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A képen egy orvost látsz. Karikázd be azokat a dolgokat, amelyek segítségével gyógyít. 

Megtudod őket nevezni? 

 

 

 

 



Kit hívnál segítségül? Kösd össze az állítást a hozzá tartozó személlyel.  

 

Amikor az autót kell szerelni. 

                                                                                          Amikor egy fontos levelet várok. 

Amikor rendet kell tenni a kertben. 

                                                                                          Amikor menő frizurát szeretnék. 

Amikor éhes vagyok. 

                                                             Amikor valami nagy baj van, mert valami eltűnt. 

Amikor tűz van. 

                                                                                                           Amikor beteg vagyok. 

 

 



Ma egy olyan emberről tanulunk, akinek nagy – nagy szüksége volt orvosra.                                 

Nem a feje fájt,  vagy lázas volt, hanem a lelke volt beteg.                                                                 Jézus 

pedig elment hozzá, hogy meggyógyítsa az életét. Ismerjük meg, hogyan is történt mindet.  

 
 

Jézus egyszer meglátogatott egy falut, amit úgy hívtak Kapernaum. Nem városnézére indult, 

vagy csak sétálni, hanem volt valaki, akivel nagyon szeretett volna találkozni, mert tudta Jézus, 

hogy nagyon nagy szüksége van rá. Úgy hívták ezt az embert, hogy Lévi. Lévit szinte senki 

sem szerette. Azért nem mert csaló volt. Neki kellett beszednie az emberektől a pénzt a császár 

számára és Lévi mindig többet követelt, mint ami jogosan járt volna. Az emberek ezért 

elfordultak tőle. Lévit azonban csak a pénz érdekelte, ezért a lelke egyre betegebb lett. 

 
 

Lévi a város hatalmas, díszes kapujában ült szedte be az arra járó utasaktól, árusoktól az adót. 

Amikor Jézus közeledet hozzá, Lévi nagyon figyelt, mert azt hitte egy újabb utas érkezett, akitől 

pénzt remélhet. Amikor odaért hozzá Jézus, akkor csak ennyit mondott Lévinek: „gyere, kövess 

engem és légy a tanítványom!” Ekkor egészen meglepő dolog történt, nagy csoda Lévi 

otthagyta a pénzt, ami eddig mindent jelentett a számára és követte Jézust.  



 
 

Aztán Levi nagy vacsorát készített Jézusnak. A vacsora Levi házában volt. Az asztalnál sok 

más adószedő is volt, csupa olyan ember, akitől elfordultak és nem szerették őket.   

Azok közül, akik Isten szavát, a Törvényt tanították, sokan felháborodtak és így panaszkodtak 

kérdezve:  „Miért eszel és iszol az adószedőkkel és a „ bűnösökkel ”? 

Jézus így válaszolt nekik: „Az egészséges embereknek nincs szükségük orvosra. A betegeknek 

kell orvos. Azért jöttem, hogy meggyógyítsam Lévit!” Lévi pedig nem csak egy új életet kapott 

Jézustól, hanem egy új nevet is. Attól a naptól Máté lett a neve, ami azt jelenti Isten ajándéka. 

Máté Jézus tanítványa lett. 

 
 

 

 



Feladat: 

Készítsetek könyvjelzőt! 

Szükséged lesz egy vastagabb papírra, kartonra, filcre, de a legfontosabb, hogy kérj két 

sebtapaszt a szüleidtől. A könyvjelzőre írd rá Jézus szavait a történetből. 

Mutatunk egy példát! 

Az elkészült alkotásod fényképezzétek le és küldjétek el nekünk! 

 

 

 


