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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 segít
egy beteg férfinak Kulcsvers:

János 5:9

Olvasd el:
János 5:1-15

Nagyon sok ember küszködött valami problémával azok közül, akik találkoztak
Jézussal. Neki volt hatalma segíteni ezeken az embereken, mert Ő Isten Fia volt. 

Ezekben a történetekben azokról az emberekről fogunk olvasni, akiknek Jézus segített.

K: Húzd át a következő mondatokban található 5 hibát és mindegyik fölé írd oda a
helyes választ!

Jézus egy ünnep miatt tartózkodott Jerikóban. Végigment a templomon, amelyet

hat oszlopcsarnok vett körül. Sok beteg ember volt ott, olyan emberek is, 

akik süketek voltak. Az egyik beteg már 36 éve volt ott.

A medencében lévő víz általában nyugodt volt, de időnként elkezdett bugyborékolni. 
Az emberek úgy hitték, hogy aki ilyenkor elsőnek lép be a vízbe, meggyógyul. A férfi –
akiről ebben a történetben olvasunk – valószínűleg már minden reményét feladta. Az Úr
Jézus pontosan tudta, mi volt ennek az embernek a szívében.

K: Egészítsd ki a Jézus és a férfi közötti párbeszédet és írd oda, hogy melyik versben
szerepel!
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vers vers vers

Akarsz-e 

............................ ?

Nincs emberem,
aki beemeljen a 

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

Kelj fel, vedd az

.......................
és járj!



öSSZESEN:

K: Olvasd el figyelmesen a kulcsverset, majd rakd össze a kirakó részleteit, úgy, hogy beírod a benne
lévő szöveget a megfelelő helyre!

Hogy meglepődhetett és milyen boldognak érezhette magát az az ember!

K: Töltsd ki a hiányzó szavakat az alábbi Szórácsban!

1. Így hívták a kaput, ahol a gyógyítás történt.

2. Ez volt a városnak a neve

3. Időnként egy angyal 
ezt tette a vízzel.

4. Ez volt a medence neve.

K: Karikázd be azt a függőleges szót a szórácsban, amiből kiderül, hogy mit csinált a férfi!

A férfi valószínűleg azért ment a templomba, hogy hálát adjon Istennek a gyógyulásáért.

K: Mit mondott neki Jézus, amikor később ott találta őt?

A férfi, abból, amit Jézus mondott neki, azonnal felismerte, hogy ő gyógyította meg.

A férfinak nem csak arra volt szüksége, hogy a teste meggyógyuljon, hanem arra is, hogy megtisztuljon a
bűneitől.

K: Bogozd ki az összekevert betűkből a szavakat!

A férfi (GMAAHETETNLETE)  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  volt és egyedül csak az Úr

Jézus tudta kielégíteni mindkét (KÜSZGéTSé)  __ __ __ __ __ __ __ __ __.  Mi is ugyanígy képtelenek

vagyunk megmenteni magunkat és szükségünk van arra, hogy az Úr Jézus megbocsássa a bűneinket. 

Ő az egyetlen, aki ezt meg tudja tenni.
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2. TörTéNET: Jézus segít 
egy aggódó édesapának Kulcsvers:

Márk 5:42

Olvasd el:
Márk 5:21-43

Jézus átkelt a Galileai-tengeren. érke -
zé sé nek híre hamar elterjedt és nem -
sokára hatalmas tömeg gyűlt össze.
Különösen egy férfi várta nagyon, hogy
beszélhessen az Úr Jézussal.

K: Töltsd ki az adatokat erről az em -
ber ről!

K: Mit szeretett volna Jézustól?

Jairus biztosan megkönnyebbült, amikor Jézus letért az útról és elindult a háza felé. A tömeg követte
Őt, mert olyan közel akartak lenni Jézushoz, amennyire csak tudtak. Egyszer csak az Úr Jézus
hirtelen megállt.

K: Az itt található három mondatvéget írd be a megfelelő helyre!

...megérintette Jézust.            ...erő áradt ki belőle.            ...12 éve beteg volt.

Jézus észrevette, hogy ...

Egy asszony ...

