p
a
n
n
e
d
Min

L
E
N
N
E
T
S
I
4.
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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?
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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 vita

Jézus (Isten Fia) és a tanítványai (barátai, akiket úgy is hívtak, hogy
„a tizenkettő”) Kapernaum városa felé bandukoltak.

Márk 9,33–35:
„Megérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük: »Miről vitatkoztatok útközben?« Ők azonban hallgattak,
mert arról vitatkoztak az úton egymással, hogy ki a legnagyobb.
Jézus ekkor leült, odahívta a tizenkettőt, és
így szólt hozzájuk: »Ha valaki első akar
lenni, legyen mindenki között az utolsó és
mindenki szolgája.«”

szünteti meg a problémádat, mert azt szeretné, ha még jobban
bíznál benne.
Szoktál arra gondolni, hogy fontosabb vagy másoknál? Jézus azt
akarja, hogy helyezz másokat magad elé. Hogyan mutathatod ki
másoknak, hogy fontosak neked? Karikázz be egyet a három lehetőség közül, és tedd is meg a következő héten!
▸▸ Valakit magam elé engedek.
▸▸ Mielőtt kérnének, megteszek valamit otthon.
▸▸ Megmondom valakinek, hogy milyen ügyes volt.

Rajzold le magadat, amint megteszed, amit bekarikáztál.

A 12 tanítvány arról vitatkozott, hogy ki a nagyobb. Jézus
azt mondta nekik, hogy az Ő igazi követőinek másokat kellene maguk elé helyezniük.
Számokkal (1, 2, 3) jelöld a mondatok helyes sorrendjét!
A tanítványok arról vitatkoztak, hogy ki a legnagyobb.
Jézus azt mondta tanítványainak, hogy másokat szolgáljanak.
Jézus megkérdezte: „Miről vitatkoztok?”
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

Imádkozhatsz így:
Istenem, köszönöm, hogy Jézus azzal szolgált nekünk, hogy meghalt értünk. Kérlek, segíts, hogy
akarjak én is másokat szolgálni! Jézus nevében.
Ámen.

2.

Légy kedves
mindenkihez!

Márk 9,36–37:
„És kézen fogva egy kisgyermeket közéjük állította, átölelte, majd
ezt mondta nekik: »Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be; és aki
engem befogad, az nem engem fogad
be, hanem azt, aki engem elküldött.«“

Jézus megmutatta nekünk, hogy kell másokkal bánnunk. Mindenkihez kedvesnek kell lennünk, még azokhoz is, akik nem
tűnnek túl fontosnak. Istennek még a kisgyermekek is fontosak.
Karikázd be a megfelelő választ!
Jézus törődik a gyermekekkel.

Igaz. Hamis.

Jézus azt akarja, hogy az emberek csúnyán bánjanak
a gyermekekkel.

Igaz. Hamis.

Azzal is megmutathatod, hogy ismered és szereted Istent, ha
kedvesen bánsz másokkal.

Igaz. Hamis.

Ismered és szereted Istent? Kedves vagy másokhoz? Azokhoz is
kedves vagy, akik nálad kisebbek vagy fiatalabbak? Isten szeret téged, és azt akarja, hogy szeress másokat és így mutasd meg az
iránta való szeretetedet. Hogyan teheted ezt meg? Tehetsz valami jót másokkal, segíthetsz nekik, amikor gondjuk támad, vagy
mondhatsz valami kedveset nekik. Mutasd ki a szeretetedet Isten
iránt ezen a héten is! Légy kedves másokhoz!

A kód segítségével fejtsd meg,
mit vár tőled Isten!
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Imádkozhatsz így:
Istenem, köszönöm, hogy szeretsz. Segíts mások iránt kimutatni a te szeretetedet azzal, ahogyan élek! Jézus nevében. Ámen.

Jézus magához
hívja
a gyermekeket

3.

Jézus éppen sok embert tanított, amikor családok érkeztek, hogy
találkozhassanak vele.

Márk 10,13–14:
„Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a
tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: »Engedjétek hozzám
jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el
tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.”

Jézus soha nem túl elfoglalt. Mindig van ideje rád. Soha nem
fogja azt mondani neked, hogy hagyd békén. Nem fárasztod Őt, és nem fárasztják a kérdéseid sem. Jézus azt szeretné,
ha mindennap töltenél vele időt. Többször is beszélgess vele! Ezt nevezik imádságnak. Olvasd a Bibliádat ezzel a füzettel
együtt! Járj gyülekezetbe, hogy egyre többet tanulhass róla!
Jézus mindig örül, ha időt tölthet veled.
Segíts a gyermeknek
Jézushoz találni!

A tanítványok szemében a gyermekek nem voltak fontosak.
Megpróbálták távol tartani őket Jézustól. Ettől Jézus megharagudott. Jézus azt akarja, hogy a gyermekek hozzá menjenek, mert nagyon szereti őket.
Minden mondatban húzd alá a megfelelő szót!

[

]
A tanítványok [örültek – mérgelődtek] , amikor meglátták
Az emberek gyermekeket – ennivalót vittek Jézushoz.

Imádkozhatsz így:

a közeledő gyermekeket. .

[

Jézus azt akarta, hogy a gyermekek menjenek haza – menjenek hozzá .

]

Istenem, köszönöm, hogy magadhoz engedtél. Segíts, hogy mindennap tölthessek veled
időt! Jézus nevében. Ámen.

4.

Isten országa

Márk 10,14–16:
„Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: »Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok
el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom
néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát,
mint egy kisgyermek, semmiképpen sem
megy be abba.« Ekkor átölelte és kezét
rájuk téve megáldotta őket.”

A gyermekek és a felnőttek ugyanúgy mehetnek Jézushoz. El
kell hinniük, hogy Ő Isten Fia, aki meghalt a bűneikért, majd
feltámadt a halálból, újra élt, és ma is él. Egyedül Jézusba kell
vetniük a bizalmukat. Ez az egyetlen módja annak, hogy valaki Istenhez találjon.
Kösd össze az egymáshoz tartozó félmondatokat.
Jézus azért halt meg,

Jézusban kell hinniük.

A gyermekek is úgy
menekülhetnek meg,

hogy magára vállalja
a bűn büntetését.

A felnőtteknek is

ha hisznek Jézusban.

Odafordultál már hittel Jézushoz, hogy szabadítson meg a
bűnből? Ha még nem, itt és most megteheted. Ő meg akar
neked bocsátani. Olvasd el a könyvecske végén található szöveget, hogy ezt még jobban megértsd!
Ha te már hittel odafordultál Jézushoz, Ő benned él. Vigyáz
rád. Megválaszolja az imádságaidat. Így mutatja ki irántad a
szeretetét! Eszedbe jut még valami?
Karikázd be a szavakat a betűrácsban! Fentről
lefelé vagy balról jobbra haladhatsz.
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Imádkozhatsz így:
Istenem, köszönöm, hogy Jézus meghalt értem. Köszönöm, hogy sokféleképpen segítesz
nekem. Jézus nevében. Ámen.

