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bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap

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

telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. történEt: Zákeus
Kulcsvers:
Lukács 19:9

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Lukács 19:1-10

Zákeusnak nagyon fontos munkája volt.
Ő volt a vámszedők főnöke Jerikó ban.
Ez azt jelentette, hogy a rómaiaknak
dolgo zott, összegyűjtve a pénzt, amit
mindenkinek adóként kellett fizetnie. A
legtöbb adószedő tisz tes ségtelen volt
és többet kért az emberektől, mint
kellett volna. Zákeus is csalt néha így.

K: Melyik városban élt Zákeus?   J __ __ __ __ __.

K: Mi volt a foglalkozása?   V __ __ SZ __ __ __.

Zákeus hallott az Úr Jézusról és nagyon szerette volna látni. A baj csak az volt,
hogy Zákeus nagyon alacsony termetű volt és nem láthatta Jézust a körülötte
lévő tömeg miatt. Mit tett ezért? Felmászott egy eperfára és várta, hogy Jézus
arra jöjjön az úton. Képzelhetitek hogy meglepődött, amikor az Úr Jézus megállt,
felnézett és azt mondta neki: „Zákeus, mássz le gyorsan, mert ma a te házadba
kell mennem!”

K: Írd a következő mondatok után, hogy IGAZ vagy HAMIS!

1. Zákeus nagyon magas ember volt.

2. Zákeus látni akarta Jézust.

3. Zákeus felmászott egy pálmafára.

4. Az Úr Jézus tudta, hol van Zákeus. /4
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öSSZESEn:

Zákeus azonnal lejött a fáról és nagy örömmel meghívta Jézust a házába. Az emberek csak
álltak és morgolódtak, hogy Jézus bement egy ilyen gyűlölt ember házába. Zákeus számára
viszont olyan nap volt ez, amit soha nem felejtett el! nemcsak a házába fogadta be az Urat,
henem szívébe és életébe is.

Az Úr Jézus azt mondta neki:

„Ma lett üdvös -
sége ennek a
háznak.”

Lukács 19:9

K: Színezd ki a betűket és a képet!

Zákeus azt mondta Jézusnak, hogy
mostan tól kezdve megváltozik, felhagy
régi életével és mint az Úr Jézus követője,
becsü le tes lesz és törődni fog a szegé -
nyekkel.

Milyen boldog volt, hogy az Úr Jézus meg -
mentette őt eddigi rossz életmódjából!
Mindig emlékezzünk arra, hogy Ő azért
jött, hogy minket is megmentsen!

Csak Ő képes megváltoztatni az életünket
és a mennybe juttatni minket.

K: Húzd alá a helyes szót az alábbi mondatok ban!

1. Zákeus engedelmeskedett / nem engedelmeskedett az Úr Jézusnak, mikor hívta őt.
2. Zákeus félt / szomorú volt / örült, amikor behívta Jézust a házába.
3. életmódja ugyanolyan / jobb / rosszabb lett, miután találkozott Jézussal.

/6

/6



bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap  2. szint

nEVEd:C3

2. történEt: nikodémus
Kulcsvers:
János 3:16

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
János 3:1-16

Zákeushoz hasonlóan nikodémus is találkozni akart az Úr Jézussal. Hallott a csodáiról és
hitte, hogy Jézus „Istentől jött tanítóul”. nikodémus nagyon jó ember volt, aki keményen
betartotta a zsidó vallási törvényeket. A zsidók egy nagyon szigorú csoportjába tartozott,
akiknek külön nevük is volt.

K: Írd le mindegyik tárgy kezdőbetűjét, hogy kitaláld, mi volt a nevük!

Egy éjszaka nikodémus útnak indult, hogy meg -
keresse Jézust. Úgy gondolhatta, hogy könnyebb
lenne vele éjszaka találkozni, amikor a tömeg már
hazament. Az is lehet, hogy nem akar ta, hogy más
farizeusok meglássák Jézus társasá gában. Bármi
volt is az oka, a lényeg, hogy elment az Úr
Jézushoz.

tE eljöttél már Hozzá, hogy elfogadd Jézust, mint
Meg vál tódat?

