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1. TörTénET: Az evangélisták
Máté

(Ebben a feladatlapban többször fogsz találkozni olyan nal, hogy meg kell nézzél ige ver se -
ket az előírt ige sza ka szon túl. Ezeket olvasd el, hogy meg tudd válaszolni a kérdéseket!)

Ki volt Máté?
Az evangéliumok közül sorrendben az elsőnek az írója Máté zsidó ember volt. 
Az üzenete zsidók számára íródott, hogy bebizonyítsa, az Úr Jézus volt az a hatalmas
személy, akit Isten megígért a prófétákon keresztül a zsidó népnek. Ők már régóta
vártak a Messiásra, azaz a Krisztusra.

K: Írd le a tárgyak első betűjét, és megkapod Máté másik nevét!

K: Hol volt Máté, amikor Jézus meg -
látta őt? Írd a válaszodat az asztalra!

K: Mit mondott Jézus Máténak?

K: Olvasd el Lukács 5:28-at! Mit tett Máté, amikor engedelmeskedett Jézusnak?

Az Úr Jézus ma ugyanazt mondja nekünk, mint amit akkor Máténak mondott. Felké szül -
tünk arra, hogy megtegyük azt, amit Máté megtett és alárendeljük az életünket Őneki?
Ettől a pillanattól Máté élete megváltozott és Jézus tizenkét tanítványának az egyike lett.
Ahogy az Úr Jézussal együtt járt-kelt, sokat hallotta a tanítását és sok csodáját látta.
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Kulcsvers:
Máté 16:16

Olvasd el:
Máté 9:9-13
és 27:37-42



öSSZESEn:

2. oldal

Máté úgy mutatja be Jézust mint királyt.
Máté az evangélium leírását az Úr Jézus születésével kezdi. (Máté 1. és 2. fejezet)

K: Satírozd vagy színezd be az alábbi szavakat a
SZÓKErESŐBEn! A szavak vízszintesen, füg -
gő legesen, és átlósan, előre vagy vissza felé is
lehetnek.

Kelet,   Csillag,   Mária,   Gyermek
Arany,   Júdea,   Imádni,   Bölcsek

K: Most nézd meg a megmaradt betűket és balról
jobbra fentről lefelé olvasd össze őket! Ki volt
akit imádni jöttek az emberek?

__ / __ __ __ __ __ __ / __ __ __ __ __ __ __

Ennek a királynak az eljövetelét már régen megígérték.
A zsidók számára rendkívül fontosak voltak Mózesnek és a prófétáknak az írásai - amit ma
Ószövetségnek hívunk. Ebben sok ígéret található az eljövendő királlyal kapcsolatban, akit ők Messiásnak
neveztek. Máté több, mint százszor utal az Ószövetség verseire, hogy bebizonyítsa azt, Jézus volt a
megígért király, a Messiás.

K: Keresd ki a Máté 21:4-5 verseket, majd írd ki, hogy mit írt az Ószövetség prófétái közül az egyik 500
évvel korábban!

A királyt elvetették és megfeszítették.
Bár néhány zsidó felismerte, hogy Jézus a régóta megígért király, mégis a legtöbb zsidó elutasította őt,
később pedig meg is feszítették.

K: Olvasd el Máté 27:37-et, majd írd a táblára, hogy mi
volt Jézus fölé írva a kereszten!

K: Írd ki a Máté 27:42 alapján, hogy a vallási vezetők
mit kívántak Jézustól, hogy higgyenek Benne!

Ha az Úr Jézus kívánságuk szerint cselekedett volna, akkor nem halt volna meg a bűneinkért, hogy a
Megváltónk legyen, és ezáltal Isten megbocsátását lehetővé tegye számunkra.

K: Írd le a kulcsversből, hogyan jellemezte Péter az Úr Jézust!

Egy napon az Úr Jézus, aki most él és uralkodik a mennyben, 
eljön és hatalmas Királyként uralkodni fog a Földön.
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2. TörTénET: Az evangélisták
Márk Kulcsvers:

Márk 10:45

Olvasd el:
Ap. Csel. 12:5-12

Márk 1:29-42

Márk evangéliuma a legrövidebb a négy evangélium közül és alapvetően római gondolkodás -
módnak megfelelően íródott. Ha végigolvasod, észreveheted, hogy Mátéval ellentétben Márk nem
említ túl sok zsidó szokást. Márk leírása olyan, mint egy mozgó-képsor, egy film.