5.

Két kérdés

Márk 10,17–18:
„Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre
borulva előtte, azt kérdezte tőle: »Jó Mester, mit tegyek, hogy
elnyerjem az örök életet?« Jézus így szólt hozzá: »Miért mondasz engem jónak? Senki
sem jó az egy Istenen kívül.«”

Sokan akarnak örök életet, de nem tudják, hogyan lehet az
övék. Honnan tudhatod, hogy örök életed van? Ha már hittel
rábíztad magadat Jézusra, és megbocsátotta a bűneidet, akkor örök életed van. Akkor segíthetsz valakinek megértenie,
hogyan lehet neki is örök élete. Beszélj neki Jézusról! Mondd
el neki, hogy te már megszabadultál, mert hittel rábíztad magadat Jézusra! Segíts a barátaidnak, hogy megértsék, hogyan
lehet nekik is örök életük!
Miközben
épet,
kiszínezed a k
nek az örök
n
te
Is
t
lá
á
h
j
ad
életedért!
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1. Ez az ember úgy szólította meg Jé.
zust, hogy jó
2. Azt akarta megtudni, hogyan lehet
élete.
3.

azt mondta: „Senki
sem jó az egy Istenen kívül”.
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Ez az ember azt akarta megtudni, hogyan élhetne örökké Istennel. Jézus egy kérdést tett fel neki, mert azt akarta, hogy
az ember megértse: Isten jó, illetve Jézus jó (tökéletes), mert
Ő Isten Fia.
A mondatokból hiányzó szavakat
írd be a keresztrejtvénybe!
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Imádkozhatsz így:
Istenem, köszönöm, hogy örök életet adtál
nekem. Segíts, hogy másoknak is elmondhassam, hogyan lehet örök életük! Jézus nevében.
Ámen.

6.

A Tízparancsolat

Az az ember, akiről az előző részben olvastunk, azt kérdezte Jézustól, hogyan élhetne örökké Istennel.

Márk 10,19–20:
„Tudod a parancsolatokat: »Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj,
ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és
anyádat.« Az pedig ezt mondta neki: »Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva.«”

Isten azért adta a szabályokat, hogy engedelmeskedjünk azoknak.
Te mindig engedelmeskedsz? Senki sem tud mindig engedelmeskedni. Isten szabályai segítenek felismernünk, hogy bűnösök vagyunk. Egyedül Jézus tartotta meg Isten összes szabályát. Jézus Isten Fia, ezért tökéletes. Ő halt meg a te bűneidért. Ha elfogadod
Őt Megváltódnak, megbocsátja a bűneidet. Te nem vagy tökéletes,
mint Isten. Ám ha szereted Istent, meg akarod tenni, amit Ő mond.
Kérd meg, hogy segítsen ezen a héten is engedelmeskedned!
Írjál egy rövid levélkét Istennek, amelyben
megköszönöd neki, hogy engedte Jézust
meghalni érted! Kérd meg, hogy segítsen engedelmeskedned az Ő szabályainak!

Jézus emlékeztette az embert Isten néhány szabályára. Ne ölj
meg senkit! Ne vedd el senkinek a férjét vagy feleségét! Ne
lopj, ne hazudj, ne csalj! Tiszteld a szüleidet!

×

Jelöld
szel azt, amit nem kellene megtenned,
és
val, amit meg kellene tenned!

Hazudj!

Imádkozhatsz így:

Légy tisztelettudó a szüleiddel!
Lopjál és csaljál!

Istenem, (olvasd fel imádságként a levélkét,
amelyet írtál). Jézus nevében. Ámen.

7.

A legfontosabb

Emlékszel? Jézus azzal a férfival beszélgetett, aki azt akarta tudni, hogyan élhetne örökké Istennel.

Márk 10,21–22:
„Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki:
»Egy valami hiányzik még belőled: menj, add el, amid van, és
oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem.« A válasz miatt elborult
az ember arca, és szomorúan távozott,
mert nagy vagyona volt.”

Jézus azt mondta annak az embernek, hogy adja el, amije
van, és ossza szét a pénzét. Ám az ember jobban szerette a
vagyonát Istennél. Sok szabályt betartott, de a legelsőt megszegte. Nem adta Istennek az első helyet az életében. Ezért
szomorúan ment el.
Húzd alá a helyes szót/szavakat minden mondatban!

Jézus azt mondta annak az embernek,
hogy tartsa meg – ossza szét a pénzét.

]

[

[

]

Az embernek fontosabb volt a pénze – az ideje Istennél.

[

]

A férfi vidáman – szomorúan ment el.

Nincs abban semmi rossz, ha van pénzünk vagy vannak szép
dolgaink. Isten azonban a legfontosabb szeretne lenni az életedben. Amikor megosztod másokkal azt, amid van, azt fejezed ki, hogy Isten fontos neked. Kérd meg, hogy mutassa
meg, hogyan tudnál másoknak is adni mindabból a jóból,
amit tőle kaptál! Ha nincs pénzed, vagy nincsenek szép dolgaid, adhatsz másoknak egy mosolyt, egy kedves szót vagy
végrehajthatsz egy kedves tettet. Mit szeretnél a héten megosztani másokkal?
A kód segítségével fejtsd
meg, mit vár tőled Jézus!
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Imádkozhatsz így:
Istenem, kérlek segíts kimutatnom, hogy te
vagy nekem a legfontosabb! Jézus nevében.
Ámen.

8.

Higgy Jézusban!

A gazdag ember szomorúan ment el Jézustól. Nem akarta szétosztani a vagyonát.

Márk 10,23–25:
„Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: »Milyen
nehezen mennek be Isten országába a gazdagok!« A tanítványok
megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt
mondta nekik: »Gyermekeim, milyen nehéz az Isten
országába bejutni! Könnyebb a tevének a
tű fokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni.«”

Isten minden embert szeret. Azt akarja, hogy mindenki bekerüljön az Ő családjába a Jézusba vetett hit által. Te már hiszel
Jézusban? Ha még nem, olvasd el a könyvecske végén található szöveget! Ha te már hittel elfogadtad Jézust Megváltódnak,
minden körülmények között bízzál benne! Hidd el, hogy van
hatalma segíteni neked mindennap! Hidd el, hogy mindent
meg tud adni neked, amire szükséged van! Ne feledd: „Velem
van az Úr” (Zsid 13,6).
Kezdd az A betűnél, és haladj ábécé-sorrendben!
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A gazdag ember abban bízott, hogy majd a pénz gondoskodik róla. Jézus azt mondta, hogy azoknak, akik a vagyonukban
bíznak, nehéz bekerülniük Isten országába (családjába). Olyan
nehéz, mint egy nagy tevének átszuszakolnia magát egy vékonyka tű fokán. Annak, aki szabadulni akar a bűn hatalmából,
Jézusban kell hinnie. Semmi más nem menthet meg senkit.
A piros szavakkal egészítsd ki a mondatokat!
A gazdag ember a pénzében
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Imádkozhatsz így:

.

