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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: Péter élete
Jézus elhívja Pétert

Tengerparton sokszor láthatunk halászokat, ahogy csónakjukból a hálóval dolgoznak. 
A bibliai történetben az Úr Jézussal a Galileai-tenger partján sétálva találkozunk.

K: Miről kezdett el tanítani Jézus? Keresd meg a választ a 17. igeversben!

MeGTérni azt jelenti, hogy elhagyjuk a bűnös dolgokat és helyette isten útján járunk.

Öt halász nevével találkozunk az igeszakaszban.

K: Kik ők? Írd ide a neveiket ABC sorrendben!

1. __ __ __ __ __ __

2. __ __ __ __ __

3. __ __ __ __ __

4. Simon __ __ __ __ __ 
(neki két neve is volt)

5. __ __ __ __ __ __ __ __

Olvasd el:
Máté 4:17-22

Kulcsvers:

Máté 4:19
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ÖSSzeSen:

2. oldal

K: Írd ide a kulcsverset, amit Jézus mondott Péternek és Andrásnak!

K: KereSzTreJTVény
Fejtsd meg a keresztrejtvényt az olvasott bibliai szakasz segítségével!

K: Mit hagytak ott a halászok, amikor követték Jézust?
Írd a válaszokat a jelzőtáblára! (20-22. vers)

K: Karikázd be azt a kifejezést, ami szerinted leginkább kifejezi, hogy milyen hamar követték a
tanítványok Jézust!

Három napon belül     Három órán belül     Azonnal     Következő héten

Az Úr Jézus még ma is hívja az embereket, hogy kövessék Őt. ez azt jelenti, hogy el kell fordulnunk a
bűneinktől, és engedelmeskednünk kell neki.

Az Úr Jézus követőit más szóval a tanítványainak hívják.

A következő néhány leckében Péter életét fogjuk tanulmányozni (néha Simonként is említik). A Bibliában
többet olvashatunk róla, mint bármelyik más tanítványról. A többiek szószólója volt, sokszor helyettük
cselekedett és beszélt. néha anélkül szólalt meg, hogy gondolkodott volna, néha meg elhamarkodottan
és nem túl bölcsen cselekedett. Azonban, ahogy olvasunk róla, az is kiderül, hogy szerette az Úr Jézust. 

Te is szereted Őt?

Az Úr Jézus
követése

1.
2.
3.

Vízszintes
3. János testvére.
5. Péter testvére
7. Jézus azt ígérte Péternek,

hogy ilyen halásszá teszi

Függőleges
1. Két halász édesapjának a neve
2. ennek a tengernek a partján 

járt Jézus
4. Péter mestersége
6. Péter másik neve
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Tömeg általában azért gyűlik össze, hogy egy különleges eseményt vagy híres személyt lásson.
A Galileai-tenger partján (néha Genezáret-tónak is hívják) most nagy tömeg gyűlt össze, hogy az Úr
Jézust hallgassa.

K: Mit tanított Jézus? Húzd alá a helyes választ!

zsidó törvényt     Mondákat     isten szavát     római rendeleteket

A Biblia isten szava számunkra.

K: Írd az alábbi négy állítás mögé, hogy iGAz vagy HAMiS!

Jézus meglátott a part mentén három hajót.

A halászok mosták a hálóikat.

Jézus beszállt Simon Péter hajójába.

Leült, és a hajóból tanította az embereket.

Amikor Jézus befejezte az emberek tanítását, azt mondta Simon Péternek, hogy evezzen a mélyre
és vesse ki a hálóját!

K: Írd le mit válaszolt Simon Péter!

Habár Simon Péter biztosan fáradt volt és
csalódott is, mégis engedelmeskedett az
Úr Jézus utasításának.

néha nehéz engedelmeskedni neki, de
végül mégis mindig ez a legjobb dolog!
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2. TÖrTéneT: Péter élete
A nagy halfogás Olvasd el:

Lukács 5:1-11

Kulcsvers:

róma 3:23



ÖSSzeSen:

4. oldal

K: nézd meg, mi történt, amikor Simon Péter engedel -
mes kedett! egészítsd ki a következő mondatokat!

rengeteg fogtak.

a társaikat.

Megtöltötték a  .

A hajók majdnem .

Mindannyian nagyon csodálkoztak a nagy halfogáson, de csak Simon Péter fogta fel, hogy mennyire
hatalmas az Úr Jézus.

K: Írd ide mit mondott Simon Péter amikor meglátta a halakat!

egy olyan hatalmas személy jelenlétében, mint az Úr Jézus, Péter megértette, hogy bűnös. 
nem ő az egyedüli ebben.

K: Az kulcsvers szerint hány ember vétkezett? Karikázd be a helyes választ!

Sokan      néhányan      egy      Mindenki      Senki

A Biblia tehát azt tanítja nekünk, hogy mindegyikünk bűnös!

K: A bibliai igeversek alapján egészítsd ki az
alábbi rejtvényt azoknak a halászoknak a
neveivel, akiket a Biblia megnevez, hogy a
tavon dolgoztak!

Ki volt az ötödik?

__ __ __ __ __

K: Miután elolvastad a 10. igeverset, írd le a SAJÁT SzAVAiDDAL, mi lesz Péter foglalkozása!