Ki volt Márk?
Márk volt a latin (római) neve, de a zsidók között a héber nevén szólították.

K: Olvasd el az Ap. Csel. 12:12 verset, majd húzd alá, melyik volt ez a héber név!

Lukács        János        Péter        Mihály

Ebből a bibliaszakaszból megtud hat juk, hogy a gyülekezet kezdeti sza ka szában Márk családja jól
ismert volt. Az otthona Jeruzsálem ben egy talál kozó hely volt a keresztyének számá ra.

K: 1. Mit tettek a keresztyének?

2. Miért tették ezt?

3. Mi volt az édesanyjának a neve?

Azt olvassuk Péter egyik levelében (1. Péter 5:13), hogy Márkot „fiam”-nak nevezi. Ez nem jelenti
azt, hogy Péter lett volna az apja, hanem csak azt, hogy Márk olyan valaki volt, aki közel állt hozzá.
Ez könnyen lehetett, mivel Márk úgy lett keresztyén, hogy Pétertől hallott az Úr Jézusról.

Keresztyénként Márk szerette volna Istent szolgálni. Az Ap. Csel. 12:25 versből, valamint a 13:4-5
versekből megtudhatjuk, hogyan segített Márk az uno ka testvérének, Barnabásnak illetve Pálnak az
Úr Jézus ról szóló evangélium terjesztésében.

K: Írd a hajó alá annak a szigetnek a nevét, ahová Márk
hajózott!

Mindenesetre Pál, a második missziói útja során nem
szerette volna Márkot magával vinni.

K: Az Ap. Csel 15:36-38 versek alapján írd le a SAJÁT SZAvAIDDAL, hogy miért volt ez!

K: Írd ide annak az embernek a nevét,
aki azt akarta hogy Márk vele menjen!

Bár Márknál, az Istennek végzett szolgálatának kezdetén voltak hiányosságai, mégis, ahogy teltek
az évek, tanult a hiányosságaiból. Olyannyira, hogy Pál, az ő életének végén Márkért küldött, mert
tudta, hogy segítségére lehet. (Lásd 2. Tim. 4:11!)
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öSSZESEn:

4. oldal

Márk az Úr Jézust a Tökéletes Szolgaként mutatja be.
Csodálatos azt látni, hogy Isten egy embert – akinek a szolgálatában néha hiányosságok vannak – fel tud
használni arra, hogy Isten Tökéletes Szolgájáról, az Úr Jézus Krisztusról írjon.

Márk, az evangélium 16 fejezetében főleg arra helyezi a hangsúlyt, hogy az Úr Jézus mit tett, és kevésbé
arra, hogy mit mondott. 18 csodáját jegyezte fel.

Tekintettel arra, hogy ez az evangélium a Tökéletes Szolga történetét írja le, Márk kihagy részleteket az
Úr Jézus születésével, életének kezdeti szakaszával kapcsolatban és rátér a mozgalmas mindennapokra.

Egy szolga nem más, mint, aki két kezével végzi a munkát.

K: Keresd ki az alábbi igeverseket, majd írd le a SAJÁT SZAvAIDDAL, hogy miket tett az Úr Jézus a
kezeivel!

Márk 1:30-31

Márk 1:41

Egy szolga ugyanakkor azt is meglátja, hogy mit szükséges megtenni.

K: nézd meg ezeket az igehelyeket, majd írd le a saját szavaiddal, hogy mi az, amit az Úr Jézus
meglátott, majd megtett!

Márk 6:34

Márk 6:48

K: Írd ki a kulcsverset, majd húzd alá az Úr Jézus legnagyobb munkáját, amit értünk tett!

Az Ő halála a kereszten nagy tett volt, mert ezáltal bárki, aki hisz Őbenne, annak megbocsáttatnak a
bűnei. Megalázó volt, hogy Ővele még egy rabszolgánál is rosszabbul bántak! Isten azonban meg vál tá -
sunk ként fogadta el azt, amit az Úr Jézus tett, és feltámasztotta Őt a halálból.

