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Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

C2
Ajánlott további olvasásra:  •  Máté 7:24-27  • János 5:24  • János 8:31-37

Az újságok címlapjai gyakran tartalmaznak fontos kijelentéseket, például a köztársasági
elnök vagy a miniszterelnök szavait. Az ő beszédeik nagyon hamar feledésbe merülnek,
de az Úr Jézus szavait még mindig olvassák és emlékeznek rá, 2000 évvel azután, hogy
elhangzottak.

K: Írj az újságokra egy címet az alatta lévő igeversek alapján!

Márk 1:22 Márk 12:37 János 7:46

K: Az olvasott igeszakasz segítségével töltsd ki a Szólétrát!

1. A vámszedő kistermetű ........., nem láthatta
Jézust a sokaságtól.

2. A vámszedő neve.
3. A vámszedő így szólította meg Jézust.
4. Annak a személynek a neve, akit a vámszedő

látni szeretett volna.
5. Más szóval kifejezve, hogy sok pénze volt!
6. A vámszedő ebben a városban élt.
7. Jézus ezt mondta neki: „Szállj le hamar, mert

ma a te ......... kell megszállnom.”
8. „Ezért .....futott és felmászott egy vadfügefára.“

Cikk az 
5. oldalon

Cikk az 
5. oldalon Napi Hírek Cikk az 

5. oldalon
Cikk az 

5. oldalon Napi Hírek Cikk az 
5. oldalon

Cikk az 
5. oldalon Napi Hírek
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1. réSZ: Jézus tanításai
A bűnről Kulcsvers:

Lukács:19:10

Olvasd el:
Lukács 19:1-10
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ÖSSZESEN:

Zákeus nem volt népszerű a városában. Senki sem bízott benne, érthető, hogy miért.

K: Melyik vers utal arra, hogy valószínűleg nem volt tisztességes?

Ezen kívül még ÁrULÓNAK is tekinthették, mert adót szedett a rómaiak megbízásából, akik megszállták
az országot, és nagyon megnehezítették az életet a zsidók számára. Bár a helyi emberek nem igazán
akartak rá ídőt szánni, az Úr Jézus megtette ezt.

K: Írd az alábbi állítások mögé, hogy igAZ vagy hAMiS!

Az Úr Jézus tudta, hogy hol van Zákeus.

Az Úr Jézus nem törődött Zákeussal.

Az Úr Jézus tudta, hogy ki volt Zákeus.

Az Úr Jézus túlságosan elfoglalt volt, hogy megálljon.

Az Úr Jézus tudta, hogy milyen ember Zákeus.

Az Úr Jézus elment Zákeus házába, ezért a város lakói megszólták őt.

K: Írd le a SAJÁT SZAVAiDDAL, hogy miért zúgolódtak a város lakói!

K: húzz vonalat Zákeustól ahhoz a két mondathoz, amelyek a legjobban kifejezik, hogyan válaszolt
Jézusnak!

Nem akart lejönni a fáról.
Azt mondta, hogy rendbeteszi azt, amit elrontott.
Azt mondta, hogy mindig is olyan lesz, mint korábban volt.
Megbánta a bűneit.
Azt mondta Jézusnak, hogy menjen el.

Az Úr Jézus a kritikákra azzal válaszolt, hogy „ma lett üdvössége ennek a háznak”. Mit jelentett Jézus
eme nagyszerű kijelentése Zákeus számára? hadd magyarázzuk el.

Megváltva lenni egy olyan tapasztalat, mely a teljes keresztyén életet magába foglalja attól a pillanattól,
hogy valaki rábízza magát az Úr Jézusra, mint Megváltójára, addig, amíg a Mennybe nem megy, hogy
Vele lehessen.

K: Töltsd ki a hiányzó szavakat!

Az 1. Timóteus 1:15 alapján: Amikor keresztyének leszünk, megmenekülünk a ........................................

BÜNTETéSéTŐL, mert az Úr Jézus azért jött, hogy megmentse a bűnösöket.

A Zsidók 7:25 alapján: Mivel az Úr Jézus .........................................., ezért ErŐT ad nekünk ahhoz,

hogy legyőzzük a bűnt. Ez azt jelenti, hogy az életünk minden napján megment bennünket.

