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Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. TörTénET: Jézus találkozása
egy emberrel Jerikóban Kulcsvers:

Lukács 19:10

Olvasd el:
Lukács 19:1-10

A bibliai történetben szereplő ember Jerikóban dolgozott, adót meg vámot szedett.

K: Írd ide a nevét!

Bizonyos értelemben nagyon sikeres volt a
munkájában.

K: Olvasd el a 2. verset és írj két okot
erre!

A adó- vagy vámszedők alapvetően nagyon népszerűtlenek voltak, mert gyakran csal -
tak és több pénzt szedtek be az emberektől, mint amennyit szükséges lett volna.
Emellett még „árulóknak” is tartották őket, mert a gyűlölt rómaiaknak dolgoztak. Úgy tű -
nik, Zákeusnak elege lett a tisztességtelenségből és új, jobb életre vágyott.

K: Írd a kijelentések mögé, hogy IGAZ vagy HAMIS?

Zákeus nagyon szerette volna látni Jézust.

Tömegen kellett átvergődnie, hogy beszélhessen Jézussal.

Mivel alacsony volt, nehezen láthatta meg Jézust.

Felmászott egy tölgyfára, hogy elbújjon Jézus elől.

Egy fügefára mászott fel, hogy meglássa Jézust.
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öSSZESEn:

Lehet, hogy Zákeus gondolkodott azon, vajon az Úr Jézus elfogad-e ilyen bűnös, gyűlölt embert követő -
jének. nagyon hamar megtudta a választ.

K: Írd ide, hogy mit mondott Jézus, amikor megállt a fánál!

Ezek a szavak arra tanítanak minket, hogy az Úr Jézus szeret bennünket, még ha bűnösök vagyunk is,
és Ő kész arra, hogy megváltoztasson, ha őszintén el akarunk fordulni a bűneinktől.

Zákeusnak most el kellett döntenie, hogyan válaszol arra, amit az Úr Jézus mondott neki. 

EnGEDELMESKEDJEn neki vagy nE VEGYE FIGYELEMBE, amit mondott?

K: Írd ide azt az igeverset, amiből megtudhatjuk, hogy mit tett!

Bölcs döntés volt! Te már befogadtad Őt az életedbe, mint Megváltódat? (Olvasd el a János 1:12-t!)

Azon a napon Zákeus egy „útkereszteződéshez“ érkezett az életében. Amit a 8. versben mondott elárulja,
hogy most már ő egy más ember lett. Mivel az Úr Jézus követője lett, a viselkedése megváltozott. Amit az
Úr Jézus mondott neki a 9. és 10. versben, bizonyítja, hogy Ő elfogadta, sőt megmentette a vámszedőt!

K: Olvasd el a 8-10. verseket és karikázd be a keresztrejtvényben a válaszokat az alábbi kérdésekre! 
(A szavak vízszintesen, függőlegesen és átlósan, előre vagy visszafelé is lehetnek.)

1. Zákeus vagyonának mekkora részét
ajánlotta fel? .................................

2. Milyen néven szólította Jézust, amikor
hozzá beszélt? .................................

3. Mire mászott fel Zákeus?
.................................

4. Kiknek ajánlotta fel vagyonának egy
részét Zákeus? .................................

5. Milyen nevet használt Jézus, amikor
magáról beszélt? .................................

6. Kinek a fiának mondta Jézus Zákeust?
.................................

K: Írd ide a kulcsverset!
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2. TörTénET: Jézus találkozása
egy asszonnyal a kútnál Kulcsvers:

János 4:29

Olvasd el:
János 4:5-30

Az előző történetben azt láthattuk, hogy mennyire nem szerették a zsidók a vámszedőket. 
Ebben a történetben kiderül, hogy volt egy nép is, akiket nem kedveltek.

K: Olvasd el a 9. verset és írd le a népnek a nevét!

Történetünkben Jézus Samárián ment keresztül,
amikor egy városhoz érkezett.

K: Írd ide a város nevét!

A zsidók megvetették ezt a népet és nem vállaltak semmilyen közösséget velük, mert nem voltak
tisztán zsidó származásúak. Az Úr Jézus azonban más volt. Ő MInDEnKIT szeret, függetlenül attól,
hogy milyen a bőre színe, vagy milyen néphez tartozik. Lássuk, hogyan kezelte a samáriai asszonyt!

K: Húzd át a nEM ODAILLŐ szöveget az alábbi mondatokban!

Mivel az Úr Jézus fáradt volt, leült egy  FA / FOLYÓ / KÚT mellé.

Az asszony azért jött, hogy  MEGKErESSE A JUHAIT / VIZET MErÍTSEn / rUHÁT MOSSOn.

Jézus megkérte, hogy  ADJOn nEKI InnI / MEnJEn EL / ADJOn nEKI EnnI.

Az asszony csodálkozott Jézus kérésén, mert látta rajta, hogy  SAMÁrIAI / ZSIDÓ / rÓMAI,

az asszony pedig  SAMÁrIAI / GöröG / ZSIDÓ  volt.

