Ámen.

4.

A négy barát

Jézus Kapernaum városába érkezett.

Márk 2,2–4:
„Olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt
hely; ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni
egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak
a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt.”

Ha te már Jézushoz tartozol, úgy viheted hozzá a barátodat,
hogy beszélsz neki Jézusról. Kérj Istentől erőt, bátorságot és alkalmat ehhez! Gondold végig, mit fogsz mondani! Azután pedig mondd el, mit tett érted Jézus, és hogyan hihet ő Jézusban.
Az is megtörténhet, hogy a barátod hívő lesz.
De mi van akkor, ha nem akar Jézusról hallani, és ki is nevet?
Akkor úgy vidd őt Jézushoz, hogy imádságban beszélsz róla
Jézusnak.

Kit szeretnél Jézushoz vinni? Írd le két barátod
keresztnevét! Miután beszéltél nekik Jézusról,
vagy elkezdtél értük rendszeresen imádkozni,
rajzolj a nevük mellé egy mosolygós fejet!

Bogozd ki az összekeveredett betűket, és a szavakat írd
a helyükre! Így megkapod, hogyan juttatták a beteget
Jézushoz.
(ÁSÍLTNY)

vágtak

a (TTŐNE)

.

Imádkozhatsz így:

(RTTEEÉSZKELTE)

(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)

az (GYAÁT)

.

Istenem, szeretném, ha a barátaim is ismernének téged! Segíts, hogy beszélhessek nekik az
Úr Jézusról! Jézus nevében. Ámen.

5.

Jézus megbocsátja a bűnöket

A férfiak úgy segítettek azon a barátjukon, aki nem tudott járni,
hogy Jézushoz vitték.

te bűneidet és Ő kapta meg a te büntetésedet. Miután meghalt,
életre kelt, vagyis feltámadt.
Ha még hittel nem fogadtad el Jézust Szabadítódnak, ma megteheted. Ha segítségre van szükséged, olvasd el a füzet 30. áhítata után található részt, melynek címe: Tudod-e már ezeket
Istenről? Ha már hiszel Jézusban, köszönd meg, hogy megbocsátotta minden bűnödet!

Márk 2,5–7:
„Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: »Fiam, megbocsáttattak a bűneid.« Ott ültek néhányan az írástudók
közül, és így tanakodtak szívükben: »Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja!
Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?«”
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Minden gondolat, szó vagy tett, amelynek Isten nem örül,
bűn. Minden ember követ el bűnöket. Az az ember és a barátai is bűnösök voltak. Jézus azonban látta, hogy van bennük
hit. Hittek Jézusban. Az írástudók nem hittek benne. Nem hitték, hogy van hatalma megbocsátani a bűnöket.
Az aláhúzott szavak megfelelő betűivel egészítsd ki az
alábbi mondatokat!
J _ z _ s látta az emberek h _ tét.
Az í_ á _ t _ d _ k nem hittek Jézusban.
Nem hitték, hogy Jézus m _ g tudja b _ cs _ t _ n _ a bűnöket.
Egyedül Jézus tudja megbocsátani a mi bűneinket is. Ő a Fiú
Isten. Benne egyáltalán nincs bűn. A kereszten magára vette a
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Kösd össze
a pontokat!
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Imádkozhatsz így:
(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)

Istenem, köszönöm, hogy elküldted Jézust,
hogy meghaljon értem. Jézusért bocsátottad
meg minden bűnömet. Adj erőt, hogy a barátaimat hozzá vihessem! Jézus nevében. Ámen.

6.

Jézus mindent
a kezében tart

Az írástudók nem hitték, hogy Jézus megbocsáthatja a bűnöket.

Márk 2,8–11:
„Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: »Miért tanakodtok így szívetekben? Mi
könnyebb: azt mondani a bénának: Megbocsáttattak bűneid! –
vagy azt mondani: Kelj fel, fogd az ágyadat és járj!? Azért pedig,
hogy megtudjátok: az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön – így szólt a bénához:
Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!«”

A hatalom szó főnököt vagy uralkodót juttat eszedbe. Jézus
a Fiú Isten. Az Ő hatalma végtelen: mindent a kezében tart.
Karikázd be a megfelelő választ!
A mai történetben milyen szót használ Jézus: miket van hatalma megbocsátania?
Vétségeket. Bűnöket.

Csalásokat.

Mi derül ki a mai történetből: mi felett van még hatalma?
Gyász.

Baleset.

Betegség.

Azok, akiknek hatalmuk van, sokszor tesznek rosszat másokkal.
Azt akarják, hogy mindenki nekik engedelmeskedjen. Jézus,
a Fiú Isten egyáltalán nem hasonlít rájuk.
Bár Jézusnak minden fölött van hatalma, nagyon szeret, ezért
nem tesz neked soha rosszat. Szeretné megbocsátani a bűneidet. Erőt akar adni, hogy azt tedd, ami helyes. Bátran bízd rá
magadat, és tedd meg, amit Igéjében mond!
Karikázd be a felsorolt szav
akat a rejtvényben!
A betűk mehetnek vízszint
es, illetve függőleges irányban.
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Imádkozhatsz így:
Úr Jézus, köszönöm, hogy mindent a kezedben tartasz. Segíts, hogy rád bízhassam az életemet, és megtegyem, amit mondasz. Ámen.

7.

Kelj fel, és járj!