Végül a Zsidók 9:28 alapján: Az Úr Jézus ................................. is meg fog jelenni. Ekkor válik teljessé a

mi megváltásunk, mert megszabadít bennünket a bűn JELENLéTéTŐL is. A mennyben leszünk az Úr

Jézussal mindörökre.

Az Úr Jézus ma is keresi és megmenti azokat, akik elveszettek.
„Megtalált” már téged és megbocsátott neked is?
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint
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2. réSZ: Jézus tanításai
A látásról Kulcsvers:

János 9:5

Olvasd el:
János 9:1-41

Ajánlott további olvasásra: • János 8:12  • János 12:44-46  • Ap. Csel. 26:12-18  
• 1. Péter 2: 9

Próbáltál már úgy járkálni a lakásban, hogy áramszünet miatt sötét volt? Talán tudtad, hogyan
kerüld ki a bútorokat, de mégis elestél valamiben, amit nem láttál. hamarosan az az érzésed támad,
hogy veszélyben vagy és nem tudod, merre tartasz. A vakok vagy gyengén látók rendszeresen
szembesülnek ezzel. Azok az emberek, akik nem ismerik az Úr Jézust, szintén ilyen helyzetben
vannak. Nem tudják, hogy hova tart az életük, és nem látják a rájuk leselkedő veszélyeket.

Az Úr Jézus számos alkalommal beszélt erről a helyzetről

K: Keresd ki az alábbi igeverseket János evangéliumából, és töltsd ki a hiányzó szavakat!

János 3:19 Az emberek jobban ................................. a sötétséget, mint a világosságot, mert a
cselekedeteik gonoszak.

János 8:12 Aki Jézust követi, nem ........................ a sötétségben.

János 12:46 hogy aki hisz énbennem, ne ............................... a sötétségben.

Az olvasott történetben szereplő csoda segít megértenünk azt a változást, mely az Úr Jézussal való
találkozás után következik be valakinek az életében.

K: Egészítsd ki az alábbi állításokat! Keresd meg és karikázd be őket a Szókeresőben!
(A szavak vízszintesen, függőlegesen és átlósan, előre vagy visszafelé is lehetnek.)

1. Az ember születése óta  _ _ _ volt. 

2. A tanítványok azt hitték, hogy a  _ _ _ _ _ miatt vak.

3. Az Úr Jézus azt mondta, hogy eljön az  _ _ _ _ _ _ _ ,
amikor senki sem munkálkodhat. 

4. Az Úr Jézus azt mondta, hogy Ő a  _ _ _ _ _ világossága.

5. A földre köpött,  _ _ _ _ _ csinált nyállal.

6. rákente a sarat a vakon született ember  _ _ _ _ _ _ _ _

7. Az Úr Jézus azt mondta a vakon született embernek, hogy
menjen el és mosakodjon meg a  _ _ _ _ _ _-tavában

8. Az pedig  _ _ _ _ _ _ , megmosakodott, és már látott,
amikor visszatért. 

Most már látott, de az újabb nehézségek még csak most kezdődtek! 
Ez gyakran van így akkor is, amikor valaki keresztyén lesz. Nem tűnik el minden nehézség!
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ÖSSZESEN:

K: Írd a mondatok mellé, hogy ki mondta!

Szülők      Szomszédok      A vak ember      A farizeusok      Az Úr Jézus

„Nem ez-é az, aki itt szokott ülni és koldulni?”

„én vagyok az.”

„Ez az ember nincsen istentől, mert nem tartja meg a szombatot.”

„Azt tudjuk, hogy vakon született, de hogy most mimódon lát
azt nem tudjuk.” 

A vakon született ember nem sokat tudott korábban az Úr Jézusról, de gyorsan tanult.

K: Írd az alábbi mondatokba, hogyan szólították az Úr Jézust!

2.vers a tanítványai:

17. vers a vak ember:

38. vers a vak ember:

A meggyógyított embert végül kiűzték a zsinagógából, az Úr Jézus azonban megtalálta őt.

K: Tedd az elhangzás sorrendjébe a következő mondatokat úgy, hogy 1-4-ig beszámozod őket!

Az Úr Jézus nemcsak megnyitotta az ember szemeit, hogy fizikailag lásson, hanem az értelmét is
megnyitotta, hogy megtudja, ki az Úr Jézus, és higgyen benne.