Az asszony nagyon meglepődött, amikor Jézus azt mondta neki, hogy 

SOK PénZT / éLŐ VIZET/ DrÁGA PArFÜMöT tud neki adni.

Az Úr Jézus azt szerette volna, ha az asszony megérti, hogy egy olyan AJÁnDéKA van a számára,
ami mindenre elég, és aminek a segítségével „örök életet” kaphat. Az AJÁnDéK természetesen az
Úr Jézus MAGA volt. A nagy kérdés az volt: elfogadja-e őt az asszony, úgy, hogy teljesen rábízza
magát? Mindenesetre nagyon vágyott arra, hogy megkapja ezt az ajándékot!

K: Írd ide, hogy mit mondott a 15. versben!

/6

/1

/1

/1



öSSZESEn:

K: Ekkor az Úr Jézus megváltoztatta a beszélgetés tárgyát.

Mit kért Jézus az asszonytól, kit hívjon oda?

Mennyire meglepődhetett az asszony, amikor az Úr Jézus pontosan emlékeztette az életének bizonyos
részleteire! Ő mindent tudott róla! Az asszony rájött, hogy egy különleges személlyel van dolga.

K: Mit gondolt Jézusról az asszony, ki Ő? (19. vers)

Hamarosan kiderült, hogy még annál is hatalmasabb, mint gondolta!

K: Írd be a hiányzó betűket a következő mondatba! (a 25. vers segít)

„Jézus a  M _ _ _ _ _ _ ,  a  K _ _ _ _ _ _ _ .”

Ez a két szó a Megváltó nevei (hasonló jelentésük van). Ő az, akit megígért Isten, hogy el fog küldeni.
Jézus megmondta az asszonynak, hogy valóban Ő a Megváltó.

K: Írd ide, hogy mit mondott az asszonynak a 26. versben!

K: Válaszolj az alábbi kérdésekre!

Kik jöttek oda a beszélgetésük végén?

Miért csodálkoztak a tanítványok?

Hova ment az asszony?

Mit hagyott a kútnál?

K: Írd ide a kulcsverset, amiből kiderül, mit mondott az asszony a városban az embereknek!

A megvetett samáriai asszony biztos volt benne, hogy Jézus kijelentése, miszerint Ő a Messiás
(a Krisztus), valóban igaz volt. A szívében hitt Benne. Elfogadta az „élő vizet”, amit Jézus ajánlott neki. 

és te? Te hiszel? Te elfogadtad már Isten kegyelmi ajándékát, ami az örök élet Krisztus Jézusban, a mi
Urunkban? (róma 6:23)
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3. TörTénET: Jézus találkozása
éjjel egy emberrel Kulcsvers:

János 3: 16

Olvasd el:
János 3: 1-16

Minden évben szeretjük megünnepelni a születésnapunkat! Jó dolog születésnapi köszöntéseket és
ajándékot kapni! Még születés napi zsúrt is szervezhetünk, gyertyákkal és tortával.

Ebben a bibliai történetben az Úr Jézus megmagyarázza, hogyan „születhet újjá” vagy „születhet
újonnan” valaki.

K: Az 1. vers segítségével írd ide annak a férfinak a nevét, akivel Jézus beszélt, és írd le, hogy
milyen csoportnak volt a tagja!

Beszélgetés közben, az Úr Jézus többször megemlítette, hogy ha „Isten országába” akarunk jutni,
ÚJJÁ KELL SZÜLETnÜnK.

K: Másold ide az egyik verset, ahol Jézus ezt mondja! (Több igevers közül is választhatsz.)

nikodémus eléggé összezavarodott! Jézus úgy értette, hogy újra kisbabának kell lennie és még
egyszer meg kell születnie, úgy, ahogyan először világra jött?

K: Írd ide annak az igeversnek a számát, ahol
nikodémus erről a problémáról beszél!

Ez a magyarázat teljesen hibás! Akkor Jézus mit értett azon, hogy „újjá kell születni”? Gondolkodj!
Mi történt akkor, amikor megszülettél? A válasz: - ELKEZDŐDöTT AZ éLETED. Amikor egy ember
„újjá születik”, akkor ÚJ éLETET kap, egy olyan életet, amely különbözik attól az élettől, amelyet a
szüleinktől kaptunk.

K: Milyen szót használ a 16-ik vers erre az új életre vonatkozólag?

Tehát „ÚJJÁ SZÜLETnI” azt jelenti, hogy kapsz egy éLETET ISTEnTŐL, amely sokkal jobb és
soha nincs vége. Isten kegyelmi ajándékként ajánlja fel nekünk. (Olvasd el a róma 6:23 verset!)

neve:

Csoport:

Vers:
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öSSZESEn:

Isten ahhoz, hogy az örök életet nekünk adja, csupán EGY feltételt szabott. A 15. és a 16. versben is
megtalálhatod, hogy mi ez a feltétel.

K: Írd ide, hogy mit kér tőlünk Isten!

