
Micsoda kiváltság és egyben felelősség is gyermekeket tanítani az Úr Jézus Krisz-
tusról! Örök sorsuk függ attól, hogy kapcsolatba kerülnek-e azzal a Valakivel, akiről a 
most közreadott leckék szólnak. „Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egye-
dül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust” (Jn 17,3). Imádkozzunk azért, hogy 
a gyermekek Krisztusba vessék bizalmukat, szeressék Őt, és engedelmeskedjenek 
neki! Használjon a Szentlélek minden Igéhez hű tanítást arra, hogy ez a csodálatos 
cél megvalósuljon!

A tartalomból:
1a. Jézus és a gyermekek
1b. Az 5000 ember megvendégelése

2. Jézus a vízen jár
3. Jézus a megdicsőülés hegyén
4. Egy leprás megtisztítása
5. A gazdag ifjú
6. Zákeus

A csomag tartalma:
•	 szövegkönyv, képeskönyv
•	 CD (szövegkönyv, szemléltetett aranymondások, énekek, ismétlő 

játékok, foglalkoztató feladatok, a képeskönyv PPT-változata)

Foglalkoztató feladat a 6. leckéhez

VAN KÜLÖNBSÉG?

Olvasd el az egyes helyzeteket, majd válaszolj a kérdésekre! 

1. Pisti a barátaival többször is kijátszotta a sarki kisbolt eladóját. Amíg ketten vagy hárman 
elterelték  a  figyelmét,  vagy  kerestettek  vele  valamit,  Pisti  megtömte  a  zsebét 
Sportszeletekkel. Amikor jelzett, akkor megköszönték az eladó segítségét, és távoztak. Pisti 
a nyáron elfogadta Jézus Krisztust Megváltójának, és megvallotta neki ezeket a lopásait is. 
Mit tehet legközelebb, amikor barátai ismét a már bevált módszerrel szeretnének csokihoz 
jutni? Írj két ötletet!

2. Piroska  szülei  sokat  dolgoznak,  ezért  hét  közben  a  nagymamája  vigyáz  rá.  Piroska 
megszokta, hogy nagymamája mindent megcsinál neki, pedig nem fiatal már, és fáj a lába. 
Piroska két éve rendszeresen jár Örömhír Klubba, és a múlt héten meglátta, mennyire önző 
életet  élt.  Bűnbánattal  és  hittel  behívta  Jézust  az  életébe.  Hogyan  tudná  megmutatni  a 
nagymamájának is, hogy Jézus megváltoztatta? Írj három ötletet!

3. Zoli a megtérése előtt arról volt híres, hogy képtelen veszíteni. Amikor négyest kapott a 
dolgozatára,  azonnal  reklamált  a  tanító  néninél.  Amikor  a  csapata  gólt  kapott,  nekiesett 
csapattársainak,  és  vég  nélkül  sorolta,  mit  csináltak  rosszul.  Ha otthon társasjátékoztak, 
teljesen kiborult, ha valaki kidobta vagy megelőzte. Szerinted hogyan viselkedik most a fent 
említett helyzetekben? Írd le az ötleteidet!

4. Jutka igazi pletykafészek volt. Egyáltalán nem tudott semmilyen titkot megőrizni. Ráadásul, 
amikor  valamilyen  hírt  továbbadott,  egy  kicsit  mindig  kiszínezte.  Aztán  ha  valaki 
megkérdezte, hogy tőle származik-e a történet, letagadta. Ám amióta kapcsolatba került az 
Úr Jézussal hit által, egészen megváltozott. Szerinted hogyan? 

Krisztus é. 3. – fogl. 6. iskolás  







Krisztus 3. – KI. 5.. 

   

        Márk 10,14

 Engedjétek

hozzám jönni 

a kisgyermekeket!”
                Márk 10,14

Krisztus 3. – AM. 1A.

Oly erıs az Úr,  
oly hatalmas Isten,  

hogy akadályt  
nem ismer İ. 

Oly erıs az Úr − 1.  

´KRISZTUS ELETE 3.