K: Írd ide a János 8:12-őt, amely a kulcsvershez hasonló!
Karikázd be, hogy mit kell tennünk, hogy a miénk legyen az „élet világossága”!

Az Úr Jézus ismét egy fontos kijelentést tett. Bebizonyította, hogy hatalma is volt azzal, amit a vakon
született emberrel tett.
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Láttad is őt, és aki 
beszél veled, az az.

hiszek, Uram.
hiszel-é te 

az Emberfiában?

Ki az Uram?
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3. réSZ: Jézus tanításai
A pásztorokról Kulcsvers:

János 10:9

Olvasd el:
János 10:1-33

Ajánlott további olvasásra:  • Zsoltárok 23 • észaiás 40:10-11 
• Lukács 15:3-7 • Zsidó 13:20

Eddig az Úr Jézus életéből két eseményt tanulmányoztunk, hogy megértsük a hatalmas kijelen té seit,
de ebben a bibliai történetben az Úr Jézus egy példázatot használ, hogy az üzenetét szemléltesse.

K: KErESZTrEJTVéNy (2-11. versek alapján)

Vízszintes:
4. Ezt teszi a pásztor a juhok előtt.
5. Így szólítja a pásztor a maga juhait.
7. Erre talál, aki Jézuson, mint ajtón megy át.
8. Őt nem követik a juhok, mert nem ismerik a

hangját.

Függőleges:
1. Így nevezte az Úr Jézus azokat, akik nem az

ajtón mennek be a juhok aklába.
2. Ezt a személyt követik a juhok.
3. Azért követik a pásztort, mert ezt ismerik.
6. Ezt teszik a juhok a jó pásztorral.

Fontos, hogy megértsük, ha egyedül maradunk, akkor eltávolodunk istentől.

K: Az ézsaiás 53:6 azt mondja:

„Mindnyájan, mint juhok ...................................., ki-ki az ő utára tértünk.”

Szükségünk van az Úr Jézusra, hogy megmutassa az utat, amelyen mennünk kell, és hogy segítsen
a nehéz helyzetekben.

K: Tekintsd át alaposan az olvasott bibliai szakaszt, írd a következő állítások mögé, hogy igAZ
vagy hAMiS!

Jézus azt mondja, hogy azért jött, hogy életet adjon.

Jézus azt mondja, hogy nem adja az életét a juhokért.

Jézus azt mondja, hogy a juhok ismerik Őt.

Jézus azt mondja, hogy Ő nem ismeri az Atyát.

Amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy Ő a Jó Pásztor, akkor ezt úgy értette, hogy Ő az igazi Pásztor,
aki soha nem hagy cserben és nem hanyagol el bennünket. Más pásztorok nem ilyenek.
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ÖSSZESEN:

K: Töltsd ki a hiányzó részeket a felsorolt szavak segítségével! Így megtudod, hogy más pásztorok
milyenek!

törődik        tulajdonai        nyájat        farkas        elfut        farkast

A béresnek a juhok nem .............................., ezért ha látja a ....................... jönni, elhagyja

a juhokat és ........................ .  A ...................... megtámadja a ........................, 

és szétszéleszti azt. A bérelt pásztor nem ................................... a juhokkal.

Az Úr Jézus a Jó Pásztor, mert Ő gondoskodik azokról, akik az Ő juhai, és soha nem hagyja el őket.
Szomorú, hogy sokan voltak azok, akik nem fogadták el azt, amit az Úr Jézus mondott.

K: Írd ide annak a versnek a számát, ahol az alábbi megjegyzések Jézusról megtalálhatóak!

Az Úr Jézus azt mondta, hogy csak két csoportja van az embereknek. (26. és a 27. vers)

K: Egészítsd ki az alábbi mondatokat AZ Ő JUhAi vagy NEM AZ Ő JUhAi kifejezéssel!

Akik azok nem hisznek Benne.

Akik azok hallgatnak az Ő hangjára.

Akik azoknak örök életük van.

Akik azok kárhozatra jutnak.

ha egyszer rábíztuk az életünket az Úr Jézusra, akkor
örökre az Övéi maradunk. Ő soha nem küld el bennünket,
mindig isten gyermekei maradunk. Adjunk hálát istennek,
hogy rábíztuk az életünket a Jó Pásztorra, aki meghalt
értünk és az Ő nyájához tartozhatunk mindörökre.