Meggyógyult azáltal, hogy...

K: Húzd alá azt a szót, ami szerinted jellemezte Jairust, amikor megtudta, hogy Jézus elkésett!

elégedett            elragadtatott            türelmetlen            boldog
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A D A T L A P

1. Név?

2. Pozíció/Munka?

3. Információk a gyerekről?



öSSZESEN:

K: Az alábbi négyzetekbe tegyél pipát (4), ha igaz vagy keresztet (8), ha hamis a számoknak
megfelelő állítás!

1. Az emberek azt a hírt hozták, hogy a lány meghalt.

2. Jézus azt mondta Jairusnak, hogy ne féljen, csak higyjen.

3. Jézus Jakabot, Jánost és Andrást vitte magával a házba.

4. Sok ember sírt a háznál.

5. Jézus négy embert vitt be a lány szobájába.

6. Megfogta a lányt a kezénél és azt mondta neki, hogy keljen fel.

7. A lány tíz éves volt.

8. ételt adtak a lánynak.

9. A család megdöbbent azon, ami történt.

K: Írd ide a kulcsversnek azt a részét, ami arról szól, hogy mi történt, amikor az Úr Jézus beszélt a
halott lányhoz!

K: Karikázd be az ellentétpárok közül azokat, amik jellemezték a kislányt azelőtt és azután, hogy
találkozott Jézussal!

éhes                 magas                halott               szegény              fiatal

jóllakott               kicsi                    élő                  gazdag               öreg

A Biblia elmondja nekünk, hogy „HALOTTAK VAGYUNK A BŰNEINKBEN”. Ez azt jelenti, hogy a bűneink
elválasztanak bennünket Istentől és ebben az állapotban életünk haszontalan a számára. A Jó Hír az,
hogy „éLŐKKé LEHETÜNK KrISZTUS ÁLTAL”. Mivel Ő meghalt a bűneinkért, ezért mi elfogadhatjuk az
örök élet ajándékát és már itt a földön Neki élhetünk, teljesen Őt szolgálva és tisztelve. 

Elfogadtad már az Ő csodálatos ajándékát azáltal, hogy bízol Benne?
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3. TörTéNET: Jézus segít 
egy katona szolgájának Kulcsvers:

Lukács 7:9

Olvasd el:
Lukács 7:1-10

Ez a történet egy fontos emberről, egy római katonáról (századosról) szól.

K: Hol élt ő? Húzd alá a helyes választ!

Betlehem             Nain             Kapernaum             Jeruzsálem

Jézus épp hogy megérkezett a városba, amikor két üzenetet kapott a századostól.

K: 1. Írd a pontozott sorokra, hogy ki hozta az egyik és ki a másik üzenetet!
2. Írd be a szövegbuborékokba, hogy mi volt az üzenet!
3. Írd a téglalapokba a versek számát, ahol az üzenetek megtalálhatóak!
Használd az alábbi szavakat segítségül!

zsidó vének         „Kérlek jöjj, és gyógyítsd meg a szolgámat!”         barátok
„Csak szólj, és meggyógyul az én szolgám!”
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A zsidó vezetők két okot említettek, amiért Jézusnak segítenie kellene a századoson.

K: Mi volt ez a két ok?

1.

2.

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

.............................................. Vers:

Vers:



öSSZESEN:

K: Miért gondolta meg magát a százados és kérte Jézust, hogy ne jöjjön hozzá! (6. vers) 
Írd le pontosan a szavakat!

Egyikünk sem érdemli meg az Úr segítségét, mivel mindannyian bűnösök vagyunk.

K: Bogozd ki az összekevert parancsokat, amelyeket a százados gyakran adott másoknak és írd be
őket a szövegbuborékokba!

JJJö! JMEN! DETD TZE!

A százados felismerte, hogy milyen hatalmas személy az Úr Jézus. Noha neki is elég nagy hatalma és
tekintélye volt, megértette, hogy Jézusnak sokkal nagyobb van!

K: Karikázd be azt a szót, amelyik jellemezte Jézust, amikor meghallotta, miként gondolkodott a
százados!

szomorú         csodálkozó         dühös         meglepett         aggódó

K: Mit mondott az Úr Jézus a századosról? Töltsd ki a hiányzó szavakat a kulcsversből!