Isten csodálatos! Képes betegeket gyógyítani! Képes bűnöket
megbocsátani! Méltó arra, hogy dicsérjük Őt! A Biblia ezt
mondja: „Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék” (Zsoltárok 96,4).
Istent úgy tudod dicsérni, ha imádságban elmondod neki, amit
megláttál belőle. Nem elég azonban csak jó dolgokat mondani
róla. Azzal is Őt dicséred, ha bízol benne, és engedelmeskedsz
neki. Hogyan fogod ma Istent dicsérni?

Jézus az írástudókkal beszélgetett.

Márk 2,10–12:
„»Azért pedig, hogy megtudjátok: az Emberfiának van
hatalma bűnöket megbocsátani a földön – így szólt a bénához:
Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!« Az
pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki
szeme láttára; úgyhogy ámulatba estek mind,
dicsőítették az Istent, és ezt mondták:
»Ilyet még sohasem láttunk!«”

Segíts az embernek hazatalálnia!

Jézus meggyógyította a béna embert. Így az már tudott járni.
Ilyet csak Isten tehett! Az emberek ámulatba estek, és Istent
dicsőítették!
Hogyan érezhette magát a béna ember, mielőtt Jézus
meggyógyította? És utána? Rajzold le az arcát a két körbe!

Imádkozhatsz így:
(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)

Előtte

Utána

Istenem, hatalmas vagy! Adj erőt ma is benned
bíznom, és neked engedelmeskednem! Így
akarlak ma dicsérni! Jézus nevében. Ámen.

8.

A magvető

Jézus ezt a történetet egy nagy tömeg előtt mondta el.

Márk 4,3–6:
„Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy egyik mag az útfélre esett, de jöttek a madarak, és
felkapkodták. Másik meg a sziklás helyre esett, ahol kevés volt
a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben;
amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt.”

Isten azt akarja, hogy mindennap olvasd az Ő Igéjét. De mi
van utána? Emlékszel, mit olvastál? Hiszed-e, amit Isten kijelent a Bibliában, és megteszed-e, amit Ő vár tőled?
Isten azt akarja, hogy engedelmeskedj Igéjének. Ha már hiszel
Jézusban, ezzel örömet szerzel neki. A Biblia megváltoztatja
a gondolataidat és a tetteidet is. Miközben megteszed, amit
Isten mond, Jézushoz kezdesz egyre inkább hasonlítani.
Találd meg a két rajz közötti
5 különbséget!

Mi történt? Kösd össze a mondatok elejét a végével!
A magvető

sok kikelt növényt megperzselt.

A madarak

többféle helyre estek.

A magok
A nap

sok magot felkapkodtak.
vetett.

A mag Isten Igéjét, a talaj a hallgatókat jelenti. Az útfél azok,
akik nem akarják Isten Igéjét hallani. A sziklás hely azok, akik
örömmel hallják, de nem engedelmeskednek neki.

Imádkozhatsz így:
(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)

Istenem, köszönöm a Bibliát. Adj erőt, hogy naponta olvassam, és meg is tegyem, amit mondasz. Jézus nevében. Ámen.

9.

Még több mag

Jézus így fejezte be a történetet.

Márk 4,7–8:

Legyél te is jó föld! Engedd be Isten Igéjét a szívedbe és a gondolataidba! Figyelj Istenre, és tedd meg, amit mond! Ha megteszed,
belülről megváltoztat. Hasonlítani kezdesz Jézusra. A Biblia ezt
mondja: „Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy
be ne csapjátok magatokat” (Jakab 1,22). Jézus ezt is mondja: „Ha
valaki szeret engem, az megtartja az én igémet” (János 14,23). A
megtartani azt jelenti, hogy elhiszed és megteszed, amit mond.

„Egy másik a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. A többi pedig a jó földbe
esett, és termést hozott, miután kikelt és szárba szökkent, és meghozta egyik a harmincszorosát, másik a hatvanszorosát, sőt némelyik a százszorosát is.”

Minden tövis, ami elvonja a figyelmedet Isten Igéjéről. A tövisek elpusztították a kikelt magokat! Más magok jó földbe
hullottak. A jó föld azok, akik hallják Isten Igéjét és engedelmeskednek neki. A termés az, amit Istenért megteszel. A jó
földben sokszoros lett a termés!
Mennyi termést hozott a jó földből kikelő mag? Keresd meg
a számokat az igerészben, és írd a kukoricamagokra!

Rajzold rá a kukoricacsöveket
a szárakra, és
színezd ki
a képet!

Imádkozhatsz így:
(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)

Istenem, segíts, hogy megtartsam a te Igédet!
Kérlek, változtass meg belül! Tegyél olyanná,
mint amilyen Jézus! Jézus nevében. Ámen.

.
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A vihar

Jézus egész nap tanított. Végül nagyon elfáradt.

Márk 4,35–37:
„Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk:
»Menjünk át a túlsó partra.« Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt, úgy, ahogy éppen a hajóban volt; de
más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt,
és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni.”

A vihar előtt minden nyugodt volt. Az élet is ilyen néha: jól megy
minden, de hirtelen történik valami rossz. Talán valaki, akit szeretsz, megbetegszik. Vagy máshová kell költöznötök.
Isten tudja, ha nehéz dolgok jönnek az életedben. Ő mindent
tud! Jézus, Isten Fia ott volt a tanítványokkal a viharban. Ha már
hozzá tartozol, melletted is ott van. Bízz benne!

Kösd össze a pontokat!

