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1. TörTénET: Az irgalmas samaritánus
Kulcsvers:
Lukács 10:27

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Lukács 10:25-37

Általában azért teszünk fel egy kérdést, mert szeretnénk megtudni a választ, de
előfordul, hogy már előre azt gondoljuk, hogy tudjuk a választ. Ez történt egy
napon egy zsidó bölccsel (törvénytudóval) is, aki Jézussal találkozott.

Először arról beszéltek, hogy mi az, amit Isten kíván tőlünk, hogy megtegyünk.
A bölcs tudta ezt. „Szeresd az Urat a Te Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből” – mondta.

K: Mit mondott még? Írd be a szavakat a megfelelő helyekre!

felebarátodat        szeresd        magadat

Jézus ezután elmesélt egy történetet, hogy bemutassa neki, hogy ki is a
felebarát ja valójában: Egy ember ment Jeruzsálemből Jerikóba. Az úton rablók
támad ták meg, akik kirabolták és úgy megverték, hogy majdnem meghalt.

K: Írd a városok nevét
a táblákra, és je löld
nyillal, hogy honnan
hová ment ez az
ember!
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öSSzESEn:

2. oldal

Három férfi jött arra ugyanazon az úton.

Az első egy pap volt. Ő csak odanézett és ment tovább.

A második egy lévita volt (egy olyan ember, aki a templom -
ban dolgozott). Ő is meglátta, de ő sem segített rajta.

A harmadik egy samaritánus volt. (A zsidók és a samaritánusok nem szerették
egymást.) Odament a sebesült emberhez, elsősegélyben részesítette, és a saját
szamarán elvitte egy vendégfogadóba. A samaritánus ott maradt vele éjszaka is,
majd két pénzérmét adott a fogadósnak, hogy gondoskodjon a betegről.

K: Az alábbi mondatok közül csak egy igaz. Keresd meg, és tegyél pipát (4) a mögötte lévő
kockába!

A pap nem látta azt az embert.

A lévita egy fogadóba vitte a beteg embert.

A samaritánus elsősegélyben részesítette, és elvitte egy fogadóba.

A zsidó bölcs nagyon meglepődött, hogy a samaritánus volt az, aki segített a szerencsétlen
emberen.

K: Írd be a megfejtéseket a
KErESzTrEJTvényBE!

1. Ő volt az igazi felebarát.
2. Ezt is öntött a samaritánus a sebbe.
3. Ide vitte a samaritánus az embert.
4. Ennyi dénárt adott a fogadósnak.

Amikor Jézus befejezte a történetet, megkérdezte:
„Mit gondolsz, a három közül ki volt valóban ennek
az embernek a felebarátja?”

K: Karikázd be, hogy mit válaszolt a bölcs.

„Aki segített rajta.”

„Aki elment mellette.”

Jézus azt mondta a bölcsnek, hogy ő is így tegyen.

Könnyű kedvesnek lenni azokhoz, akiket szeretünk.
Jézus azt várja el tőlünk, hogy mindenkihez kedve -
sek legyünk, akivel csak találkozunk.
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2. TörTénET: Az elveszett bárány
Kulcsvers:
János 10:11

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Lukács 15:1-7

vannak, akik azt gon dol -
ják magukról, hogy jobbak
másoknál. Ez így volt
akkor is, amikor Jézus a
Földön járt. A farizeusok
és a zsidó törvénytudók
azt gon dolták magukról,
hogy jobbak, mint a vám -
szedők* vagy a bűnö sök. 

Egyik nap a vámszedők és más bűnösök eljöttek Jézust hallgatni. A farizeusok és a
törvény tudók elkezdtek morogni. „Ez az ember örömmel üdvözli a bűnösöket és együtt
eszik velük”, mondták. Azt gondolták, hogy ezek az emberek zaklatják Jézust, de amit
mondtak, az valóban igaz volt: Jézus örömmel fogadta a bűnösöket.

K: Kösd össze az embereket azzal, amit tettek!

A farizeusok és a törvénytudók

A vámszedők és a bűnösök

K: Egészítsd ki a mondatot, amit azok mondtak, akik morogtak!

“Ez az ember ö_ _ _ _ _ _  ü_ _ _ _ _ _  a bűnösöket és együtt e_ _ _ _  velük.”

Jézus tudta, hogy miről beszélgetnek maguk között.
„Mit tennétek” – kérdezte – „ha volna száz bárányotok
és egy elveszne közülük?”