Isten ellenben azt akarja, hogy az emberek
▉▉▉▉▉▉▉▉ higgyenek.
Semmi más nem
hatalmából.

P

senkit a bűn

Istenem, én már hittel rád bíztam magamat,
hogy megmeneküljek. Segíts, hogy mindig
tudjak bízni benned! Jézus nevében. Ámen.

9.

Egyedül Isten

Jézus éppen azt magyarázta el követőinek, hogy a gazdag embereknek nehéz bekerülniük Isten országába (családjába).

Márk 10,26–27:
„Ők még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás
közt: »Akkor ki üdvözülhet?« Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta:
»Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem,
mert az Istennek minden lehetséges.«”

Te nem tudod legyőzni a bűnt, mert az erősebb nálad. Nem
tudsz elég jó lenni. Ezért küldte el Isten Jézust meghalni érted. Csak Ő tud téged megmenteni. Isten bármit megtehet!
Isten megmentett már téged? Ha igen, légy ezért nagyon hálás! Mondd el egy barátodnak, mennyire szereti Isten őt is, és
mondd el, hogyan mentett meg téged! Azt is mondd el a barátodnak, hogy ő is megmenekülhet!

A kód segítségével fejtsd meg,
mit tehet érted Isten.

◌ ◑ ◙ ◧ ◨ ◩ ◪
◷ ◉ ◍ ◐ ◵ ◎ ● ◕ ○ ◓ ◔
O S SZ T U V Z
A Á D E G I Í J L M N

—————
A tanítványok csodálkoztak. Jézus azt mondta, hogy egy gazdag ember nehezen menekül meg. Azon gondolkoztak, hogy
egyáltalán megmenekülhet-e valaki. Jézus azonban azt akarta, hogy megértsék, egyedül Isten menthet meg bárkit. Egyedül Isten tudja megváltoztatni egy ember szívét, és egyedül
Isten tudja elérni, hogy valaki higgyen Jézusban.
I betűvel jelöld az igaz, H betűvel pedig a hamis állításokat!
Az embereket a jócselekedetek mentik meg.
Egyedül Isten menthet meg embereket.
Isten meg tudja változtatni az ember szívét.

◎ ◑ ◧ ◐ ◔

———
◓ ◐ ◵

—————
◧ ◨ ◍ ◕ ◷

———————————
◩ ◉ ○ ◧ ◌ ◪ ◧ ◷ ◧ ◔ ◎

—
◷

———————.
◙ ● ◩ ◐ ◍ ◐ ◧

Imádkozhatsz így:
Istenem, köszönöm, hogy győzhetek a bűn fölött. Segíts, hogy beszélhessek a barátaimnak
rólad! Jézus nevében. Ámen.
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Kövesd Jézust!

A gazdag ember nem követte Jézust.

Márk 10,28–30:
„Péter megszólalt, és ezt mondta neki: »Íme, mi elhagytunk
mindent, és követőid lettünk.« Jézus így szólt: »Bizony, mondom
néktek: senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját
vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit énértem és az evangéliumért, és ne kapna száz annyit: most ebben a világban
házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és
szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet.«”

Ha te már hittel elfogadtad Jézust Megváltódnak, hogyan követed Őt? Mindennél jobban szereted. Megteszed, amit akar.
Ez sokszor nem könnyű, de Jézus segít. Te már Isten családjába tartozol.
Vannak olyan barátaid, akik már szintén Jézust követik? A barátaiddal segíthettek egymásnak engedelmeskedni Istennek.
Kérd Istent, hogy segítsen szeretned Őt és engedelmeskedned neki a következő héten is!
Rajzold le magadat és a barátodat!

A tanítványok mindent elhagytak, hogy követhessék Jézust.
Most már Isten családjába tartoztak. Bűnükre bocsánatot
kaptak. Élvezhették a kapcsolatot Istennel és a többi hívővel.
Először tedd helyes sorrendbe a betűket, majd írd be a szavakat a helyükre!
A tanítványok minden elhagytak, és
(ttékövek) Jézust.
Jézus követői
Jézus követői
Istennel.

(rköö) életet kapnak.
(zhetiélvek) a kapcsolatot

Imádkozhatsz így:
Istenem, köszönöm, hogy adtál olyan barátokat, akik szintén követnek téged. Kérlek, segíts
nekünk, hogy szerethessünk téged, és engedelmeskedhessünk neked ezen a héten is! Jézus nevében. Ámen.
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Örökké élni

Ha követed Jézust, gondoskodni fog rólad. Egyszer majd örökre
együtt élhettek a Mennyben.

Márk 10,29–31:
„Jézus így szólt: »Bizony, mondom néktek: senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit énértem és az evangéliumért, és ne kapna száz annyit: most ebben a világban házakat és testvéreket,
anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt,
a jövendő világban pedig örök életet. Ellenben
sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első.«”

Ha te Jézust követed, megtörténhet, hogy mások csúnyán
bánnak majd veled. Esetleg bántanak majd. De Jézus mindig
figyel majd rád. Azt akarja, hogy mutasd meg az Ő szeretetét
az ellenségeidnek is (Máté 5,44). Tegyél meg értük valami jót!
Imádkozz értük!
Ne feledd, hogy Jézus veled van! Köszönd meg neki, hogy tud
neked segíteni! Várd örömmel azt a pillanatot, amikor beléphetsz majd örökkévaló otthonodba, a Mennybe! Kinek mutathatnád meg ma Jézus szeretetét?
Karikázd be a felsorolt szavakat a rejtvényben!
Fentről lefelé vagy balról jobbra haladhatsz..

JÉZUS
ÉLNI
ÖRÖKKÉ

Jézus mindig figyel azokra, akik követik Őt. Lesznek problémák a földön, de Isten megjutalmazza az Ő gyermekeit olyan
barátokkal, akik követik Jézust. Isten azzal is megjutalmazza
gyermekeit, hogy örökké élnek majd a Mennyben.
A piros szavak segítségével válaszold meg a kérdéseket
1. Hol fogják tölteni Isten gyermekei az örök életet, amellyel
Isten megajándékozza őket?

