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bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap

Írd ide az adataidat!
neved:
Korod: Születésnapod:
Címed:

telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

neked vannak jó barátaid? Jézus tudta, hogy szüksége van segítőkre és jó
barátokra, akik mellette állnak. egy nap, amikor a Galileai-tenger mellett sétált,
meglátott két halászt. Az egyiket Simon Péternek hívták, a másikat pedig - aki a
testvére volt - Andrásnak.

K: Mi volt a két halász neve?

S __ __ __ __  P __ __ __ __   és   A __ __ __ __ __ .

A két halász éppen a hálóit vetette ki a vízbe azért, hogy halat fogjanak. 
Jézus látta, hogy milyen szorgalmasan dolgoznak és tudta, hogy ilyen
emberekre lesz szüksége, hogy segítsenek neki.

Megkérte őket, hogy jöjjenek vele és kövessék őt. egy új, izgalmas munkát akart
nekik adni.

Azt mondta: „Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok."

K: Mit mondott Jézus a halászoknak? töltsd ki a hiányzó betűket!

Kövessetek  e_ _ _ _,  és azt
m _ _ _ _ _ _, hogy  e _ _ _ _ _ _ _ _

h _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!

1. történet: Jézus elhívja Pétert
Olvasd el:

Máté 4:18-22

Kulcsvers:
Máté 4:19

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!
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öSSzeSen:

Simon Péter és András már hallott az Úr Jézusról és tudták, hogy milyen fontos ember volt.
Amikor elhívta őket, otthagyták hálóikat és követték őt.

K: Karikázd be, hogy mit hagytak ott Simon Péterék a tó mellett!

ezek az emberek lettek Jézus első tanítványai. ez azt jelentette, hogy felkészültek arra, hogy
azt teszik, amit ő akar, és követték őt bármerre is ment.

Még ugyanezen a napon Jézus másik két halászt is elhívott, hogy kövessék őt: Jakabot és
Jánost. Ők is azonnal otthagyták a hajójukat és az apjukat és követték őt.

Az Úr Jézus összesen tizenkét embert választott, hogy különleges segítői és barátai legyenek.

K: összesen hány tanítványt választott Jézus? Karikázd be a helyes választ!

4     5     10     12
K: Csak két mondat igaz az alábbiak közül. Pipáld ki (4) ezt a kettőt, a többihez tegyél 8-et!

Jakabot és Jánost is elhívta Jézus, hogy kövessék őt.

Jakab és János azt mondta hogy később követik őt.

Jakab és János hátrahagyták hajójukat, apjukat, és Jézust követték.

Jakab és János nem akarták követni Jézust.

Az Úr Jézus ma is azt akarja, hogy legyenek olyan fiúk és lányok, akik az Ő segítői.

te is az Ő segítője vagy már?

Ha az akarsz lenni, akkor követned kell őt, 
úgy, hogy engedelmeskedsz neki!

az én utam Isten útja
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Ahogyan az iskolában is fokozatosan tanuljátok meg a dolgokat, Simon Péter sem
egyszerre tanult meg mindent. egyszer elment halászni, majd kitisztogatta a hálóit.

Az Úr Jézus is a Galileai-tengernél volt és egy csodálatos beszédet tartott az ott álló
tömegnek. Akkora tömeg volt ott, hogy muszáj volt neki Péter hajójára felmenni, hogy
onnan taníthasson. Most már mindenki jobban hallhatta és láthatta Jézust.

K: Írd a szavakat a megfelelő rubrikába!

hajó       tömeg       Jézus       Galileai-tenger       halászok

Amikor Jézus abbahagyta beszédét, Simon Péterhez fordult és azt mondta: „Menj be a
mélyebb vízre halászni!“ Péter ekkor elmagyarázta, hogy ők egész éjjel keményen dolgoz -
tak, mégsem fogtak semmit. Bár nagyon fáradtak és csalódottak voltak, Simon Péter
azonban mindig azt akarta tenni, amit az Úr Jézus mondott neki. Úgyhogy kieveztek és
leengedték a hálóikat halászni.