Jézus egy nagy tavon hajózott a tanítványaival, amikor
lecsapott rájuk egy vihar. A tanítványok rettenetesen féltek!
Egészítsd ki a piros szavakkal a mondatokat!
tanítványokkal éppen egy hajóban
1. _________________a
volt.

2. Hirtelen nagy ______________ támadt.
3. A tanítványok nagyon _______________ .

Imádkozhatsz így:
(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)

Istenem, olyan jó, hogy te tudsz minden rosszról, ami velem történik. Köszönöm, hogy mindig velem vagy. Jézus nevében. Ámen.

.
1
1

A félelem

A nehéz helyzetekben mindannyian félünk. Te mit csinálsz, amikor félsz? Sokszor segít, ha beszélsz róla. Elmondhatod a szüleidnek, a tanárodnak, vagy akárkinek, akiben megbízol.

Márk 4,36–38:
„Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték
őt, úgy, ahogy éppen a hajóban volt; de más hajók is voltak a
nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó
hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá:
»Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?«”

Karikázd be a helyes választ!
Mitől féltek a tanítványok?

A vihartól.

Kalózoktól.

Cápáktól.

Istennel is beszélhetsz a félelmeidről. Mondd el neki, mitől félsz.
Kérd az Ő segítségét! A Biblia ezt mondja: „Amikor kiáltottam,
meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél” (Zsoltárok 138,3).

Karikázd be a felsorolt szavakat a rejtvényben!
A betűk mehetnek vízszintes (egyszer jobbról
balra is!), illetve függőleges irányban.
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Mit tettek?

Nevettek.

Elmondták Jézusnak. Elrejtőztek.

Tudsz-e Jézussal beszélni, amikor félsz?

Igen.

Nem.

Imádkozhatsz így:
Istenem, köszönöm, hogy beszélhetek veled
a félelmeimről. Segíts, amikor félek! Jézus nevében. Ámen.
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Jézus beszél

Neked vajon engedelmeskedne a vihar, ha rászólnál? Biztosan nem! Egyedül Jézusnak van hatalma a viharok felett! Ő a
láthatatlan, teremtő Isten képe. Mindennek parancsol.
Le tudja csendesíteni a vihart, és téged is meg tud nyugtatni! Beszélj vele, amikor félsz! Jézus szeret. Talán nem azonnal
csendesíti le a vihart, de belül tud békességet adni. Igéje azt
mondja, hogy „teljes békében” őrzi meg azokat, akik hozzá
tartoznak (Ézsaiás 26,3).

Jézus és a barátai a hajóban voltak.

Márk 4,37–39:
„Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó
részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így
szóltak hozzá: »Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?« Ő
pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a
tengernek: »Hallgass el, némulj meg!« És
elállt a vihar, és nagy csendesség lett.”

Rajzold le, amikor valamitől féltél!

Kösd össze a mondatok elejét a hozzájuk tartozó
befejezéssel!
A tanítványok féltek a

Jézusnak.

A tanítványok el is mondták ezt
Jézus azt mondta a tengernek, hogy
A vihar azonnal

lecsendesedett.
viharban.

hallgasson el, és némuljon meg.

Imádkozhatsz így:
Istenem, te mindennek parancsolsz, és szeretsz
engem. Segíts, hogy ezt akkor se felejtsem el,
amikor félek! Jézus nevében. Ámen.
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Hiszel benne?

Néha nehéz bízni. Talán bíztál már valakiben, aztán csalódtál.
Talán azt gondolod, Istenben is csalódni fogsz, a te gondjaidat
még Ő sem tudja megoldani.
A Biblia ezt mondja: „Te [Isten] alkottad az eget és a földet nagy
hatalommal és kinyújtott karral. Neked semmi sem lehetetlen”
(Jeremiás 32,17). Istenben nem csalódhatsz! Nem mindig teszi
azt, amit vársz tőle, mégis megbízhatsz benne.

Jézus lecsendesítette a nagy vihart!

Márk 4,40–41:
„Akkor ezt mondta nekik: »Miért féltek ennyire? Miért nincs
hitetek?« Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz:
»Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?«”

Írd a betűket a számok

fölé!
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A bizalom azt jelenti:

Hinni azt jelenti, hogy akkor is bízol Istenben, amikor félsz.
Igaz vagy nem igaz? A helyes választ karikázd be!:

Igaz.

Nem igaz.

Jézus azt akarta, hogy a tanítványok
bízzanak benne.
Igaz.

Nem igaz.

A tanítványok nem féltek.

Akkor is bízhatsz Jézusban,
amikor félsz.
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Imádkozhatsz így:
(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)

Igaz.

Nem igaz.

Istenem, köszönöm, hogy előtted nincs akadály. Hiszem, hogy amit mondasz, az úgy lesz.
Jézus nevében. Ámen.
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Egy nagy gond

Bárhová is ment Jézus, az emberek mindig valami gonddal
keresték meg.

Nyugtalanít-e most valami otthon vagy az iskolában? Ha igen,
mondd el Istennek! Neki elmondhatod, mert szeret, és segíteni akar.
A Biblia ezt mondja: „Semmiért se aggódjatok, hanem … tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt (Filippi 4,6). Istennel bármikor,
bárhol és bármiről beszélhetsz. Ő mindig meghallgat, és válaszol.

Márk 5,22–24:
„Ide jött hozzá az egyik zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus,
aki meglátva őt, lába elé borult, és esedezve kérte: »Kislányom
halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon.« Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság is követte őt, és tolongott körülötte.”

Segíts Jézusnak eltalálni Jairus házához!