2. Mikkel kell Jézus követőinek szembenézniük a földön?

3. Hogyan viszonyul Jézus azokhoz, akik követik Őt?


MENNY
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Imádkozhatsz így:
Istenem, köszönöm, hogy mindig velem vagy.
Segíts emlékeznem arra, hogy egyszer veled
élhetek majd a Mennyben! Jézus nevében.
Ámen.
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A vak Bartimeus

Márk 10,46–47:
„Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég
nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy
a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: »Dávid
Fia, Jézus, könyörülj rajtam!«”

Egyedül Jézus tudott Bartimeusnak segíteni. Jézus Isten, ezért
bármit megtehet. Bartimeus azt kérte Jézustól, hogy könyörüljön meg rajta – vagyis bánjon vele kedvesen annak ellenére, hogy ő, Bartimeus nem érdemli azt meg. Ha Jézus már
megszabadított a bűn hatalmából, a gondjaidon is tud segíteni. Ő könyörülő Isten. Azt akarja, hogy beszélj neki a problémáidról. El is tudja venni azokat, de át is segíthet a nehezeken.
Bárhogyan is legyen, egy biztos: mindig veled marad.
A két kép 5 helyen különbözik. Karikázd be a különbségeket!

Bartimeus Dávid Fiának, vagyis Dávid király családjából valónak nevezte Jézust. Bizonyára hallott olyan emberekről,
akiket Jézus korábban meggyógyított. Valószínűleg elhitte, hogy Jézus az, akit Isten az embereknek megígért. Tudta,
hogy Jézus tud segíteni rajta.
Rajzolj egy

t az igaz mondatok mellé!

Jézus Jerikóban volt.
Bartimeus nem hallott.
Bartimeus azt kérte Jézustól, hogy könyörüljön meg rajta.

Imádkozhatsz így:
Istenem, köszönöm, hogy megkönyörültél rajtam. Bízom abban, hogy segítesz a problémáimon. Jézus nevében. Ámen.
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Vigyél másokat
Jézushoz!

A vak Bartimeusnak segítségre volt szüksége.

Márk 10,47–48:
„Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott
fel: »Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!« Többen
is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban
annál inkább kiáltozott: »Dávid Fia, könyörülj rajtam!«”

Bartimeus nem láthatta Jézust, ezért azt az egyetlen dolgot
tette, amit tehetett. Segítségért kiáltott. Az emberek, ahelyett, hogy segítettek volna annak a szegény embernek Jézushoz jutni, megpróbálták visszatartani. Azt mondták neki,
hogy maradjon csöndben. Ám Bartimeus annál hangosabban kiáltozott!
Karikázd be a helyes választ!
Mit mondtak az emberek Bartimeusnak?

Azt, hogy hallgasson el.

Azt, hogy kiáltson
hangosabban.

Mit tett Bartimeus?

Elhallgatott.

Még hangosabban kiáltozott.

Ha Jézus már a Szabadítód lett, Isten azt akarja, hogy segíts másoknak is megismerni Őt. Jézus azért jött a földre, hogy bemutassa nekünk Isten könyörületét, és embereket mentsen meg a
bűn hatalmából. Vannak-e barátaid, akiknek szintén meg kellene ismerniük Őt? Elmondhatnád nekik, mit tett érted Jézus.
Elhívhatnád őket egy gyülekezeti alkalomra vagy egy Örömhír Klubba. Vagy adhatnál nekik egy ilyen könyvecskét. Tegyél
meg mindent azért, hogy másokat Jézushoz vigyél!
tűket,
Tedd helyes sorrendbe a be t!
to
hogy megfejthesd a monda

sígtSe báidratnkaa
éhJuzsoz a
nnöji

▉▉▉▉▉▉ ▉ ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ ▉▉▉▉▉▉▉▉ ▉▉▉▉▉!

Imádkozhatsz így:
Istenem, kérlek, mutasd meg, hogyan vihetném hozzád a barátaimat! Segíts, hogy ők is
hihessenek Jézusban! Jézus nevében. Ámen.
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Jézus hív téged

A vak Bartimeus Jézushoz kiáltott segítségért.

Márk 10,48–49:
„Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: »Dávid Fia, könyörülj rajtam!« Jézus megállt
és ezt mondta: »Hívjátok ide!« Odahívták
a vakot ezekkel a szavakkal: »Bízzál! Kelj
fel! Hív téged!«”

Jézusnak volt ideje Bartimeusra. Jézusnak rád is van mindig
ideje. Soha nem olyan elfoglalt, hogy ne lenne ideje rád. Azt
akarja, hogy menj hozzá. Imádságban beszélgethetsz vele.
Ma már beszélgettél vele? Mondd el azt is, ami jó, és azt is, ami
most éppen rossz az életedben! Akárhányszor beszélgethetsz
vele napközben. Állj meg, és imádkozz hozzá most!
A buborékokba írjál egy valamit, amit ma elmondhatsz Jézusnak!

Jézus meghallotta Bartimeust és kész volt megállni, hogy
segítsen rajta. Milyen izgatott lehetett Bartimeus, amikor az
emberek elmondták neki, hogy Jézus magához hívja!
Ha beírod a betűket az üres cellákba, megtudod, mit mondtak az emberek.
Az emberek három dolgot mondtak Bartimeusnak. Segítségképpen olvasd el a 49. verset!

█ █ █ █ █ █!
█ █ █ téged!

Kelj

█ █ █!

Imádkozhatsz így:
Istenem, köszönöm, hogy imádságban beszélgethetek Jézussal. Kérlek, segíts, hogy egyre
többet akarjak vele beszélni! Jézus nevében.
Ámen.
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Bartimeus
látni akar

Gyakran még azok is, akik követik Jézust, elfelejtik, milyen hatalmas is Ő! Olyat is meg tud tenni, amire más nem képes. Ha
úgy dönt, megváltoztathatja a nehézségeket az életünkben.
Ezért ne félj megkérni Istent arra, hogy segítsen, amikor nehéz. Ez nem jelenti azt, hogy Ő mindig megszünteti majd a
problémát. Nem egyszer megengedi a nehézségeket az életedben azért, hogy egyre jobban megtanulj Jézusban bízni.

Jézus látni akarta Bartimeust.

Márk 10,50–51:
„Ő pedig ledobta felsőruháját, felugrott, és odament Jézushoz.
Jézus megkérdezte tőle: »Mit kívánsz, mit tegyek veled?« A vak
ezt mondta: »Mester, hogy újra lássak.«”

12

ze
Kösd öss t,
a
a pontok ki
d
és színez !
a képet
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Bartimeus Mesternek szólította Jézust. Ez tanítót jelent. Bartimeus tudta, hogy Jézusnak nagy hatalma van. Bartimeus
olyat kért Jézustól, amit csak Ő tudott megtenni.
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Húzd alá a megfelelő szavakat a zárójelben!