Emlékszel arra az ószövetségi történetre, melyre
Jézus nikodémust emlékezteti? (A 4. Mózes 21:4-9
versekben találhatod meg!) Mózes felemelt póz nán
egy rézkígyót, és az izraeliták, akiket megmartak a
mérges kígyók és úgy nézett ki, hogy meg kell hal -
niuk, ha felnéztek rá, ÚJ éLETET kaptak. Mivel az
Úr Jézust felfeszítették a keresztre, ma nekünk
öröK éLETÜnK lehet (ezt jelenti, hogy újjá -
születünk), ha felnézünk rá, és hiszünk Benne
teljes szívünkből.

K: Írd ide a kulcsverset!

K: Töltsd ki a történet alapján az alábbi keresztrejtvényt!

Vízszintes:
3. Mely ószövetségi személy szerepel ebben a

történetben?
6. Ekkor jött nikodémus Jézushoz. (2. vers)
8. Ki mehet be Isten országába? Aki víztől

és ...... születik. (5. vers)
9. Mihez hasonlóan kell az Emberfiának is

felemeltetnie? (14. vers)
10. nikodémus szerint Jézus ez volt. (2. vers)

Függőleges:
1. nikodémus ennek a zsidó csoportnak 

volt a tagja. (1. vers)
2. nikodémus azt gondolta, hogy úgy 

tud újjá születni, ha újra ..... az anyja
méhébe. (4. vers)

4. Mihez hasonlítja Jézus azokat, akik a
Lélektől születtek?  (8. vers)

5. Mit szeretett Isten? (16. vers)
7. Csodák más szóval. (2. vers)

/3

/1

/10

1

2

3 4

5 6 7

8

9

10



nEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  3. szint

C2

4. TörTénET: Jézus találkozása
egy vak emberrel Kulcsvers:

János 9:25

Olvasd el:
János 9:1-38

Jaj, de borzasztó lehet vakon születni! Az Úr Jézus megkönyörült egy ilyen emberen is, és arra
hasz nálta a hatalmát, hogy tökéletes látást adjon neki.

K: Tégy egy pipát (4) az igaz, keresztet (8) a hamis állítások mellé!

A vak ember koldus volt.

Az Úr Jézus ráköpött az emberre.

Az Úr Jézus sarat csinált, és rátette a vak ember szemére.

Az Úr Jézus a Betesda medencéjéhez küldte a vakot.

Amikor a vak ember engedelmeskedett az Úr Jézus útmutatásának, akkor látott.

Mennyire izgatott és boldog lehetett, amikor életében először látta az embereket és a tárgyakat! De
nem mindenki örült! Hamarosan keserű vita kerekedett arról, hogy Jézus jó vagy gonosz.

K: Olvasd el a 13-17. verseket és válaszolj az alábbi kérdésekre!

Mi volt a neve annak a zsidó vezetőkből álló csoportnak, akik vitatkoztak?

Miért gondolták néhányan közülük, hogy Jézus nem Isten(től van)?

Mi volt az érvük azoknak, akik azt mondták, hogy Ő nem lehet bűnös?

Mit mondott Jézusról az az ember, aki korábban vak volt? (17. vers)

Láthatjuk, hogy mennyire különbözött a véleményük Jézusról. Ez még ma is így van. Sokan vannak
MELLETTE, sokan ELLEnE. Talán azon gondolkodsz, „Számít ez egyáltalán?” Olvasd el a János
3:36-ot és gondolkodj el azon, a vers melyik része igaz rÁD?

A zsidók elkezdték azt gondolni, hogy az ember nem is vakon született.

K: Kit kérdeztek meg, hogy tényleg vakon született-e?
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Írásos értékelés / üzenet: öSSZESEn:
Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

3. szint
Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:
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Ennek ellenére folytatódott a vita Jézusról. A farizeusok mindent megtettek, hogy
rávegyék a meggyógyult embert arra, hogy Jézust „bűnösnek” mondja. De ő ezzel
semmiképp nem értett egyet!

K: Írd ide, hogy mit mondott a kulcsvers szerint!

K: Hamarosan még bátrabban mondta el, hogy mit gondolt Jézusról. 
Másold ide a 33. verset!

Ennek az eredménye az lett, hogy a zsidó vezetők kizárták a zsinagógából (22. és
34. vers). Ekkor megtapasztalta, hogy nem mindig könnyű az Úr Jézusban hinni, és
bizonyságot tenni róla mások előtt. De amikor mindenki más kiközösítette, az Úr
Jézus volt az IGAZI BArÁTJA, mert Ő odament hozzá és segített neki, hogy meg -
ismerje Őt és higgyen benne.

K: Írd le a saját szavaiddal, hogy mi történt a 35-38. versekben!

Mi szintén számíthatunk az Úr Jézus támogatására és segítségére, ha igazán neki
szánjuk az életünket.

K: Ennek a történetnek a befejezéseképpen, írd a pontozott vonalra, hogy ki
mondta a következőket!
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...........................................

........................................... ...........................................

...........................................

nagykorú már,
tőle kérdezzétek meg. Hiszek, Uram.

Mi tudjuk, hogy 
ez az ember bűnös.

én vagyok a 
világ világossága.