Jairus fontos egyházi vezető volt. A kislánya haldoklott.
Arra volt szüksége, hogy Jézus meggyógyítsa. Ezért kérte
Jézus segítségét.
Egészítsd ki a mondatokat a piros szavakkal!
Jairus háza

Jézushoz ment.
A kislánya
Azt akarta, hogy Jézus
Kérte Jézus

Imádkozhatsz így:

.
.
.

(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)

Istenem, juttasd eszembe, hogy ha valami bánt,
elmondjam neked. Köszönöm, hogy meghallgatsz és válaszolsz. Jézus nevében. Ámen.

.
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Csak higgy!

Amikor valami rossz történik, általában félünk. Olyankor nehéz
elhinni, hogy Isten segíthet. De ne felejtsd el: Istennek semmi
sem túl nehéz!

Márk 5,35–36:

Isten azt akarja, hogy higgy Jézusban, és bízd rá magadat. Ő
mindig megtartja, amit ígért. A Biblia ezt mondja: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (János 14,27 – Károli-fordítás).
Jézusnak a legnagyobb problémád sem túl nagy!

„Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai elöljáró házától érkezők ezt mondták: »Leányod meghalt. Miért fárasztod még a
Mestert?« Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz: »Ne félj, csak higgy!«”

Írd a sárga mezők betűit a vonalakra! Kezdd
a legfelső sorban, és haladj balról jobbra!

Miközben Jézus Jairus háza felé tartott, megállt.

Ki mit tett? Kösd össze!
Jairus lánya
Emberek
Jézus

az mondta Jairusnak, hogy higgyen.
meghalt.
jöttek Jairus házától.

Az emberek azt mondták Jairusnak, hogy elkésett. Jézus erre
bátorítani kezdte, hogy higgyen. De tudott-e hinni Jairus Istenben egy ilyen nagy nehézben? Te tudnál hinni?
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Imádkozhatsz így:
(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)

Úr Jézus, segíts, hogy akkor is tudjak bízni
benned, amikor félek! Nem akarom elfelejteni,
hogy neked semmi sem túl nehéz. Ámen.
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Jairus házánál

Azok, akik Jairus házától jöttek, azt mondták, hogy a kislány
meghalt.

Mark 5,37–39:
„Senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak
Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Amikor
megérkeztek a zsinagógai elöljáró házához, látva a zűrzavart,
a hangosan sírókat és jajgatókat, bement, és
így szólt hozzájuk: »Miért csináltok ilyen
zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek
nem halt meg, csak alszik.«”

Húzd alá a helyes választ!
Az emberek azért sírtak, mert a kislány…

elaludt.

meghalt.

nagyon rosszul volt.

Jézus azt mondta, hogy a kislány csak …

alszik.

kicsit van rosszul.

meghalt.

Jézus tudta, hogy a kislány meghalt, de azt is tudta, hogy Ő
fel tudja támasztani!

Hihetsz Istennek, mert Ő sohasem hazudik (Titusz 1,2), és sohasem változik meg (Jakab 1,17). Amit a Bibliában mond, ma
is igaz. Hihetsz szavának, és bízhatsz ígéreteiben!
Isten azonban nem mindig teszi azt, amit szerinted tennie kellene. Jobban tudja, hogy neked mi a legjobb. Kérd, hogy azt
tegye, ami neked a legjobb! Azután bízz benne, hogy meg is
teszi!
Karikázd be a felsorolt szavakat a rejtvényben! A betűk mehetnek vízszintes, illetve
függőleges irányban.
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Imádkozhatsz így:
(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)

Istenem, köszönöm, hogy mindig igazat mondasz, és soha nem változol. Mindig azt tedd,
ami nekem a legjobb! Jézus nevében. Ámen.
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Sok csodálkozó
ember

Jézus azt mondta az embereknek, hogy a kislány csak alszik.

Márk 5,40–42:
„Erre kinevették; de ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a
gyermek apját, anyját és a vele levőket, bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki:
»Talitha kúmi!« – ami azt jelenti: »Leányka, neked mondom, ébredj fel!« A leányka pedig azonnal felkelt és
járkált, mert tizenkét éves volt már. Azok
pedig azt sem tudták, hova legyenek a
nagy ámulattól.”

Szoktál-e azon csodálkozni, amiket Isten tesz? Például életet
ad. Tudsz-e mondani valamit, amit Isten teremtett, és amiért
csodálhatjuk? Téged is Isten teremtett. Megköszönted-e már
neki az életedet?
Jézus a történetben szereplő kislányt feltámasztotta, mert
élet és halál fölött is van hatalma. Ugye milyen jó, hogy ez a
csodálatos és hatalmas Isten törődik veled is?
Milyen csodálatos dolgokat tett Isten?
Rajzolj ide egyet!

Igaz vagy nem igaz? Karikázd be a helyes választ!
Jézus azt mondta a kislánynak, hogy nem tud segíteni rajta.

Igaz. Nem igaz.
A kislány felkelt, és járkálni kezdett.

Igaz. Nem igaz.

Az emberek csodálkoztak

Igaz. Nem igaz.

Imádkozhatsz így:
Istenem, csodálatos vagy! Köszönöm, hogy
megalkottál. Köszönöm, hogy törődsz velem.
Jézus nevében. Ámen.
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A beteg asszony

ban tudnak segíteni, de nem mindig. Egyedül Isten ismeri teljesen a tested működését, hiszen Ő teremtett. Dönthet úgy,
hogy meggyógyít, de úgy is, hogy nem. Egy biztos: ha hozzá
tartozol, veled lesz a betegségben is. Azt fogja tenni, ami neked a legjobb.