[

Bartimeus odament

]

nem ment oda Jézushoz.

[

]

Jézus megkérdezte tőle, hogy mit akar mennyi az idő .

[

A mester azt jelenti: tanító

]

földműves .

Imádkozhatsz így:
Istenem, köszönöm, hogy segítesz akkor is bíznom Jézusban, amikor nehéz. Jézus nevében.
Ámen.
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Higgy!

Jézus beszélgetett Bartimeussal.

Márk 10,51–52:
„Jézus megkérdezte tőle: »Mit kívánsz, mit tegyek veled?« A vak
ezt mondta: »Mester, hogy újra lássak.« Jézus ekkor így szólt hozzá: »Menj el, a hited megtartott téged.« És azonnal újra látott, és
követte őt az úton.”

Te is bízhatsz Jézusban. Ő Isten Fia. Neki semmi sem túl nehéz
(Márk 10,27). Mondd el neki a problémádat! Bízz benne, hogy
akkor, amikor szerinte a legjobb, és úgy, ahogyan szerinte a
legjobb, segíteni fog! Egy vonallal ossz ketté egy lapot! A bal
oldalra írd össze, hogy mit szeretnél Istentől! A jobb oldalra
pedig jegyezd föl, hogy hogyan válaszolja meg Isten a kérésedet! Ez segít emlékezni arra, amit Isten tesz majd veled. Így
erősödik majd a hited.

Minden szám fölé
írd oda
a hozzá tartozó betűt!

Á B E I

Í L N S T Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A hit feltétel nélküli bizalmat jelent. A vak ember bízott Jézusban. Elhitte, hogy meg tudja gyógyítani a szemét.
Számozd be a mondatokat a helyes sorrendben!
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Bartimeus követte Jézust.
Jézus meggyógyította a férfi szemét.
Jézus megkérdezte Bartimeustól, hogy mit akar.

Imádkozhatsz így:
Istenem, segíts, hogy rád tudjam bízni a problémáimat! Köszönöm, hogy törődsz velem. Jézus nevében. Ámen.
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Jézust látni

Jézus Jerikó városába érkezett.

Lukács 19,2–4:
„Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt.
Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén, nem
láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie.”

Neked nem kell fára másznod ahhoz, hogy jobban megismerd
Istent. Mindennap tölthetsz vele időt. Miközben Isten Szavát,
a Bibliát olvasod, megtudod, hogy Ő milyen, és azt is, hogyan
hasonlíthatsz rá. Minél jobban megismered Istent, annál kön�nyebb lesz bíznod benne, amikor problémák jönnek. Egy naptárba tegyél egy pipát minden naphoz, amikor töltöttél időt
Istennel!
Rajzold le magadat, amint Istennel töltesz időt!

Zákeus talán már hallott Jézusról. Jobban meg akarta Őt ismerni. Ezért kigondolta, hogyan láthatná meg.
Tegyél egy
t azokhoz a szavakhoz, amelyek Zákeusra
vonatkoznak!

fővámszedő

Jerikóban lakott

szegény ember

látni akarta Jézust

felmászott egy fára

nagyon magas volt

Imádkozhatsz így:
Istenem, nagyon szeretnélek jobban megismerni. Segíts, hogy ne felejtsek el mindennap
időt tölteni veled! Jézus nevében. Ámen.
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Isten kegyelme

Zákeus egy fán ülve várta, hogy Jézus elhaladjon ott.

Lukács 19,5–7:
„Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: »Zákeus,
szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom.« Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: »Bűnös embernél szállt meg.«”

Jézus Isten. Tudta az igazságot Zákeusról. De úgy is szerette
Zákeust, és kedvesen bánt vele. Ezt nevezzük Isten kegyelmének. Akkor is kedves velünk, amikor nem érdemeljük azt meg.
Isten téged is ismer. Tudja, hogy nem mindig teszed azt, ami
helyes. De szeret téged, és mindennap kedvesen bánik veled.
Ma megköszönted már, hogy kegyelmes volt hozzád?
Mindkét szívbe írj egy példát arra, amikor
Isten kedvesen bánt veled!

Az emberek bűnösnek tartották Zákeust, mert magának is
vett el tőlük pénzt. Azt gondolták, Jézusnak nem kellene időt
töltenie ilyen bűnös emberekkel.
Kösd össze egyenes vonallal a személyeket azzal, amit tettek!

Jézus
Zákeus
A tömeg

bűnösnek nevezte Zákeust.

Imádkozhatsz így:

vendégül látta Jézust.
Zákeushoz akart menni vendégségbe.

Istenem, köszönöm a te kegyelmedet. Köszönöm, hogy kedvesen bánsz velem, pedig nem
érdemlem meg. Jézus nevében. Ámen.
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Egy megváltozott élet

Zákeus megvendégelte Jézust az otthonában.

Lukács 19,8-9:
„Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: »Uram, íme,
vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit
kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki.« Jézus így felelt
neki: »Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is
Ábrahám fia.«”

Ha te már Isten gyermeke vagy, az életednek változnia kell. Isten
Jézushoz hasonlóvá akar formálni. Milyen Jézus? Kedves. Mindig az
igazat mondja. Szereti az embereket. Mindig helyesen cselekszik.
Ahhoz, hogy Jézushoz hasonlíts, Istennek meg kell változtatnia a szívedet. Miközben időt töltesz Istennel, segít máshogyan
gondolkoznod dolgokról, és máshogyan viszonyulnod azokhoz.
Amikor rábízod magadat hittel Jézusra, megváltozik a szíved, és
azt akarod tenni, ami helyes.
Kövesd a pontokat, hogy meglásd a megváltozott Zákeust!
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Isten megváltoztatta Zákeus
Zákeus

bereknek. Jóvá akarta tenni a dolgokat. Most már Isten
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életet kezdett élni. Segíteni akart az em-

tartozott.
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Amikor Zákeus találkozott Jézussal, a dolgok megváltoztak.
Isten megváltoztatta Zákeus szívét. Zákeus új életet kezdett
élni, mert most már Isten családjába tartozott.
A piros szavakat írd be a megfelelő helyekre!
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Imádkozhatsz így:
Istenem, kérlek, változtass meg! Egyre jobban
szeretnék Jézushoz hasonlítani. Köszönöm. Jézus nevében. Ámen.
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Jézus Isten

Jézus és a tanítványai közeledtek Jeruzsálemhez. Kettő közülük
feladatot kapott.

