
4.
 s

zi
nt

Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

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

telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

A41. réSz: Péter
Leckék az alázatról Olvasd el:

János 13:1-17

Kulcsvers:
János 13:15

Ajánlott további olvasásra:  •  Lukács 22:13-20  •  Filippi 2:5-8  •  1. Péter 5:5

A zsidók minden évben megünnepelték Egyiptomból való szabadulásuk ünnepét, a
Húsvétot. Az Úr Jézus és tanítványai ezt ünnepelték, amikor Jézus bemutatta az 
első Úrvacsorát (amit még áldozásnak vagy kenyértörésnek is szoktak nevezni). 
Kenyérrel szimbolizálta a testét, amit értük áldozott, borral pedig a vérét, amit értük
ontott ki. (Ezt a Lukács 22:13-20-ban találod meg.)

K: A János 13:1-3-ban három dologról olvashatunk, amit Jézus tudott. Írd ide őket!

Vacsora közben az Úr Jézus felállt az asztaltól és egy meglepő dolgot tett. Amikor
megérkeztek a házba, nem volt ott szolgáló, aki megmosta volna a lábukat. Az Úr Jézus
most magára vállalta ezt a szolgai feladatot. Senkinek, még Péternek sem jutott eszébe
megmosni Mestere lábát. Egy fontos leckét tanultak meg ekkor.

K: FEJtSd MEg A KErESztrEJtVényt!
Vízszintes
1. Ez volt Jézus köré tekerve.
2. Ők ettek Jézussal.
Függőleges
3. Ő nem akarta, hogy Jézus

megmossa a lábát.
4. Ezt töltött Jézus.
5. Jézus ebbe töltött valamit.
6. Ez az a testrész, amit

Jézus megmosott.

K: Mit kérdezett Péter?
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ÖSSzESEn:

Az Úr Jézus a válaszában azt mondta Péternek, hogy egy napon majd megérti, hogy miért teszi ezt.

K: Mit mondott erre Péter az Úr Jézusnak?

Jézus erre azt felelte, hogy ha nem engedi, hogy megmossa a lábát, akkor semmi köze nincs Hozzá.
Ezt hallva Péter azt akarta, hogy Jézus ne csak a lábát mossa meg!

K: töltsd ki a hiányzó szavakat Péter válaszában!

K: Miért mondta Jézus, hogy nem mindannyian ‘tiszták’? (Lásd a 10. és 11. verseket!)

Ezzel az egyszerű kedvességgel tanította meg az Úr Jézus Péternek és a többi tanítványnak, hogy milyen
fontos alázatosnak lenni és késznek lenni másokat kiszolgálni. nem volt ez könnyű lecke a számukra!

K: Olvasd el Lukács 22:24-et, és másold ide, hogy min vitatkoztak a tanítványok!

Van egy mélyebb jelentése is annak, amit az Úr Jézus tett.

K: Olvasd el a Filippi 2:5-8-at és válaszolj, hogy IgAz vagy HAMIS az alábbi 4 állítás!

Az Úr Jézus Isten. 

Olyan lett mint az emberek. 

Szolga lett és megalázta magát.  

Visszautasította, hogy kereszten meghaljon.

A tanítványok lábának megmosása annak a jelképe volt, amit Jézus az egész világért tett. Ő önként
hagyta el a mennyet és jött a földre. Emberként „alázatos szolga” lett, Isten akaratának engedelmes
cselekvője. épp a golgotára készült, hogy meghaljon értünk, hogy drága vérével eltörölje a bűneinket.

K: Írd ki az 1. Péter 5:5-ből azt a részt, ami arra utal, hogy Péter soha nem felejtette el a leckét
az alázatosságról!

K: Az egész leckét összefoglalja a kulcsvers. Írd ide!

Uram, ne csak ..................... 

hanem ........................ sőt

.......................... is.
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nEVEd:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

A4

Ajánlott további olvasásra: •  János 18:10-11  •  1. Korinthus 10:11-13  
•  1. Péter 1:13-16 és 5:8-9

Miután az Úr Jézus megmosta a tanítványok lábát, valami olyasmiről beszélt nekik, ami később meg
fog történni. Péternek azt is megmondta, hogy le fogja tagadni, hogy ismeri Őt!

K: Karikázd be a válaszokat a SzÓKErESŐBEn!