Amikor Jézus elindult Jairussal a házához, valaki feltartóztatta.

Márk 5,25–28:
„Egy asszony pedig, aki tizenkét éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát sem látta, hanem még rosszabbul lett; amikor meghallotta,
amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert
így gondolkodott: »Ha megérintem akár
csak a ruháját is, meggyógyulok.«"

Tegyél

-t az igaz mondatok elé!

Az asszony már 15 éve beteg volt.

Fejtsd meg a mondatot a kód segítségével!
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Az orvosok nem tudtak rajta segíteni.
Az asszony hitt abban, hogy Jézus tud rajta segíteni.
Voltál-e már beteg? Elmentél orvoshoz? Az orvosok hosszú
éveken át tanulják, hogyan segíthetnek a betegeken. Általá-

Imádkozhatsz így:
(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)

Istenem, köszönöm, hogy segítesz, amikor beteg vagyok. Hiszem, hogy azt teszed, ami nekem a legjobb. Jézus nevében. Ámen.

,
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Az asszony
meggyógyul

A beteg asszony megérintette Jézus ruháját.

Márk 5,29–31:
„És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy
kigyógyul a bajából. Jézus is azonnal észrevette, hogy erő áradt
ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt: »Ki érintette
meg a ruhámat?« Tanítványai így feleltek: »Látod, hogyan tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezed:
ki érintett meg engem?«”

Jézus nem haragudott. Beszélni akart az asszonnyal. Azt akarta, hogy az asszony menjen oda hozzá.
Számokkal (1., 2., 3.) jelezd a mondatok helyes sorrendjét!

„Most nem érek rá! Majd később!” – Mondtak már neked ilyet?
Talán éppen az a valaki, akivel a gondodról beszélni akartál? Az
embereknek sokszor nincs idejük egymást meghallgatni. Isten
azonban mindig kész meghallgatni gyermekeit. Azt akarja, hogy
minden gondoddal, fájdalmaddal menj Őhozzá. Ő az egyetlen,
aki igazán törődik veled, és aki tud segíteni. Ha már hozzá tartozol, legközelebb vele beszéld meg először a problémádat!

Az elrejtett szó
Minden második betűt írd a vonalra egymás
után! Kezdd az első betűvel!

MQIFNYDUECNXT
Istennek�������������
elmondhatsz.

Az asszony meggyógyult.
Az asszony megérintette Jézus ruháját

Imádkozhatsz így:
(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)

Jézus megkérdezte, ki érintette meg.

Istenem, örülök, hogy beszélhetek veled. Köszönöm, hogy itt vagy, és meghallgatsz. Jézus
nevében. Ámen

.
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A teljes
gyógyulás

Jézus, a Fiú Isten nagy és hatalmas! Ugyanakkor szeret, és törődik az emberekkel. Akkor is gondja van rád, ha nem érzed
jól magadat. Tudja, ha valami fáj.
Soha ne félj beszélni Istennel! Azt akarja, hogy neki mondj el
mindent. A Biblia azt mondja, hogy Isten „mindig biztos segítség a nyomorúságban” (Zsoltárok 46,2). Isten szeret téged.
Bízz benne!

Jézus azt kérte, hogy aki megérintette, lépjen elő.

Márk 5,33–34:
„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.«”

Találd meg az 5 különbséget!

Az asszony félt. Jézus azonban kedvesen beszélt hozzá. Az
asszony hitt. Jézus meg akarta neki mondani, hogy teljesen
meggyógyult.
Hogyan érezhette magát az asszony, mielőtt Jézus meg�gyógyította? És utána? Rajzold az arcát a két körbe!

Imádkozhatsz így:
(Ha már Isten gyermeke vagy, mindennap mondd el ezt neki!)

Előtte

Utána

Istenem, köszönöm, hogy gondod van rám.
Köszönöm, hogy mindig mellettem vagy, és
segítesz. Jézus nevében. Ámen.
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Pihenőidő

Jézusnak és barátainak, akiket apostoloknak vagy tanítványoknak hívunk, sok dolguk volt.

Márk 6,30–32:
„Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk: »Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek
meg egy kissé.« Mert olyan sokan voltak, akik
odaérkeztek, és akik elindultak, hogy
még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban.”

Húzd át azokat a szavakat, amelyek nem szerepelnek az
igeszakaszban!

pihenjetek
angyal
ház
lakatlan

sokan

Neked is sok dolgod van, igaz? Iskolába kell járnod, házi feladatot kell készítened. Talán sportolsz meg zenélsz is, és a
házimunkában is segítened kell. Néha talán túl sok mindent

kell csinálnod. Isten alkotta a testedet! Ő tudja, hogy időnként
pihenésre van szükséged.
Adj elég időt magadnak az alvásra! Tervezz be magadnak arra
is időt, hogy csendben lehess! Legyél Istennel is csendben!
Ilyenkor olvasd az Ő Igéjét, és beszélgess vele! Tervezz be pihenőidőt is! Akkor jobban tudod eltölteni azt az időt, amikor
jössz-mész, nyüzsögsz

Segíts a tanítványoknak
eljutni Jézussal
a pihenőhelyre!

Sta
r

t

enőy
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i
P hel

-

Imádkozhatsz így:
Istenem, köszönöm, hogy tudod, mire van
szükségem. Segíts, hogy tudjak pihenni is, meg
időt is tölteni veled! Jézus nevében. Ámen.