A farizeusok tudták, hogy a pásztor otthagyná a
kilencvenkilencet a mezőn és elmenne megkeresni
az elveszettet, amíg meg nem találja.

Amikor megtalálná, akkor felvenné a vállára, haza -
vinné, és nagyon boldog lenne.

* A vámszedők az akkori ellenségnek, a rómaiaknak gyűjtötték az adót, ezért a zsidók árulónak tartották őket.

morogtak

Jézust hallgatták

/4

/2



öSSzESEn:

4. oldal

K: Írd be a hiányzó szavakat a mondatokba, majd a
Keresztrejtvénybe is!

Egy  1) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   volt
2) __ __ __ __   juha.

Amikor  3) __ __ __  elveszett, a pásztor otthagyta
a kilencvenkilencet és elment megkeresni az
4) __ __ __ __ __ __ __ __ __  bárányt.

Amikor megtalálta, felvette a  5) __ __ __ __ __ __ __ 
és úgy vitte  6) __ __ __ __.

K: Hogyan érezte magát az az ember, amikor hazaért?
rajzold meg a száját a képen!

Ha örült, ezt rajzold:

ha szomorú volt,
akkor ezt rajzold:

Az Úr Jézus sokszor mesélt ehhez hasonló történeteket. A Biblia ezeket példázatoknak nevezi.

Ahogyan a pásztor is nagyon boldog volt, hogy megtalálta az elveszett bárányát, ugyanúgy
örülnek a mennyben is, amikor valaki bocsánatot kér azokért a dolgokért, amiket tett, és az Úr
Jézusra bízza az életét. Az Úr Jézus a Jó Pásztor. Mi azokhoz a bárányokhoz hasonlítunk, amik
elvesztek. Ő meg akar bennünket találni, azért, hogy vele lehessünk a mennyben örökké.

K: Színezd ki és tanuld meg a Kulcsverset! (János 10:11)

Jézus mondta:

„Én vagyok a
Jó Pásztor.”

A példázatok, amiket Jézus elmondott, egyszerű történetek voltak,
amik azonban komoly tanításokat tartalmaztak Istenről és az Ő útjáról.
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3. TörTénET: A tékozló fiú
Kulcsvers:

Lukács 15:24

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Lukács 15: 11-24

Jézus elmondott egy másik történetet is
arról, hogy Isten mennyire szeret bennün -
ket. Egy embernek volt két fia. A fiatalabbik
fiú megkérte az apját, hogy adja oda neki
azt a pénzt, ami egyszer majd úgyis az övé
lenne. Az édesapa odaadta neki. nem
sokkal ezután a fiú összepakolta a holmijait
és elment egy messzi városba, ahol
elköltötte az összes pénzét mindenféle
értelmetlen dolgokra.

K: Húzd alá a helyes válaszokat!

Hány fia volt az embernek? 1   /   2   /   3

Melyik kérte a pénzt az apjától? a fiatalabb fiú / az idősebb fiú

Mikor ment el otthonról? nem sokkal később / egy év múlva

Hova ment? a szomszéd városba / messze

Amikor az összes pénze elfogyott, éhség lett abban az
országban. A fiatalembernek nem voltak barátai,
akiktől segítséget kaphatott volna, így munkát kellett
keressen. Állatokra vigyázott, de néha olyan éhes volt,
hogy akár az állatok ételét is megette volna.

K: Kösd össze a pontokat, hogy ki de -
rül jön, milyen állatokra vigyá zott,
majd színezd is ki a képet!

Egy nap a fiatalembernek elege lett a helyzetéből.
Otthon még a szolgák is elég jól éltek. Olyan éhes volt,
hogy úgy döntött, hazamegy. Úgy tervezte, hogy ezt
fogja mondani az édesapjának: „vétkeztem az ég
ellen és Te ellened. nem akarom, hogy a további -
akban a fiadnak nevezzenek. Hadd legyek azonban
legalább a szolgád.”

Ezután elindult haza.
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öSSzESEn:

6. oldal

Amikor belátjuk, hogy amit eddig tettünk az rossz, és komolyan bánjuk, és úgy döntünk, hogy
rendbetesszük a dolgokat az életünkben, azt a Biblia úgy nevezi, hogy MEGTéréS.

K: Írd az alábbi állítások mögé, hogy IGAz vagy HAMIS!

A fiatalember nagyon éhes volt.