„Mondom nektek, .............................. sem találtam ekkora ............................”

K: Mi történt, mire a küldöttek visszaértek a házhoz?

K: Mit tudhatsz meg még a hitről? 
Használd az ABC betűit (dupla betűket hagy ki: A=1, Á=2, B=3 ... X=33, Y=34 Z=35), hogy
megfejthesd a következő mondatot!  Ellenőrizd le válaszodat a Zsidó 11:6-ban!

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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Isten örül mindazoknak, akik az Úr Jézusba vetik hitüket. Noha sosem láttuk Őt, rábízhatjuk magunkat,
hogy megszabadítson bűneinkből.

10/11/26        17/7/15/14/29/15        22/6/5/11/9        15/6/10/6/26/6/26/15/6/17        

11/25/26/6/17/17/6/14           26/6/26/25/35/6/17/11
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4. TörTéNET: Jézus segít 
az éhes tömegen Kulcsvers:

János 6:35

Olvasd el:
János 6:1-15

Szeretsz piknikezni? Ez a történet egy hatalmas „piknikről“ szól, amit az Úr Jézus tett lehetővé.

K: Körülbelül mennyi férfi volt jelen? Karikázd be a helyes választ!

500              4000              5000              200              12

Ha belevesszük a nőket és a gyerekeket is, akik ott voltak, akkor ez egy nagyon nagy tömeg volt.

K: Miért követte olyan sok ember Jézust?

Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy az embereknek enniük kell valamit.

K: Húzd alá a helyes válaszokat a következő kérdésekre vonatkozóan!

Kivel beszélte meg Jézus a problémát? Jakab / Péter / Fülöp

Ki beszélt Jézusnak a kenyérről és halról? András / János / Júdás

Kié volt a kenyér és a hal? egy lányé / Jézusé / egy fiúé

K: Hány darabot említ a következő dolgokból a történet? rajzold be a helyes mennyiségeket a
táblázatba! Az elsőt berajzoltuk neked.

KENYér HAL MEGTELT KOSÁr

/1

/1

/3

/3



Írásos értékelés / üzenet: öSSZESEN:
Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

3. szint
Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:
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Milyen csodálatos, hogy ilyen kevés étel képes volt jóllakatni olyan sok embert és
ráadásul még maradt is belőle! Az Úr Jézusnak volt hatalma arra is, hogy csodát
tegyen megsokasítva az ételt.

K: Tedd időrendi sorrendbe az eseményeket, ahogy Jézus megszervezte az
étkezést! Írd a mondatok után azt is, hogy melyik versben találhatóak!

Sorrend Vers

Hálát adott Istennek.

A tanítványok megtöltöttek 12 kosarat a maradékkal.

Mindenki leült.

Szétosztották az ételt.

Két fontos leckét tanulhatunk meg abból, ahogy mindez lezajlott.

K: Találd ki, hogy mik voltak ezek! Írd újra a mondatot, megfelelő helyen
választva el a szavakat!

LéGYHÁ   LÁSIS   TENNEKA   ZéTEL   érT!

NEP   OCSé   KOLDA   ZéT   ELT!

Jézus hatalma elég nagy volt ahhoz, hogy jóllakasson mindenkit, aki ott volt. Senki
sem ment haza éhesen. Később az Úr Jézus beszél arról, hogy neki megvan a
hatalma arra, hogy ne csak a testünket táplálja hogy életben maradjunk és egész -
ségesek legyünk, hanem örök életet is tud adni nekünk.

K: Írd le a kulcsverset és karikázd be azt a szót, ahogyan Jézus megnevezi magát!

Ahogy a történetünk során mindenki kapott ételt és jóllakott, az Úr Jézus minden ki -
nek örök életet akar adni, aki hozzá jön és elfogadja Őt.

Láttuk ezekben a történetekben, hogy az Úr Jézus képes segíteni az emberek
bármilyen szükségén. Biztos lehetsz benne, hogy neked is segíteni fog, ha bízol
benne, és belé veted a hitedet!
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