.
2
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Jézus tanít

Jézusnak és tanítványainak pihenésre volt szükségük.

Márk 6,32–34:
„Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. De sokan
meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden
városból összefutottak oda, és megelőzték őket. Amikor Jézus
kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert
olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani.”

Sokaknak van szükségük valakire, aki Istenhez vezeti őket. Neked vannak-e olyan barátaid, akik nem ismerik Jézust, soha nem
olvastak még a Bibliából, és nem jártak még gyülekezetben?
Hogyan vezetheted őket Istenhez, ha te már hozzá tartozol? Beszélj nekik Jézusról! Mondd el nekik, hogyan hihetnek benne!
Legyél olyan, mint Jézus, és szánj időt

Rajzold le, amint Jézus tanítja az embereket!

Jézus tudta, hogy az embereknek szükségük van valakire, aki
Istenhez vezeti őket, ezért szánt időt a tanításukra.
Olvasd el a piros szavakat visszafelé, és írd őket a megfelelő mondatba!
atnázsgem

inatínat

Jézus meglátta a ___________________ .
Jézus ___________________ őket.
Jézus elkezdte őket _________________

togásakos

Imádkozhatsz így:
(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)

Istenem, kérlek, használj engem, hogy hozzád
vezethessek másokat! Szeretném, ha a barátaim és a családtagjaim is ismernének téged.
Jézus nevében. Ámen.

.
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Sok-sok éhes
ember

Az emberek egész nap hallgatták Jézus tanítását.

Márk 6,35–36:
„De amikor az idő már későre járt, odamentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki: »Lakatlan hely ez, és az idő már
későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak.«”

Tegyél egy

-t az igaz mondatok elé!

Az idő már későre járt.
A tanítványoknál nagyon sok ennivaló volt, amit az em-

Mindenki szokott aggódni. Te miért aggódsz? Az ennivaló miatt?
A ruhád vagy a családod miatt? Isten ismeri az aggodalmaidat.
Beszélj vele róluk, és bízz abban, hogy Ő tud segíteni.
Keress egy papírzacskót! Írd rá: Aggódó zacskó! Írd le kis papírcetlikre azokat a dolgokat, amelyek miatt aggódsz! Miután elmondod Istennek az egyik aggodalmadat, a cetlit tedd bele a zacskóba. Ez arra emlékeztet, hogy átadtad Istennek. Biztos helyen van.
Neki mindenre van megoldása.
Karikázd be a felsorolt szavakat a rejtvényben! A betűk mehetnek vízszintes Ó L O
I Z E L E B
(visszafelé is), illetve fügR G E I Z V B
E Z
gőleges irányban (jobbról
V M N O Í S A
L L
balra, ill. lentről felfelé is).
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ENNIVALÓ
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bereknek adhattak.
A tanítványok azt szerették volna, ha az emberek ennivalót vesznek maguknak.
A tanítványok aggódtak, hogy vajon tudnak-e enni adni a sok
éhes embernek.

Imádkozhatsz így:
(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)

Istenem, segíts, hogy ne aggódjak! Szeretném
átadni neked az aggodalmaimat. Benned akarok bízni. Jézus nevében. Ámen.
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Kenyér és hal

A tanítványok el akarták küldeni az embereket.

Márk 6,37–38:

Ahhoz, hogy Istent szolgáld, nem kell megvárnod, amíg felnősz. Isten már most is tud használni, hogy segíts másoknak.
Isten használhatja a két kezedet, hogy jó dolgokat tegyél. Mit
tehetsz? Használhatja a lábadat arra, hogy elvigyen valakihez,
akinek segítségre van szüksége. Kinek adhatnál segítséget? Isten a szádat is használhatja, hogy beszélj valakinek róla. Kinek
beszélhetnél? Kérd Istent, hogy használjon téged!

„Ő azonban így válaszolt nekik: »Ti adjatok nekik enni!« Mire
ők ezt mondták neki: »Talán mi menjünk el, és vegyünk kétszáz
dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik?« Jézus azonban
megkérdezte tőlük: »Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek
meg!« Amikor megnézték, így szóltak: »Öt
kenyerünk van, meg két halunk.«”

A tanítványok találtak egy kisfiút, akinél volt öt kenyér és két
hal (János 6,9).
Karikázd be a helyes választ!

Egészítsd ki a képet
a kisfiú ennivalójával!

1. Mit mondott Jézus, hogy mit adjanak az embereknek?
Pénzt.

Ennivalót.

Párnákat.

2. Kinél találtak ennivalót?
Egy anyukánál. Egy apukánál.

Egy kisfiúnál.

A kisfiú odaadta, ami nála volt, mert segíteni akart.

Imádkozhatsz így:
(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)

Istenem, örülök, hogy szolgálhatlak. Kérlek,
használj engem! Szeretnék másokon segíteni.
Jézus nevében. Ámen.
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Ideje enni

Nem számít, hogy valamiből sok van vagy kevés. Istennek tetszik, ha kész vagy mindenedből adni. Adhatsz az idődből is,
a pénzedből is. Sőt, még mosolyt is adhatsz.
Az a legfontosabb, hogy jól adj! Ne azért adj, mert kell! Azért
adj, mert akarsz adni. Ha valamit odaadsz Istennek, azt Ő csodálatos módon használja.

Egy kisfiúnál találtak egy kis ennivalót.