1. Így is hívta Jézus Pétert.
2. Ez a személy árulta el Jézust.
3. Megrostálják majd, mint a ........
4. Jézus azért imádkozott, hogy ez el ne fogyjon. 
5. Péter feladata az lesz, hogy ........... testvéreit. 
6. Ez a madár fog megszólalni.

K: Mit mondott az Úr Jézus Péternek? (kulcsvers 2. fele)

Péter most is, mint általában, magabiztos volt, és Krisztushoz való hűségével dicsekedett. Az Úr
Jézus azonban azt mondta, hogy magabiztossága ellenére Péter mégis el fogja árulni Őt. Vigyáz -
nunk kell a túlzott önbizalommal, ne higgyük, hogy mi soha nem engednénk valamilyen kísértésnek!

K: gondolkozz el az 1. Korinthus 10:12 versen, és másold ki ide!

Később eljöttek az emeleti teremből, ahol vacsoráztak és a gecsemáné-kertbe mentek, ami az
Olajfák hegyén volt.

K: Mit mondott Jézus a tanítványoknak, mikor odaértek?

K: Hogyan találta Jézus a tanítványokat, amikor visszament hozzájuk imája végeztével?

Milyen kár, hogy Péter és a tanítványok nem tudtak
ébren maradni! Az ezt követő események örökre
beleivódtak Péter emlékezetébe!
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2. réSz: Péter
Leckék a hűségről Olvasd el:

Lukács 22:31-34
és 39-62

Kulcsvers:
Lukács 22:31-32
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ÖSSzESEn:

K: Írd ki ide mit írt Péter később az 1. Péter 5:8-ban a készenlét fontosságáról!

A János 18:10-ből kiderül, hogy Péter volt az, aki elhamarkodottan cselekedett.

K: Mit csinált?

A dolgok egyre rosszabbra fordultak! Ahelyett, hogy bízott volna az Úrban és várt volna a parancsára,
Péter hirtelen és átgondolatlanul cselekedett, talán nemcsak Jézus, de saját életét is féltve. Hová tűnt a
magabiztossága? Ha nincs időnk imádkozni, akkor mi is azon vehetjük észre magunkat, hogy saját
erőnkből cselekszünk az Úr Jézus nélkül.

A dolgok pedig még tovább rosszabbodtak Péter életében.

K: töltsd ki a hiányzó szavakat a Lukács 22: 54-60 alapján!

Megfogván azért ....... elvezették és ....................... a .......................... házába. Péter pedig

....................... vala ....................... és leült az udvaron a ........... mellé. Egy szolgáló azt mondta:

„....................................................”, de Péter letagadta. Majd más látta meg és azt mondta, hogy

Péter Jézussal volt, de ő azt felelte: „........................................................”. Aztán körülbelül egy óra

múlva egy férfi ismét megpróbálta bizonyítani, hogy Péter Jézus ismerőse, hiszen ő is

............................................  Péter ismét tagadta: 

„.............................................................................”.

K: tedd a következő mondatokat megfelelő sorrendbe úgy, hogy 1-4-ig megszámozod őket!

Péter kiment és keservesen sírt.

Az Úr megfordult és ránézett Péterre.

Péter visszaemlékezett az Úr szavaira.

Még Péter beszélt, amikor megszólalt a kakas.

Milyen szörnyű lehetett Péternek hallani a kakas kukorékolását! Minden szó, amit az Úr Jézus a
vacsorán mondott valóra vált! nem csoda, ha Péter keservesen sírt, amikor ráébredt, hogy
cserbenhagyta az Urat! Péter rossz helyen volt, rossz társaságban és nem megfelelő szándékkal a
szívében! (Lásd Máté 26:58.) Ennek következtében bűnbe esett, hazudott, káromkodott (lásd Márk
14:71), és megtagadta az Úr Jézust.

nekünk is vigyáznunk kell, hogy hová megyünk, kik közé vegyülünk el, és hogyan gondolkozunk. 
Ha hűek akarunk maradni az Úr Jézus Krisztushoz, akkor az 1. Péter 1:13-16 tanítását kell szem előtt
tartanunk!