Még soha nem láttak ilyet! Annyi halat fogtak,
hogy a hálóik elkezdtek szakadozni! Jeleztek a
barátaiknak, akik egy másik hajóval voltak, hogy
segítsenek nekik. Mindkét hajó annyira megtelt
hallal, hogy majdnem elsüllyedt.

J __ __ __ __
t __ __ __ __

h __ __ __

G __ __ __ __ __ __ __  - t __ __ __ __ __

h __ __ __ __ __ __ __

2. történet: Jézus segít Péternek
Olvasd el:

Lukács 5:1-11

Kulcsvers:
Lukács 5:10

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!
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K: Mi történt, amikor Simon Péter engedelmeskedett Jézusnak? Húzd alá a helyes választ!

nem fogott semmit.

tele lett a hálója hallal.

Fogott egy pár halat.

K: Írd ide az alábbi dolgok kezdőbetűjét, hogy kiderüljön milyen különleges dolgokat tett az
Úr Jézus!

Simon Péter annyira elcsodálkozott azon, amit látott, hogy térdre rogyott Jézus előtt. Most már
tudta, hogy milyen hatalmas is az Úr Jézus, és milyen bűnös ő maga. Az Úr Jézus volt a
legcsodálatosabb ember, akivel valaha találkozott.

K: Ki vitte véghez ezt a hatalmas csodát? egészítsd ki, majd színezd ki a választ!

___Z  ___R  J___Z___S
Simon Pétert ez a csoda meggyőzte. Befejezte a halászatot és úgy döntött, hogy követi az Úr
Jézust. Így hát, Simon Péter, Jakab és János a partra húzták hajóikat és mindent hátrahagyva
követték Jézust.

K: Írd be a helyes szavakat a hiányzó részekbe!

Simon Péter, Jakab és   J __ __ __ __ nagyon izgatottak lettek,

amikor látták a csodát. Partra húzták a   h __ __ __ __ __ __ __, 

mindent hátrahagytak és   k __ __ __ __ __ __ __  J __ __ __ __ __.

Az Úr Jézus azt akarja, hogy kövessük őt és neki tetsző életet éljünk mindig:
otthon, az iskolában vagy akár játék közben is.
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egy napon az Úr Jézus a tanítványaival a
Galileai-tengeren hajózott.

néhány tanítvány nagyon jól ismerte ezt a ten -
gert, mert sokszor halásztak arrafelé.

Hirtelen nagy vihar kerekedett! Olyan erős szél
fújt, hogy a hullámok átcsaptak a csónak felett.

A tanítványok igen megijedtek, annak ellenére,
hogy a hajózás számukra hétköznapi dolog volt.

K: Fejtsd meg az alábbi keresztrejtvényt!

1. Mit éreztek a tanítványok?

2. Kik voltak az Úr Jézussal a

hajóban?

3. Mi kerekedett hirtelen?

4. Mik csaptak át a csónak

felett?

Az Úr Jézus egy fárasztó nap után volt, és elaludt a csónakban. A tanítványok annyira
féltek, hogy felkeltették Őt. „Urunk, ments meg minket, mert meg fogunk halni!“- kiáltották.

K: Húzd alá, mit tett Jézus a vihar alatt!

evezett        evett        Aludt

3. történet: Jézus lecsendesíti a vihart
Olvasd el:

Máté 8:23-27

Kulcsvers:
Máté 8:27

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!
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K: Milyen szavakkal ébresztették a tanítványok
az Úr Jézust?

egészítsd ki a szóbuborékban
a mondatot! (Máté 8:25)

Az Úr Jézus megmondta a tanítványoknak, hogy nem kellett volna félniük, hiszen ott volt velük
a hajóban. Azt mondta rájuk, hogy kishitűek. Bízniuk kellett volna Jézusban, hogy kimenti őket
a viharból.

K: Mire mondta Jézus a tanítványainak, hogy kevés van nekik? Húzd alá a megfelelőt!