Márk 6,39–41:
„Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit
egy-egy csoportba a zöld fűre. Le is ültek százas és ötvenes csoportokban. Ekkor Jézus vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd
átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük; és a két
halat is elosztotta mindnyájuknak.”

üzenetet!
A kód segítségével fejtsd meg az

◨ ▚ ▝ ▖
⬒◧ ⬙ ◩ ⬖ ◪□ ⬗ ⬓■ ⬘
N O S T Y Z
A Á D E G H I J L

E
— — — — — —
◩ ■ ⬖ ◩ ⬙ ⬙

Ki mit tett? Húzd össze azt, ami egybetartozik!

Jézus

elvették az ennivalót Jézustól.

A tanítványok

leült csoportokban.

A tömeg

megáldotta az ételt.

— — — —
◪ ⬘ ⬖ ▝

,

— — — — —
□ ◨ ▚ ◩ ■

— — — — — — — — — —
◪ ⬒ ◨ ▖ ■ ◧ ⬓ ⬗ ⬘ ■

!

Imádkozhatsz így:
(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)

Istenem, segíts, hogy abból, amim van, tudjak
adni másoknak! Abban is segíts, hogy jól tudjak adni! Jézus nevében. Ámen.
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Sok-sok étel

Márk 6,41–44:
„Ekkor Jézus vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett
az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta
a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük; és a két halat is elosztotta
mindnyájuknak. Miután mind ettek, és jól is laktak, összeszedték
a kenyérdarabokat tizenkét tele kosárral; és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből,
ötezren voltak, csak férfiak.”

A Biblia ezt mondja: „Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!” (Zsolt
100,4). Mikor köszönted meg utoljára Istennek, hogy megadja,
amire szükséged van?
Hálát adhatsz Istennek az ételedért, de az életedért is. Adj hálát
azokért, akik gondoskodnak rólad! Isten engedte, hogy Fia,
Jézus meghaljon érted a kereszten! Megköszönted már ezt
neki? Amikor legközelebb panaszkodni akarsz, inkább adj hálát!

Találd meg az öt különbséget!

Jézus a kisfiú ennivalójával jól tartott 5000 férfit! Az asszonyok és a gyerekek is ettek. Csoda volt! Egyedül Isten tehette!
Igen vagy nem? Karikázd be a helyes választ!
Megéheztek-e az emberek?

Igen. Nem.

Megáldotta-e Jézus az ételt?

Igen. Nem.

Elfogyott az összes étel?

Igen. Nem.

Imádkozhatsz így:
(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)

Istenem, köszönöm, hogy megadod, amire
szükségem van. Hálás vagyok neked mindazért, amit értem tettél. Jézus nevében. Ámen.

.
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Jézus
imádkozik

Miután Jézus enni adott az embereknek, eljött az idő, hogy újra
hajóra szálljon.

Márk 6,45–46:

Jézus időt szánt az imádságra. Neked is így kellene tenned!
Amikor imádkozol, Istennel beszélgetsz. Bármikor imádkozhatsz. A Biblia ezt mondja a hívőknek: „szüntelenül imádkozzatok” (1Thesszalonika 5,17). Jó, ha van külön időd arra, hogy
Istennel beszélgess.
Isten szívesen tölt veled időt! Ezáltal is Jézus képére akar formálni. Kész vagy-e arra, hogy mindennap időt tölts vele? A nap
mely részében tudnál Istennel beszélgetni?

„Ekkor Jézus azonnal arra kényszerítette tanítványait, hogy
szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra Bétsaida
felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbúcsúzott tőlük, felment a hegyre imádkozni.”

11

12

1

10

2

9
Jézus Isten Fia. Beszélnie kellett Atyjával. Ezért elment egyedül imádkozni. Az Atya Isten erőt adott neki.
Egészítsd ki a mondatokat a piros szavakkal!

3
8

4
7

6

5

Rajzold be
az órán, hogy
hánykor akarsz
Istennel
beszélgetni
a héten!

Jézus Isten ____________.
Jézus felment a hegyre ___________________.
Jézusnak szüksége volt arra, hogy az Atya ��������������
adjon neki.

Imádkozhatsz így:
(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)

Istenem, kérlek, emlékeztess, hogy naponta
időt töltsek veled! Szeretnék egyre jobban hasonlítani Jézushoz. Jézus nevében. Ámen.
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Vízen járás

Jézus imádkozott. A tanítványok egyedül voltak a hajón.

Márk 6,47–49:
„Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig
a parton egyedül. Amikor meglátta, hogy mennyire küszködnek
az evezéssel, mert ellenszelük van, a negyedik éjszakai őrváltás
idején, a tengeren járva közeledett feléjük, és el akart menni
mellettük. Amikor meglátták őt, amint
a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet,
és felkiáltottak.”

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

Isten mindent tud. Azt is tudja, ha rossz napod van. Látja, ha
valami gondod van. Talán a bajt nem szünteti meg, de biztos,
hogy átsegít rajta.
Isten azt szeretné, ha benne bíznál, és tőle várnál segítséget. A
Biblia ezt mondja: „Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű,
reménykedj az Úrban!” (Zsolt 27,14). Az Úr az Ő lelke által mindig
veled van, és a kellő időben megsegít, ha te már hozzá tartozol.
Karikázd be a felsorolt szavakat a
rejtvényben! A betűk mehetnek vízszintes (jobbról balra
R Á E G L Á K
É V G R
is), illetve függőleges T
A N Í T V Á N
Y O K
irányban.
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Jézus a vízen járt.
Jézus meglátta a tanítványokat a hajóban küszködni.
Jézus tudta, hogy mi történik a vízen a tanítványokkal.