Amikor találkoztak, az Úr Jézus nagyon meglepte
nikodémust. Azt mondta ugyanis neki, hogy ha
nem „születik újjá”, soha nem láthatja meg Isten
országát, nem léphet be oda. nikodémus teljesen
értetlenül állt, amikor az Úr Jézus azt mondta neki:

K: Színezd ki a betűket!

„Neked újjonnan
kell születned!”

János 3:7
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öSSZESEn:

Mit értett ezalatt Jézus? Azt magyarázta el nikodémus -
nak, hogy nem léphet be a mennybe egy újfajta élet
nélkül. Mint mindannyiunknak, nikodémusnak is teljesen
normális élete volt, amikor megszületett csecsemő ként.
Ahhoz, hogy belépjen Isten országába, „újjá kellett szület -
nie” vagy „felülről kellett születnie.” A Biblia „örök életnek”
hívja ezt az új életet.

K: Válaszolj az alábbi állításokra, hogy IGAZ vagy HAMIS!

nikodémus napközben ment Jézushoz.

nikodémus jó és engedelmes zsidó volt.

Mivel jó ember volt, nem volt szüksége újjászületésre.

„Újjászületni” azt jelenti, hogy „örök életed” van.

A kulcsvers összefoglalja, hogy mit mondott
Jézus nikodémusnak.

Jézus arra tanította őt, hogy Isten annyira
szerette a világot, hogy odaadta érte a Fiát,
hogy aki hisz őbenne, ne vesszen el, hanem
helyette örök élete legyen.

K: Olvasd el és tanuld is meg a kulcsverset!

K: Írd be a megfelelő szavakat az üres helyekre!

1. Isten szerette e   __ __ __ __ __ot.

2. Isten odaadta érte az Ő  __ __ __ __.

3. Valaki  __ __ __ __ __ __  őbenne, el ne  __ __ __ __ __ __ __ ,

4. hanem  __ __ __ __    __ __ __ __ __   legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 
hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
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3. történEt: A samáriai asszony
Kulcsvers:
János 4:42

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
János 4:4-30

Jézus egyik nap a hosszú útja
során egy Samária nevű tarto má -
nyon ment éppen keresz tül.

Az ott élő emberek barátság ta la -
nok voltak a zsidókkal és hallani
sem akartak róluk. Jézus nagyon
elfáradt és leült egy kút szélére,
hogy meg pihenjen. tanítványai
eköz ben elmentek a közeli város -
ba enni valót venni. 

Ahogy ott ült, egy asszony érke -
zett vízért a kúthoz vizes korsóval
a fején.

K: Válaszolj a következő kérdésekre!

1. Mi volt a neve a területnek, amin Jézus átment? S __ __ __ __ __ __

2. Hova mentek a tanítványok?   A   v __ __ __ __ __ __.

3. Ki jött vízért?  Egy  a __ __ __ __ __ __.

„Kérlek, adj inni!” mondta neki Jézus. Az
asszony nagyon meglepődött, hogy egy
zsidó vizet kér tőle, egy samáriaitól.
normális esetben a zsidók nem is beszéltek
a samáriaiakkal. Még érthetetlenebb volt
számára a dolog, amikor Jézus azt mondta,
hogy tud neki adni „élő vizet”. Jézus azt
mondta, hogy ha egyszer iszik az „élő
vízből”, többet nem szomjazik meg. 

Mit érthetett ezalatt?
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öSSZESEn:

K: Írd be a szólétrába a megfejtéseket!

1. Ilyen volt a kút, ami miatt Jézus nem
tudott volna vizet venni belőle.

2. Jézus azért ült le a kútnál, mert ...

3. Ők mentek be a városba ennivalóért.

4. Az asszony ezt nem szeretett volna 
többet csinálni a kútnál. (15. vers)

5. A zsidók szerint itt van az a hely, ahol Istent kell imádni.

Jézus maga az „élő víz”! Azt akarta tudatni az asszonnyal, hogy Ő nem csak egy átlagos zsidó.
Elmagyarázta neki, hogy Ő a Messiás, a Megváltó, akit Isten megígért. Ha hisz benne, meg -
kapja azt, amire a legnagyobb szüksége lehet az életben, ebben az értelemben tehát „többé
nem szomjazik meg”.