Márk 11,2–3:
„[Jézus] így szólt hozzájuk: »Menjetek az előttetek levő faluba,
és mindjárt, amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve,
amelyen még nem ült soha senki: oldjátok el, és hozzátok ide.
Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért
teszitek ezt? – mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza
is küldi.«”

Fejtsd meg a szavakat, majd írd be azokat az üres helyekre!
1. Jézus

adott a tanítványoknak. (ottfalead)

2. Azt akarta, vigyenek neki egy szamár
(óicskt)

.

3. Jézus megmondta nekik, hogy
a szamárcsikót. (jdkálo)

el

4. Azt kellett mondaniuk, hogy az
szüksége rá. (nrÚak)

van

Sok évvel az előtt, hogy ez megtörtént volna, egy Zakariás nevű ember már megírta. Azt mondta, hogy Jézus szamárháton
fog bevonulni a városba. Ez az egyik bizonyítéka annak, hogy
Jézus Isten. Sok olyat tett, amit sok száz évvel korábban megmondtak az Isten által megígért Szabadítóval kapcsolatban.
Honnan tudta Jézus, hogy ott lesz a szamárcsikó? Onnan, hogy
Ő mindent tud. Ez a másik bizonyítéka annak, hogy Jézus Isten.
Mondd el Jézusnak, hogy örülsz, amiért Ő az Isten!
Karikázd be a felsorolt szavakat a rejtvényben!
Fentről lefelé vagy balról jobbra haladhatsz.
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Imádkozhatsz így:
Istenem, hálás vagyok, amiért olyan sokféle
módon megmutatod, hogy Jézus a Fiú Isten.
Jézus nevében. Ámen.

.
1
2

Engedelmeskedj
neki!

Jézus azt kérte a tanítványaitól, hogy vigyenek neki egy szamárcsikót.

Márk 11,4–6:
„El is mentek, meg is találták a szamárcsikót az ajtó elé kötve
kinn az utcán, és eloldották. Az ott álldogálók közül néhányan
megkérdezték tőlük: »Miért teszitek ezt, miért oldjátok el a szamárcsikót?« Ők pedig úgy
válaszoltak, ahogyan Jézus mondta; és
akkor elengedték őket.”

A tanítványok azt tették, amit Jézus mondott nekik. Tudták,
hogy engedelmeskedniük kell neki.
Írj egy I betűt az igaz, egy H betűt a hamis állítások elé!
A tanítványok találtak egy disznót az utcán.
Eloldották a szamárcsikót.
Pénzt adtak az embereknek.
Az emberek megengedték, hogy elvigyék
a szamárcsikót.

Sokszor nem könnyű engedelmeskedni. De Jézus ezt mondta: „Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat”
(János 14,15). Isten irántad érzett szeretete soha nem változik.
Te azzal tudod kimutatni a szeretetedet iránta, ha engedelmeskedsz neki.
Színezd be a megcsillagozott cellákat, hogy
megtudd, mit kell tenned!
* * - - * * * - * - - * * * - * - - - * - * * * * - * * * - *
- - - - * - - - * - - * - * - - - * - * - - - * * - - * - *
- - * - * * * - * - - *
* * * - * - * - * - * - * * - * * * - *
- - * - * - - - * - - * - - - * - - * * - * - - * - * - - - *
* * - - * * * - * * * * * * - * - - - * - * * * * - * * * - *
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

- * * *
* * * - * * *
* - - - * - * * * - * * * * - * - - * * - - - * - - * - * * - * * - * - - - * - - * - * - * - * * * - * - - * - - * * - * - * - * * * - - * - - - * * - - * - - - * - - * - * - * - - - * - * - - - * - * - - * - * - -

* - *

- - * * - - - - - - -

* - *
* - *
* - -

* * * - * * * - - * * * * - *
* - - - * - * * * - * * * * - * - - * -

Imádkozhatsz így:
Istenem, szeretlek. Segíts, hogy ki tudjam mutatni neked a szeretetemet azzal, hogy engedelmeskedem neked ezen a héten! Jézus nevében. Ámen.
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Dicsérd Őt!

Márk 11,7-9:
„Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felsőruhájukat, ő pedig felült rá. Sokan felsőruhájukat terítették az útra,
mások a mezőn vágott lombos ágakat; akik
pedig előtte és utána mentek, ezt kiáltották: »Hozsánna! Áldott, aki jön az Úrnak
nevében!«”

Az emberek úgy is kifejezik hódolatukat Istennek, hogy dicsőítik Őt. Ez azt jelenti, hogy elmondják neki, milyen csodálatos. A Biblia arra szólít fel, hogy szünet nélkül dicsérjük Istent
– vagyis újra meg újra.
Istent a következőképpen is dicsérheted: készíts egy listát arról, hogy miért különleges, és mondd is el neki; énekelj neki
egy dicsőítő éneket; keress valamit, amit Ő teremtett, és dicsérd Őt azért.
Melyik úton ér Jézus Jeruzsálembe?

Az emberek dicsőítették Jézust, a Fiú Istent. Azt gondolták,
Isten azért küldte le a földre, hogy ő legyen a királyuk. Azt
akarták, hogy Jézus uralkodjon a földön. Nem értették Isten
tervét.
Húzz egy vonalat az adott mondat
utolsó szavához!
A szamárcsikót odavitték

szamárcsikóra.
hozsánna.

Jézus ráült a
Az emberek azt kiáltozták, hogy

Jézushoz.

Imádkozhatsz így:
Istenem, csodálatos Isten vagy. Segíts, hogy
mindennap találjak időt a te dicséretedre! Jézus nevében. Ámen.
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Hozsánna!

„Dicsérjétek az Urat! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete” (Zsoltárok 106,1).
„A hatalmas vizek hangjánál, a tenger fenséges morajlásánál
fenségesebb az Úr a magasságban” (Zsoltárok 93,4).

Az emberek Jeruzsálemben, az út mentén hangosan dicsérték Jézust.

„Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem” (Zsoltárok 28,7).

Márk 11,9–10:

„Közel van az Úr a megtört szívűekhez” (Zsoltárok 34,19).

„Akik pedig előtte és utána mentek, ezt kiáltották: »Hozsánna!
Áldott, aki jön az Úrnak nevében! Áldott a mi
atyánknak, Dávidnak eljövendő országa!
Hozsánna a magasságban!«”.

Miközben kiszínezed a képet, dicsérd Istent
mindenért, amit teremtett! A követkő
színe1
ket használd!

12 3 4

1

1
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Az áldott és a hozsánna szavakat Jézus dicsőítésére használták az emberek. Ezeket a szavakat elolvashatod a Biblia Zsoltárok könyve c. részében.
Tegyél egy

4
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3
3

3

Te is használhatsz szavakat a Bibliából arra, hogy Istent dicsőítsd. Válaszd ki az egyik igeverset a Zsoltárok könyvéből,
és találj ki hozzá egy nem túl bonyolult mutogatást. A választott igeverset mondd el Istennek mindennap.