Imádkozhatsz így:
(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)

Istenem, olyan jó, hogy ismered az én gondjaimat. Benned bízom, és tőled várom a segítséget. Jézus nevében. Ámen.
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Nagy félelem

A tanítványok újra viharba kerültek!

Márk 6,48–50:

Amikor valamivel küszködsz, gyakran elfog a félelem, és egyedül is érzed magadat. Talán olyankor nehéz elhinni, hogy Isten
veled van, és arra gondolsz: senki sem tud segíteni.
Ne feledd, mit ígért Jézus azoknak, akik már az Ő követői! „El
nem hagylak téged” (Zsidók 13,5). Az öt ujjad segít megjegyezni Isten ígéretét.

„Amikor [Jézus] meglátta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszelük van, a negyedik éjszakai őrváltás idején,
a tengeren járva közeledett feléjük, és el akart menni mellettük.
Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet, és felkiáltottak. Mindnyájan látták
ugyanis, és megrettentek.”
Írd a szavakat a kéz
ujjaira!
Miért féltek a tanítványok? Tegyél X-et a helyes válaszok
elé!

Jézus soha nem hagy el.

Azt hitték, hogy kísértetet látnak.
Nem tudtak úszni.
Nem tudták, hogy Jézus az.

Imádkozhatsz így:
(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)

Úr Jézus! Néha megfeledkezem ígéretedről!
Emlékeztess arra, hogy nem hagysz el! Ámen.

.
0
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Ne félj!

A tanítványok azt hitték, kísértetet látnak!

Márk 6,49–51:
„Amikor meglátták őt [Jézust], amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet, és felkiáltottak. Mindnyájan látták ugyanis,
és megrettentek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt
mondta nekik: »Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!« Ekkor beszállt
hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig
szerfölött csodálkoztak magukban.”

Senki sem teheti meg azt, amit Isten! Neki minden felett van
hatalma. Felhasználhatja-e hatalmát arra, hogy megoldja
a gondjaidat? Igen, felhasználhatja.
Jézus mindent Isten időzítése és elképzelése szerint tesz. Talán
nem teszi meg, amiről azt gondolod, hogy megtehetné. Talán nem akkor cselekszik, amikor szerinted kellene. Ne feledd:
Isten bölcs! Tudja, mi neked a legjobb. Bízz benne!

Rajzold be, hogyan jut el Jézus a hajóig,
hogy segítsen tanítványainak!
Start

Mit tett Jézus? Karikázd be!

Reggelizett.
Beszállt a hajóba.
Azt mondta: „Bízzatok!”


Felborította a hajót.
Elállította a szelet.

Cél

Imádkozhatsz így:
(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)

Istenem, tudom, hogy te mindenható vagy! Bízom abban, hogy nagy hatalmaddal a segítségemre jössz. Jézus nevében. Ámen.

?

Tudod-e már
ezeket Istenről
ISTEN

Az egyedüli igaz Isten tökéletes. Végtelen a hatalma.
Ő teremtette a világot. Téged is Ő alkotott. Nagyon szeret téged! Azt akarja, hogy egy nap vele éljél a mennyországban.
Ennek van egy nagy akadálya! Úgy születtél, hogy megvan 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 dicsőségének” (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 kisbabaként 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 bűneidet. 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 csodával jelezte, hogy elfogadta Jézus áldozatát. Visszahozta Jézust az életbe. A Biblia ezt mondja: „Krisztus meghalt a mi bűneinkért… és feltámadt a harmadik napon”
(1Korinthus 15,3–4). Jézus ma a mennyországban él.

Jézus érted halt meg.
Egyedül ezért kaphatsz bűnbocsánatot.

H
I

T

Ha egyetértesz azzal, hogy bűnös vagy, mondd el
Istennek imádságban! Mondd el neki, hogy szomorú 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 mondja: „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, bűnös vagyok. Sajnálom, hogy sokszor megbántottalak
a csúnya gondolataimmal, szavaimmal, tetteimmel.
Hiszem, hogy Jézus a kereszten az én bűneimért kapott 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!

A mai dátum:

?

Milyen az
emlékezőtehetséged

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. Rendszeresen ellenőrizd, tudod-e még azokat, amelyeket megtanultál!)

?

Szeretnéd a Csodás
percek Istennel 1.
kötetét is megkapni

✔

Zsoltárok 96,4: „Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmesebb minden istennél.”
Jakab 1,22: „Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.”

Válaszd ki az alábbi elérhetőségek
egyikét (amelyik neked a
legmegfelelőbb), és írd meg nekünk,
hogy meg szeretnéd kapni az 1.
kötetet. Írd meg a pontos címedet is,
mi pedig a lehető legrövidebb időn
belül elpostázzuk neked.

Zsidók 13,5: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak
téged.”
Jeremiás 32,17: „Te alkottad az eget és a földet nagy hatalommal és kinyújtott karral. Neked semmi sem lehetetlen.”
Filippi 4,6: „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban
és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.”
Zsoltárok 100,5: „Jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége
nemzedékről nemzedékre.”
Efezus 4,2: „Éljetek… teljes alázatossággal, szelídséggel és
türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel.”
Zsoltárok 27,14: „Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor
szívű, reménykedj az Úrban!”

1. kötet
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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!
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