Hit       öröm       Bátorság

Az Úr Jézus szólt a szelekhez és a hullámokhoz. A hajó orrában állt és hangosan ezt kiáltotta:
„Hallgass el, némulj meg!” A szél erre lecsendesedett és a hullámok is lecsillapodtak.

K: Színezd ki és tanuld meg, mit mondott az Úr Jézus a szélnek és a hullámoknak!

„HALLGASS EL!”
ez megint egy lenyűgöző csoda volt!  ne csodálkozzunk hát, hogy a tanítványok is ezt mondták:

K: töltsd ki a hiányzó betűket a kulcsversből!

Adjunk hálát Istennek, fia, Jézus Krisztus nagyságáért!

Kicsoda ez, hogy mind
a sz_ _ _ _, mind a  t _ _ _ _ _

engednek néki?

Uram,  m _ _ _ _

m _ _ m _ _ _ _ _ _, mert

e _ _ _ _ _ ü _ _ ! /3
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voltál már kint éjszaka tengeren egy kis
csónakban, miközben vadul tombolt a
szél? Ha igen, biztos át tudod érezni,
milyen lehetett, amikor a tanítványok
egyik éjszaka egy óriási viharban találták
magukat a Galileai-tengeren és igen
megrémültek.

K: Írd be a hajó fölé a tenger nevét!

Az Úr Jézus nem volt a tanítványokkal. egy hegyen imádkozott az Atyához.
Miután egész nap emberek között járt, kicsit egyedül akart lenni.

K: Miért ment fel az Úr Jézus a hegyre? egészítsd ki a szavakat!

I __ __ __ __ __ __ __ __ __   Istenhez, az  A __ __ __ __ __ __.

eközben a viharos tengeren egyre kilátástalanabbnak
tűnt a tanítványok helyzete. Az éjszaka közepén hir -
telen megláttak valamit, amit szellemnek hittek! ettől
még jobban megijedtek.

de nem szellemet láttak! Az Úr Jézus volt az, aki eljött
segíteni rajtuk. A vízen járt!

egészen addig nem ismerték fel Jézust, amíg meg
nem szólalt.

K: Min járt Jézus?  Húzd alá a helyes választ!

vízen    homokon    füvön

G __ __ __ __ __ __ __   tenger

4. történet: Jézus megmenti Pétert
Olvasd el:

Máté 14:22-33

Kulcsvers:
Máté 14:33

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!
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Írásos értékelés / üzenet:

Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

2. szint
Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

öSSzeSen:
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K: Írd be a kérdésekre a választ 
a keresztrejtvénybe.

1. Min járt Jézus?

2. Mi kerekedett hirtelen a tengeren?

3. Hol imádkozott az Úr Jézus?

4. Mit hittek a tanítványok, hogy mi 
közeledik feléjük?

5. Mit csináltak a tanítványok a viharban?

Jézus azt mondta nekik: “ne ijedjetek meg! én vagyok
az! ne féljetek!” ekkor Péter megkérdezte, hogy oda -
mehetne-e hozzá a vízen, és pár percen belül már járt
is a vízen.

Ahogy Jézus felé ment, a szélre és a hullámokra
kezdett figyelni. Megrémült és egyből süllyedni kezdett.

K: Színezd ki, hogy mit kiáltott Péter Jézusnak!

“Uram, tarts
meg engem!”

Az Úr Jézus kinyújtotta a kezét, és megfogta Pétert. Amikor mind a ketten a
hajóban voltak a vihar elállt. ekkor tapasztalhatták meg, hogy milyen hatalmas is
volt az Úr Jézus. “Bizony, Isten Fia vagy”, mondták.

nekünk is tudnunk kell, hogy az Úr Jézus az Isten Fia, aki azért jött, hogy
megmentsen bennünket. Pétert a vízbe fulladástól mentette meg, minket pedig a
bűneinkből ment meg, hogyha hiszünk az Úr Jézusban.
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