3

3

Csak azok kiáltoztak, akik elöl álltak.

Az emberek Istent dicsőítették.

4

4

t az igaz mondatok elé!

A szavak, amelyeket kiáltoztak, a Bibliából valók.
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1
2

2
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Imádkozhatsz így:
Istenem, csodálatos vagy. Köszönöm a szeretetedet. Add, hogy ne felejtselek el dicsérni mindennap! Jézus nevében. Ámen.
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Adakozz!

odaadhatnál. Persze mást is adhatsz Istennek. Felajánlhatod az
idődet, a tehetségedet (amiben ügyes vagy) arra, hogy Istent
szolgáld. De nem azért adsz Istennek, hogy jobban szeressen
– hiszen Ő már szeret téged. Azért adsz, hogy kimutasd a szeretetedet iránta.

Jézus elment Jeruzsálemben az istentiszteleti helyre.

Márk 12,41–42:
„Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat
dobott bele, egy szegény özvegyasszony
pedig odamenve beledobott két fillért,
azaz egy krajcárt.”

A templom az istentisztelet helye volt. Amikor az emberek elmentek a templomba, pénzt vittek, amelyet felajánlottak Istennek. Eljött egy asszony is, akinek meghalt a férje. Az as�szony, annak ellenére, hogy szegény volt, pénz adott Istennek.
Karikázd be a megfelelő szót a zárójelben!

[

]
A gazdag emberek [sok kevés] pénzt dobtak a perselybe.
Egy szegény özvegyasszony két [kis nagy] pénzérmét doAz emberek pénzt

köveket ajánlottak fel Istennek.

bott be.

A ti gyülekezetetek is elfogad felajánlásokat, adományokat?
Ha valaki pénzt ad, segíti a gyülekezetet abban, hogy végezni
tudja Isten munkáját. Talán neked is van egy kis pénzed, amit

A kód segítségéve
l fejtsd meg,
hogy Isten mit vá
r tőled!
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Imádkozhatsz így:
Istenem, köszönök mindent, amit eddig adtál
nekem. Segíts, hogy én is tudjak neked adni
valamit! Jézus nevében. Ámen.

.
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Mindent Istenért

Márk 12,43–44:
„Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: »Bizony,
mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian fölöslegükből
dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész
vagyonát.«”

A gazdagok bedobtak valamit abból, ami náluk volt, de a többit megtartották maguknak. Az özvegyasszony mindenét,
amije csak volt, odaadta Istennek. Hálás volt Istennek, és bízott abban, hogy Isten majd gondoskodik róla.

Nem az a fontos, hogy valaki mennyit ad Istennek. Isten az
ember szívét nézi. Azt akarja, hogy gyermekei azért adjanak,
mert szeretik Őt és bíznak benne.
Te miért adod a pénzedet, az idődet vagy a tehetségedet Istennek? Azért, mert jó színben akarsz feltűnni a többiek előtt?
Vagy azért, mert szereted Istent, és hálás vagy mindenért,
amit tett érted?

Rajzold
le, mi
mindent
adhatnál
Istennek!

Helyes a mondat? Karikázd be a jó választ!
A szegény özvegyasszony
sok pénzt dobott be.

Igen. Nem.

Jézus azt mondta, hogy az asszony többet dobott be,
mint a gazdagok.

Igen. Nem.

Jézus azt mondta, hogy az asszony mindenét bedobta,
amije csak volt.

Igen. Nem.

Imádkozhatsz így:
Istenem, köszönöm, hogy annyi mindent adtál
már nekem. Segíts, hogy mindenemet odaadhassam érted! Jézus nevében. Ámen.
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Különböző
emberek

Márk 14,3:
„Amikor Betániában a leprás Simon házában volt [akinek csúnya bőrbetegsége volt], és asztalhoz telepedett, odament egy
asszony, akinél valódi és drága nárduskenet [illatos olaj] volt egy
alabástrom tartóban: ezt az alabástrom tartót feltörte, és ráöntötte a kenetet Jézus fejére.”

Jézus ellátogatott egy olyan ember otthonába, akinek bőrbetegsége volt. Miért ment oda? Jézus mindenféle emberrel töltött időt. Segített nekik. Megmutatta nekik Isten szeretetét.

×

Ismersz olyan embereket, akik különböznek tőled? Talán más
a bőrszínük. Talán nem járnak olyan jó ruhákban. Talán nem jó
tanulók. Talán egy másik országból jöttek. Hogyan viselkedsz
velük? A Biblia azt mondja, hogy mindenkivel ugyanúgy kell
bánnunk (Jakab 2,1). Légy kedves azokhoz, akik különböznek tőled! Ismerd meg őket! Próbálj meg segíteni nekik! Légy
olyan, mint Jézus!
Karikázd be a szavakat a betűrácsban!
Fentről lefelé vagy balról jobbra haladhatsz.
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TARTÓ
SZERETET

szel jelöld a hamis mondatot!

Simon leprás volt.
Az asszonynál egy tartóban víz volt.
Az asszony széttörte a tartót, és illatos olajat
öntött Jézus fejére.

Imádkozhatsz így:
Istenem, köszönöm, hogy szereted a különféle
embereket. Segíts, hogy olyan szeretettel bánjak mindenkivel, mint Jézus! Jézus nevében.
Ámen.

.
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Bánj szeretettel
másokkal!

Márk 14,3:
„Amikor Betániában a leprás Simon házában volt [akinek csúnya bőrbetegsége volt], és asztalhoz telepedett, odament egy
asszony, akinél valódi és drága nárduskenet [illatos olaj] volt egy
alabástrom tartóban: ezt az alabástrom tartót feltörte, és ráöntötte a kenetet Jézus fejére.”

Ez az asszony kimutatta a szeretetét Jézus iránt. Ezért öntötte Jézus fejére az olajat. Nárdusból készült, és finom illata
volt.
Egészítsd ki a mondatokat a piros szavakkal!

Hogyan mutatják ki az emberek szeretetüket Isten iránt? Vannak, akik pénzt adnak arra, hogy mások ennivalót vehessenek
a szegényeknek. Vannak, akik arra szánják az idejüket, hogy
betegeknek segítsenek. Mások a tehetségüket arra használják, hogy otthonokat építsenek hajléktalanoknak. Eszedbe
jut-e valami, amit egy veled egykorú gyermek tehetne Istenért szeretetből? Például azt az időt, amit a barátaiddal töltesz, tölthetnéd néha valakivel, aki magányos. Vagy beszélhetnél valakinek Jézusról.
Fejtsd meg a szavakat, hogy megtudd, mit
vár tőled Isten!

saudMt sztereed
ntsIte
emg
▉▉▉▉▉▉ ▉▉▉,
▉▉▉▉ ▉▉▉▉▉▉▉▉
▉▉▉▉▉▉.

hgyo

Az olaj, amelyet az asszony odavitt,
készült. Az asszony az olajat Jézus fejére
. Ezzel mutatta ki
Jézus iránt.