Az Úr Jézus TéGeD is tud használni, ha megbánod bűneidet és bízol Benne.
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Ha voltál már hajón, miközben vihar dúlt, akkor tudhatod mennyire félelmetes is az. Képzeld el, hogy
a tanítványok mennyire meg lehettek rémülve ezen a szeles és vad éjszakán!

K: Alább láthatsz néhány képet, amely a bibliai történetet illusztrálja. Olvasd el az igeverseket,
melyekben a képeken látható eseményekről van szó, majd egészítsd ki a mondatokat a
SAJÁT SzAVAiDDAL és írd be, hogy melyik versben találtad!

A szél

Vers: 

A tanítványok a hajóban

Vers:

Versek
32 - 33

Péter ezt kiáltotta:

Vers: 

Jézus válasza

Vers:

Versek
28 - 31

Jézus

Vers: 

A tanítványok

Vers:

Versek
25 - 27

Versek:
22 - 24 Jézus

Vers: 

A tanítványok

Vers:

3. TÖrTéneT: Péter élete
Jézus megmenti Pétert Olvasd el:

Máté 14:22-33

Kulcsvers:
Máté 14:33
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K: Írj ide két dolgot vagy eseményt, amitől megijedtél már!

K: Mit mondott az Úr Jézus a rémült tanítványoknak, amikor odament hozzájuk? (27. igevers)

SzÓreJTVény
K: Írd be a kérdésekre a választ, azután pedig karikázd be őket a szórejtvényben! 

A szavak vízszintesen, függőlegesen és átlósan, előre vagy visszafelé is lehetnek.

1. Ki ment oda Jézushoz? __ __ __ __ __

2. Mit mond Jézus Péternek, amikor oda akart menni
hozzá? __ __ __ __

3. Mi történik Péterrel, amikor nem Jézusra figyelt?
__ __ __ __ __ __ __ -ni kezdett

4. Mivel utaztak át a tavon a tanítványok?
__ __ __ __ __ __ __

5. Mire volt képes Jézus a vízen?  
__ __ __ __ __

K: Olvasd össze a kimaradt betűket és írd ide, hogy mit kiáltott Péter!

„__ __ __ __,  __ __ __ __ __    __ __ __!”

Az Úr Jézus törődik a tanítványaival. néha nekünk is nagy problémáink vannak, úgy, mint a
tanítványoknak volt a hajóban, vagy Péternek, amikor süllyedt. Amikor leginkább szükségünk van az Úr
Jézusra, akkor számíthatunk rá, hogy segítőn kinyújtja felénk a kezét. Tégy úgy te is, mint Péter: ne
habozz Hozzá kiáltani segítségért, ha bajban vagy!

K: Írd ide a kulcsverset, amiből megtudhatjuk, hogyan reagáltak a tanítványok arra, amit az Úr Jézus
tett értük!
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Simon Péter az Úr Jézus sok csodáját látta. Most már tudta, hogy az Úr Jézus több mint egy
egyszerű ember. De a többiek még mindig nem voltak benne biztosak, hogy ki is Ő.

K: Mit mondtak az emberek, ki volt az Úr Jézus? Töltsd ki a hiányzó részeket!

némelyek  -nak.

Mások  -nek vagy  -nak.

K: Mit mondott Péter, kicsoda Jézus? Tedd megfelelő sorrendbe a betűket és megkapod a
szavakat!

K: rendezd sorrendbe a szavakat is és írd ide, mit mondott!

ez a nagyszerű állítás bizonyítja, milyen biztos volt Simon Péter arról, hogy ki is Jézus!

Fontos, hogy mi is higgyük, hogy Jézus az isten Fia.

K: Írd ide a kulcsverset!

riSSUzKT
_ _ _ _ _ _ _ _

GAVy
_ _ _ _

LŐé
_ _ _

TineS
_ _ _ _ _

iFA
_ _ _

A
_

eT
_ _

zA
_ _

4. TÖrTéneT: Péter élete
Kicsoda Jézus? Olvasd el:

Máté 16:13-23

Kulcsvers:
róma 10:9
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

K: egy elgondolkodtató kérdés: Ha az Úr Jézus ezt kérdezné tőled: „Te mit
gondolsz, ki vagyok?” – mit válaszolnál?

K: Válaszolj az alábbi kérdésekre iGen-nel vagy neM-mel!

Meg volt elégedve az Úr Jézus Simon Péter válaszával?

Az egyik tanítvány mondta Péternek, hogy mit kell mondania?

A isten jelentette ezt ki Péternek?

Most, hogy Simon Péter már tudta kicsoda Jézus, azt is meg kellett tanulnia, hogy
miért jött az Úr a földre.

K: Olvasd el figyelmesen a 21. igeverset és írd le azt a három dolgot, amelyeket
az Úr Jézus mondott, hogy meg fognak történni vele Jeruzsálemben!

Péternek a 22. versben olvasható szavai arról
tanúskodnak, hogy nem értette, miért kell ennek
így történnie.

Az Úr Jézusnak, isten Fiának meg kellett halnia
és fel kellett támadnia, hogy örökre elbánjon a
bűn problémájával.

isten ígérete az, hogy ha elfordulunk bűneinktől
és az Úr Jézusban bízunk, akkor meg vagyunk
váltva, és meg me nekülünk a bűneink bün -
tetésétől.
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