Te elmondhatod magadról, hogy „Az Úr az én Pásztorom”?

Vers:

Vers:

Vers:

Vers:Ördög van benne.

Vajon meg tudja-e nyitni 
az ördög a vakok szemét? 

ha te vagy a Krisztus, 
mondd meg nekünk nyíltan!

Te ember létedre istenné teszed magadat. /4

/4
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Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint
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4. réSZ: Jézus tanításai
A megváltásról Kulcsvers:

János 3:16

Olvasd el:
János 3:1-16

Ajánlott további olvasásra:  •  4. Mózes 21:4-9  •  János 1:10-13  •  János 14:6

Az Úr Jézus néha példázatokat mondott vagy egyszerű kijelentéseket tett, néha nagy csoportokhoz
beszélt, néha pedig egyes személyekhez. Volt, hogy figyelmeztetőek voltak szavai, másszor pedig
segítő szándékúak, vigasztalók.

K: Egy ember jött Jézushoz. Válaszold meg az alábbi kérdéseket!

Talán azt gondolod, hogy egész sokat tudsz istenről. Ez az ember biztosan azt gondolta, hogy sokat
tud, hiszen vallási tanító volt. Az Úr Jézusnak mégis a kezdetektől kellett mindent elmondania neki.

K: Mi az, ami elengedhetetlenül fontos számodra?

Szükséges néked !  (7. vers)

Mi lesz, ha ez nem történik meg?

Nem  !  (3. vers)

érted, hogy ez mit jelent? Az Úr Jézus azt mondja, hogy csak akkor mehetünk a mennybe, ha Ő új
életet ad nekünk.

K: Töltsd ki az üres helyeket a megadott szavakkal!

lelki       bűnbe       újjászületünk       biológiai       családjába       istentől

Amikor csecsemőként megszületünk, akkor ................................. értelemben van életünk, 

de ................... értelemben nincs. Könnyen ..................... esünk és eltávolodunk ..................... .

Amikor keresztyénekké leszünk, akkor ...................................... . 

Új lelki életet kezdünk, mert most már isten .............................. tartozunk.

hogy hívták?

Milyen szerepet töltött be a zsidók között?

Mikor jött Jézushoz?

hogyan szólította meg Jézust?
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Írásos értékelés / üzenet:

ide küldd vissza a kitöltött lapot:

ÖSSZESEN:

4. szint
Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. RÉSZ:

2. RÉSZ:

3. RÉSZ:

4. RÉSZ:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

4. SZiNT  C2
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A Szent Lélek által kapjuk ezt a lelki életet. A Szent Lélek munkáját nehéz
megmagyarázni, mert szemmel nem látható.
K: Mihez hasonlította az Úr Jézus 

a Szent Lelket? (8. vers)

Őt magát nem láthatjuk, de a munkájának az eredményét igen.
Nikodémusnak ezt nagyon nehéz volt megérteni, csakúgy, mint ma is sok embernek.

K: Írd az alábbi állítások mögé, hogy igEN vagy NEM!

Az újjászületés a Szent Lélek munkája.

Úgy tudunk újjászületni, ha megpróbálunk jók lenni.

Csak a gonosz embereknek kell újjászületniük. 

Senki sem mehet a mennybe, ha nem született újjá.

Az Úr Jézus azzal fejezte be a beszélgetést Nikodémussal, hogy az evangéliumot
tovább magyarázta neki. Olvasd el a 4. Móz. 21:4-9-et. Az Úr Jézus ezt a történetet
használta föl, hogy segítsen megértenünk, miért kellett meghalnia.

K: Egészítsd ki az alábbi szöveget!

K: Írd ide a kulcsverset!

Az ........   ...................
felemelték a kereszten.

Ez Jeruzsálemben
történt.

Nekünk is ........  ........... 
.......................  az Úr
Jézusra, hogy életben

maradjunk.

Ekkor mi is  ...................
.....................   kapunk.

Egy rézkígyót emeltek
fel egy póznán 

Ez a pusztában történt.

A megmart
embereknek fel kellett
nézni, hogy életben

maradjanak.

Az emberek így
visszakapták az

életüket.

Ez a Biblia egyik legnagyszerűbb kijelentése.
Elhiszed?

Biztos vagy benne, hogy neked van örök életed?
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