K: Írd ki ide az 1. Péter 1:16-ot!
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nEVEd:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

A4

Ajánlott további olvasásra:  •  János 16:20-22  •  Apostolok Csel. 13:38-39  •  1. Péter 2:21-25

Ha végigkövetjük az eseményt, ahogy Péter megtagadta az
Urat, kíváncsiak lehetünk, hogy látott-e valamit az Úr Jézus
szenvedéseiből és keresztre feszítéséből.

K: Keresd ki az 1. Péter 5:1-et és írd ide azt az ige részt,
amelyből kiderül, hogy látta az eseményeket!

Más igeversek is vannak Péter leveleiben, amelyekből kiderül, hogy szemtanúja volt az Úr Jézus
halálának.

K: Olvasd el az 1. Péter 3:18-at és írd ide miért szenvedett Krisztus!

K: Írd ide a kulcsvers első részét és karikázd be, mi történt a harmadik napon!

Krisztus halála belevésődött Péter szívébe. és mi a helyzet veled? Átérezted már azt, hogy Krisztus
érted halt meg? Megértetted, hogy a te bűneid büntetését szenvedte el, hogy te megmenekülj?
Jézus halálának napja bizonyára szörnyű volt Péternek. Biztos, hogy azt kívánta, bárcsak lett volna
alkalma bocsánatot kérni Jézustól. A mostani igeversekből az is kiderül, hogy hogyan fordult Péter
bánata örömre.

K: Húzd alá a helyes szavakat az alábbi mondatokban!

nagyon KOrÁn / KéSŐn, a hét első napján tAnÍtVÁnyOK / nŐK / PAPOK jöttek a sírhoz. 

A FÜggÖnyt / AJtÓt / KÖVEt már a bejárat elől elvéve találták! Bementek és nem találták az Úr

Jézus tEStét / rUHÁIt.   négy / HÁrOM / Két fénylő ruhás férfi azt mondta nekik, hogy Ő feltá -

madt, így elmentek és elmondták a tÍz / tIzEnEgy / tIzEnKét tanítványnak, hogy mi történt.

K: A Márk 16:7-ből megtudjuk, hogy az asszonyoknak különösen egyvalakit kellett értesíteniük
arról, hogy az Úr Jézus feltámadt. Ki volt az a személy?
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3. réSz: Péter
Leckék a fájdalomról és örömről Olvasd el:

Lukács 24:1-12
és 33-49

Kulcsvers:
Lukács 24:46-47



ÖSSzESEn:

K: Mit gondoltak a tanítványok az asszonyoktól hallott hírekről?
(Lásd Lukács 24: 11.)

Péter elszaladt a sírhoz, hogy meggyőződjön az igazságról.

K: Írd le a SAJÁt SzAVAIddAL, hogy mit látott ott és hogyan érezte magát!

Péter biztosan meglepődött, hogy az angyalok külön megemlítették az ő nevét. talán a feltámadt Úr
Jézus tényleg látni szerette volna azt, aki megtagadta Őt? Már nem kellett sokáig várnia! Valamikor,
azon a csodálatos feltámadási napon Péter találkozott az Úr Jézussal! nem tudjuk, hogy mit mondtak
egymásnak.

K: A 34. igevers azonban leírja nekünk, hogy biztosan találkoztak. Írd ki ide az igeverset!

K: töltsd ki a Szórácsot!

Írd be a megfejtéseket a szórácsba!
1. Ezen a napon támadt fel az Úr Jézus. (szám)
2. Ezt a testrészét mutatta meg a tanítványoknak.
3. Ezt tette Jézus a hallal.
4. Itt beszélt a tanítványainak arról, hogy fel fog támadni.
5. Ennek a tanítványnak az anyja is kiment a sírhoz.
6. Ezzel lesznek felruházva a tanítványok. (mennyei ...)
7. Ezeket látta Péter, amikor benézett a sírba.
8. Ezt kellett elhengeríteni a sírbolt elől.
9. Másik nevén az a tanítvány, akinek megjelent az Úr Jézus.
10. Ezek lettek a tanítványok. (lásd. 48. vers)

K: Miért ijedtek meg a tanítványok?

Micsoda élmény lehetett ez Péternek és a többi tanítványnak! nem
kellett többet szomorkodniuk, hanem csodálatos öröm töltötte el őket,
hiszen látták a feltámadott Urat!