Még a disznók ételét is megette volna.

A barátai kisegítették őt az éhinség idején.

A fiatalember megtért.

Az apja már akkor észrevette, hogy jön, amikor még egészen messze volt tőle. Odafutott hozzá,
és átölelte. A fiú elkezdte mondani amit eltervezett, de az édesapja félbeszakította. Szólt a
szolgáknak, hogy hozzák oda a legszebb ruhát, egy gyűrűt és szandált a fiúnak, és utasítást
adott, hogy készítsenek elő egy nagy ünnepséget.

K: Tedd az alábbi szavakat a megfelelő helyre, hogy kiderüljön, mit mondott az édesapa!

meghalt       elveszett       fiam       megtaláltatott

K: Az alábbi mondatban pirossal írt szavakat megtalálod a Szókeresőben. Keresd meg
és karikázd be őket. vízszintesen és függőlegesen is lehetnek!

ISTEn SzErET bennünket, és KéSz
meg bocsátani nekünk, ha megtérünk
és bocsánatot KérÜnK a bűneinkért,
és elfogadjuk az Úr JézUS Krisztust
Megváltónknak.

/5

/4

/4

Mert ez az én   __ __ a __

m __ __ __ a __ __   és feltámadott,   __ __ v __ __ __ __ t __

és   __ e __ t __ __ __ __ __ a __ __ __ __ !

O J z S

K é S z

G z r E

é U Ü r

I S T E

E T I T

K

é

r

Ü

n

K



bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap  2. szint

nEvED:B5

4. TörTénET: A magvető
Kulcsvers:
Márk 4:20

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Márk 4:1-20

Jézus a tengerparton egy hajóban ülve beszélt a parton álló
emberekhez.

Azt mondta, hogy amikor egy földművelő magot szór a
szántó földön, akkor a magok négy különböző helyre eshet -
nek.

Később Jézus a tanítványainak
elmagya ráz ta, hogy mit jelentett
ez a példázat.

A mag Isten Igéje.

Ez jelenti azokat a dolgokat, amiket Jézus mondott, de minden egyebet is, amit a Bibliában
olvashatunk.

K: A különböző típusú területek különböző embereket jelentenek.

1) néhány mag az útra esett, és madarak jöttek,
összekapkodták, és megették azokat.

rajzolj magokat a madarak elé!

Ez azt jelenti, hogy néhány ember hallja Isten
Igéjét, de a Sátán mint egy madár jön és elkap -
kod ja azt. (A Sátán az ördög másik neve.)

2) néhány mag a sziklás, köves részre esett, és elkezdett
növekedni. Mivel azonban ott nem volt elég termőföld, a
növény nem tudott gyökeret ereszteni. Ezek hamar
elpusztultak, mert a nap megperzselte őket.

rajzolj a képbe egy napot!

Ez azt jelenti, hogy néhány ember azt mondja, hogy
követi az Úr Jézust, de amikor a problémák jönnek, akkor
derül ki, hogy valójában ők nem is keresztyének.
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

3) néhány mag tövisbokrok közé esett. A tövisek
megfojtották a palántát, így az elpusztult.

rajzolj a képbe egy tövisbokrot!

Ez azt jelenti, hogy néhány ember többet
foglalkozik a vagyonával, mint Jézussal.

4) néhány mag a jó földbe esett, és jó termést
hozott.

rajzolj a képbe még két kalászt!

Ez azt jelenti, hogy néhány ember elfogadja Isten
Igéjét, és erős keresztyének lesznek, akik Isten -
nek tetsző életet élnek.

K: Fejtsd meg a keresztrejtvényt!
vízszintes
1. Ez mellé esett az a mag, amit a 

madarak ettek meg.
4. Ezt nem tudott növeszteni a

köves, sziklás talajon.
6. Ezen a talajon perzselte meg

a nap a növényt.

Függőleges
2. Ezt hozott a jó talajban a mag.
3. Ezek fojtották meg a palántát.
5. Ő tesz úgy a „maggal”, mint a madarak.

Mindannyian valamelyik fajta talajhoz hasonlítunk. Te melyikhez? Az útfélhez, 
a sziklás talajhoz, a tövises talajhoz vagy a jó termőföldhöz?

K: Satírozd be azokat a kockákat, amikben X van. A megmaradt betűkből
kiderül, hogy mit jelent a vetőmag a példázatban.

Írd ide a választ!
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