Imádkozhatsz így:
Istenem, köszönöm, hogy szeretsz. Segíts
megmutatnom, hogy én is szeretlek téged! Jézus nevében. Ámen.

.
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Bánj jól
másokkal!

Az asszony megmutatta, hogy szereti Jézust. Drága olajat öntött
Jézus fejére.

Márk 14,4–5:
„Egyesek bosszankodtak magukban: »Mire való a kenetnek ez
a pazarlása? Hiszen el lehetett volna ezt adni több, mint háromszáz dénárért, és a pénzt a szegényeknek szétosztani.« És megharagudtak az asszonyra.”

Azok az emberek azt gondolták, hogy az asszony pénzt pazarolt, amikor Jézus fejére öntötte a drága illatos olajat. Meg is
haragudtak rá. Nem értették meg, hogy az asszony így akarta
kimutatni szeretetét Jézus iránt.

Vannak Isten családjában sokan, akik máshogyan imádják Istent,
mint te, és máshogyan fejezik ki szeretetüket iránta. Vajon ez azt
jelenti, hogy helytelenül cselekszenek? Nem, ha az, amit tesznek,
megfelel annak, amit a Biblia mond. Lehet, hogy nem érted meg
őket, de attól még lehetsz kedves hozzájuk. Jézus ezt mondta:
„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is
ugyanazt cselekedjétek velük” (Máté 7,12). Bánj velük olyan kedvesen, ahogyan szeretnéd, hogy veled is bánjanak!

Segíts az
asszonynak
t
elvinni az olaja
Jézushoz!

START

CÉL

Kösd össze a mondatok elejét a végükkel!
Az emberek

pénzt pazarol.

Azt gondolták, hogy
az asszony

a szegényeknek.

A pénzt oda lehetett
volna adni

megharagudtak.

Imádkozhatsz így:
Istenem, segíts, hogy úgy tudjam szeretni az
embereket, mint te! Segíts, hogy úgy bánjak
velük, ahogyan szeretném, hogy velem is bánjanak! Jézus nevében. Ámen.
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Milyen a szíved?

Az emberek megharagudtak, amikor az asszony az illatos olajat
Jézus fejére öntötte. Nem értették, amit az asszony tett.

Márk 14,6–7:
„de Jézus ezt mondta: »Hagyjátok őt! Miért bántjátok? Hiszen
jót tett velem, mert a szegények mindig veletek vannak, és amikor csak akartok, jót tehettek velük, én azonban nem leszek mindig veletek.«”

Jézus Isten. Tudta, mit gondolnak az emberek. Igazából nem
törődtek a szegényekkel. Jézus látta az asszony szívét is. Amit
tett, az csodálatos volt, mert Jézus iránti szeretetből tette.
Karikázd be a megfelelő szót a zárójelen belül!

[Jézus

]

Simon ismerte az asszony szívét.

Jézus azt mondta az embereknek, hogy
üljenek le hagyják az asszonyt.

[

]

[

Isten sokkal többet tud annál, mint amennyit te éppen mondasz vagy teszel. Ő ismeri a szívedet! Tudja, mit gondolsz vagy
érzel. Tudja, miért teszed azt, amit éppen teszel. Az embereket becsaphatod, Istent azonban nem tudod becsapni. Teljes
szíveddel szereted Istent, nem csak a szavaiddal? Azért szolgálod Őt, mert szereted, vagy azért, mert kell? Mit lát Isten,
amikor belenéz a szívedbe?

netsI

Tartsd tükör elé az írást, hogy
el tudd olvasni az üzenetet!

a iremsi
.tedevízs
Imádkozhatsz így:

]

Jézus azt mondta, hogy az asszony jó csúnya dolgot tett.

Istenem, örülök, hogy jól ismersz engem. Segíts, hogy teljes szívemmel szerethesselek és
szolgálhassalak! Jézus nevében. Ámen.

.
0
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Tedd meg, amit
megtehetsz!

Az emberek haragudtak az asszonyra. Jézus megmagyarázta
nekik, hogy az asszony miért tette, amit tett.

Márk 14,8–9:
„Megtette, ami tőle telt: előre megkente a testemet a temetésre. Bizony, mondom néktek, hogy az egész világon bárhol hirdetik majd az evangéliumot; amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére.”

Tudjuk, mi következett ezután. Jézust letartóztatták, megverték és egy kereszten kivégezték. A te bűneid büntetését vette
magára. Eltemették, de utána feltámadt, vagyis újra élt, és ma
is él. Ha te már hit által Jézushoz tartozol, köszönd meg neki,
amit érted is tett! Ha még nem fordultál oda Jézushoz hittel és
bűnbánattal, ma megteheted. Olvasd el a könyvecske hátoldalán található szöveget, hogy jobban megértsd, miről is van szó!
Kösd össze a pontokat, hogy meglásd, mit tett
érted Jézus!
20
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Csak pár nap telt el a Simon házában tett látogatás után, és
Jézus meghalt egy kereszten, hogy magára vállalja a mi bűneinkért járó büntetést. Ezt az emberek nem értették. Jézus
megígérte, hogy sok-sok év múlva is beszélnek majd arról,
amit az asszony tett érte.
Számozással jelöld a mondatok helyes sorrendjét!
Az emberek emlékezni fognak arra, amit az asszony tett.
Jézus meghalt, és eltemették.
Az asszony illatos olajat öntött Jézus fejére.
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Imádkozhatsz így:
Istenem, annyi mindent tettél értem! Segíts,
hogy mindennap megmutathassam, mennyire
szeretlek! 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
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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 megkapni a
Csodás percek Istennel
1. kötetét is

✔

Márk 10,14: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket,
és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.”
Máté 5,44: „Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket.”

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.
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Zsidók 13,6: „Ezért bizakodva mondjuk: »Velem van az Úr,
nem félek, ember mit árthat nekem?«”
Márk 10,27: „Az embereknek lehetetlen, de az Istennek
nem, mert az Istennek minden lehetséges.”
Zsoltárok 33,18: „De az Úr szeme ügyel az istenfélőkre,
akik szeretetében bíznak.”
János 14,15: „Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat.”
Máté 7,12: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.”
Zsoltárok 34,19: „Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és
a sebzett lelkűeket megsegíti.”
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