Ha megbánjuk a bűneinket és hisszük, hogy az Úr Jézus meghalt és
feltámadt, hogy minket megmentsen, akkor fájdalmunk örömre változik,
amikor bűnbocsánatot és örök életet kapunk. Ez az az üzenet, amit az Úr
Jézus Péterre és a tanítványokra bízott, hogy hirdessék az Ő nevében.

K: Írd ide azt a két dolgot, amit hirdetniük kellett! (Lásd 47. vers)
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nEVEd:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

A4

Ajánlott további olvasásra:  •  zsoltárok 116:1-6  •  Lukács 7:36-50  •  1. János 4:19-21

Feltámadása után az Úr Jézus nemcsak Júdeában, hanem az ország északi részén, galileában is
megjelent a tanítványainak. A mostani olvasmány arról szól, hogy mi történt ekkor. Ez az alkalom is
tartogatott meglepetéseket Péter számára. 

K: több tanítvány volt együtt. 
töltsd ki a Szólétrát, a neveikkel!

1. A másik neve Iker volt.

2. Péter másik neve.

3. Az ő két fia volt még ott.

4. Ő élt Kánában.

K: Az egyik tanítvány bejelentette, hogy csinál valamit. Jelöld X-el ki volt az, és mit akart tenni!

János Jakab Péter

Sétálni Halászni Úszni

K: Írd be, hogy IgAz vagy HAMIS az állítás? Add meg az igeverset, ahonnét a választ kapjuk!

Jézus a parton állva nézte őket. Vers 

Azon az éjjelen semmit sem fogtak. Vers 

Jézus azt mondta, hogy vessék ki a hálót a bal oldalon. Vers 

A tanítványok nem akarták újból kivetni a hálót. Vers 

Száznyolcvan darab halat fogtak. Vers 

Jézus már előre elkészítette az ételt. Vers 

K: Miért nem kérdezte meg egyik tanítvány sem az Úr Jézustól, hogy ki Ő?

K: Karikázd be, hányadik alkalom volt ez, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak a feltáma dása
után?

2. 3. 5. 10.
A tanítványok biztosan meglepődtek, amikor meglátták Jézust a parton és azon még jobban, hogy
reggelit készített nekik! de Péterre még ennél is nagyobb meglepetés várt! Miután ettek, az Úr Jézus
három kérdést tett fel neki.
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4. réSz: Péter
Leckék a szeretetről Olvasd el:

János 21:1-19
Kulcsvers:

János 21:15
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K: Írd ide, mit kérdezett Jézus Pétertől először!

K: Írd ide mit válaszolt Péter harmadik alkalommal!

érdekes, hogy az Úr háromszor kérdezte meg Pétert, hogy szereti-e Őt.

K: Hányszor tagadta meg Péter az Urat? (Lásd a 2. leckét!)   

Az Úr megadta a lehetőséget Péternek, hogy „tiszta lappal” indulhasson, azzal, hogy
nyíltan megvallotta szeretetét Mestere iránt. Miután megbocsátást nyert, Péter még egy
fontos dolgot megtanult: a hibái és kudarcai ellenére az Úr ugyanúgy szereti őt. 

Soha ne felejtsük el, hogy Isten azzal mutatta meg irántunk való szeretetét, hogy a
Megváltó meghalt értünk a kereszten. Ő soha nem árul el minket, akkor sem, ha mi
sokadszorra is kudarcot vallunk.

K: Írd a két négyzetbe azt a két parancsot, amit Jézus adott Péternek, amikor ő
megvallotta a szeretetét az Úr iránt!

A bibliai olvasmányban szó esik egy tanítványról, „akit Jézus szeretett” (7. és 20.
igeversek). Ez a tanítvány (maga János) megtanulta értékelni az Úr iránta érzett szerete -
tét. és te? Péter is sokat tanult az Úr szeretetéről. Az Úr pedig arra tanította Pétert, hogy
cselekedeteivel bizonyíthatja az iránta érzett szeretetét.

K: Húzd alá mit mondott az Úr Jézus kétszer is Péternek!

„Félj Engem!”    „Felejts el Engem!”    „Kövess Engem!”

Ha őszintén el tudod mondani: „Uram, szeretlek!”, akkor tedd fel a kérdést magadnak:

„Hogyan fogom ezt kimutatni?” „tehetek valami többet az Úrért?”
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