K: Színezd ki a betűket! (János 4:14)  

“Valaki pedig

abból a vízből iszik,
amelyet én adok neki, soha örökké 

meg nem szomjúhozik!”
A tanítványok hamarosan visszajöttek, így az asszony beszélgetése az Úr Jézussal véget ért.
Szívében hitte, hogy Ő a Krisztus, a Szabadító. Otthagyta a vizes korsóját a kútnál és elsietett
a városba, hogy beszéljen az embereknek Jézusról.

„Gyertek” mondta, „lássatok egy férfit, aki elmondott mindent, amit eddig tettem; vajon nem ez
a Krisztus?” 

Sokan el is jöttek, hogy találkozzanak Jézussal. de ennél fontosabb, hogy sokan hittek is
benne. Ez az, amit mindegyikünknek tennie kell: hinni benne, azután beszélni róla másoknak.

K: Írd a következő állítások mögé, hogy IGAZ vagy HAMIS!

1. A samáriai asszony hitt az Úr Jézusban.

2. nem mert beszélni róla senkinek.

3. Megtöltötte a vizes korsóját és egyenesen hazament.

4. Sok ember jött Jézushoz, akiknek az asszony beszélt róla.
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4. történEt: A gazdag ifjú
Kulcsvers:
Márk 10:21

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Márk 10:17-23

Egy nap, amikor az Úr Jézus a tanítványaival ment az
úton, egy fiatalember futott Hozzá.

térdre esett Jézus előtt és azt kérdezte tőle:
Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet
elnyerhessem?

K: Egészítsd ki a következő mondatokat, kivá laszt -
va a megfelelő szavakat a fenti bekezdésből!

1. A fiatalember nagyon lelkes volt, mert   
oda__ __ __ __ __ __   az Úr Jézushoz.

2. tisztelettudó és alázatos volt, mert   
__ __ __ __ __ __ __ __ __  Jézus előtt.

3. tudni akarta, hogyan nyerheti el az
__ __ __ __     __ __ __ __ __.

Az Úr Jézus válaszolva neki emlékeztette őt Isten néhány parancsolatára. Ezt gyakran
nevezzük úgy, hogy „tízparancsolat”. Az első négy Istenhez való hozzáállásunkról beszél,
a többi pedig arról, hogyan bánjunk másokkal.

K: Az alábbi három paran cso lat -
ban össze vannak keverve a
betűk. Írd le helyesen!

1. ne ljö!    __ __ __

2. ne lpjo!  __ __ __ __

3. tiszteld  datpáa 
__ __ __ __ __ __

és ynátdaa
__ __ __ __ __ __ __ !
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1. Ne legyen 
más iste ned 
rajtam kívül!

2. Ne csinálj 
ma gad nak

bálványokat!

3. Ne mondd ki
hiába Istenednek 

a nevét!

4. Emlékezzél meg 
a nyugalom 
napjáról!

5. Tiszteld 
apádat és 
anyádat!

6. Ne ölj!

7. Ne 
paráználkodj!

8. Ne lopj!

9. Ne tanúskodj
hamisan!

10. Ne kívánd 
más tulajdonát!
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A fiatalember nagyon jól ismerte mindet. Azt mondta Jézusnak, hogy kisfiú kora
óta betartotta az összeset. de VALÓBAn betartotta mindet? Az Úr Jézus próbá -
ra tette őt, amikor azt mondta neki:

„Eredj el, add el minden

vagyonodat, és   add oda a szegényeknek, ... és jer,

kövess engem.”
Márk 10:21

K: Színezd ki a fenti betűket és a képet!

Amikor az ifjú meghallotta ezt, igen elszomorodott,
mivel nagyon gazdag volt. A vagyonát mindennél
jobban szerette! Még csak gondolni sem tudott arra,
hogy szétossza az összes pénzét! nem akarta az
ELSŐ HELYEt az Úr Jézusnak adni az életében.

Szomorú szívvel ment el. Milyen nagy kár, hogy egy
ilyen lelkes fiatalember nem volt kész követni az Úr
Jézust!

és te? Hagyod, hogy az Úr Jézusnak járó első helyet
valami más foglalja el az életedben?

K: Válaszd ki a helyes szót a mondatból és húzd alá!

1. A fiatalember nagyon szegény / gazdag volt.

2. értetlenül / szomorúan / boldogan ment el Jézustól.

3. A pénz fontosabb volt / nem volt fontosabb neki, 
mint az Úr Jézus követése.
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