Márk leírja, hogy az Úr Jézus felhasznál másokat arra, hogy neki szolgáljanak.
Isten nagy munkájának folytatásához az Úr Jézus kiválasztott
néhány kiváltságos szolgát.

K: Töltsd ki az alábbi SZÓrÁCSOT a Márk 3:13-19
versei alapján!

1. E mellé a név mellé a Péter nevet adta Jézus.
2. Jakab testvére, a mennydörgés fia nevet is kapta.
3. Ő volt az apja Tamásnak és Jakabnak.
4. Ez volt a másik Simon.

Isten azt akarja, hogy higgyünk az Ő Fiában, 
és kövessük az Ő szolgálati példáját. Ő megadja 

mindazt az erőt, ami kell ahhoz, hogy Őt szolgáljuk.
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3. TörTénET: Az evangélisták
Lukács Kulcsvers:

Lukács 19:10

Olvasd el:
Lukács 1:1-4

Lukács 4:1-12

volt már olyan, hogy az iskolában részletes beszámolót kellett írnod egy különleges alkalomról, mint
például egy híres személy látogatásáról a településetekre, vagy egy iskolai kirándulásról? Lukács
evangéliuma egy nagy gondossággal megírt beszámoló egy Különleges Személyről!

K: Kinek írta Lukács?

K: Olvasd el a 4. verset újból és írd le a saját szavaiddal, hogy miért írt neki Lukács!

Ki volt Lukács?
Lukács nevét csak háromszor említi az Újszövetség. Ő Pálnak egy nagyon közeli barátja volt. 
Az Apostolok Cselekedeteit végigolvasva - amit szintén Lukács írt - láthatjuk, hogy gyakran volt
együtt Pállal. (Ap. Csel. 16:10-12)

A Kolossé 4:14 versben Pál ír jó barátjáról, Lukácsról.

K: Írd le, hogy mit mond Pál Lukácsról ebben a versben!

K: Írd le, hogy Pál mit mond Lukácsról a 2. Timóteus 4:11-ben!

Lukács úgy mutatja be Jézust, mint a Tökéletes Embert.
Lukács nem volt zsidó származású, ezért nagy gondot fordított arra, hogy a beszámolójában
megmagyarázza a zsidó szokásokat és helyeket, hogy a nem zsidó olvasók könnyebben meg ért -
hes sék a leírtakat.

Lukács azt akarta, hogy megértsük, az Úr Jézus éppúgy ember volt, mint ahogy Isten is. Ő az Úr
Jézus születésével kezdi az evangéliumát.

K: Olvasd el a Lukács 2:11 verset, és húzd alá azt a szót, amivel az angyal jellemzi Őt!

Felséges        Szolga        Üdvözítő        Pásztor

Lukács az egyedüli, aki lejegyzi azokat a dolgokat, amik az Úr Jézus gyermekkorában történtek.

K: Olvasd el a Lukács 2:52 verset és karikázd be azokat, akik gyerekként megked vel ték Őt!

Farizeusok        Isten        rómaiak        Írástudók        Emberek

Kedves                                !
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öSSZESEn:

6. oldal

Lukács beszél az Úr Jézus megkísértéseiről is.

K: Olvasd el a Lukács 4:1-12 verseket és döntsd el az alábbi mondatokról, hogy IGAZ vagy HAMIS!

Jézus átváltoztatta a követ kenyérré.

A Sátán azt kérte Jézustól, hogy őt imádja.

Jézus nem engedett egyik kísértésnek sem.

velünk ellentétben, az Úr Jézus tökéletes volt. Ennek ellenére az életében történt események azt mutatják
nekünk, hogy Ő valóban ember volt.

Ahogy Lukács folytatja beszámolóját a Tökéletes Emberről, nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Úr Jézus
sokat imádkozott és hogy milyen nagy szeretettel volt az emberek felé. Sokszor úgy utal az Úr Jézusra,
mint az Emberfia.

K: Írd ide a kulcsverset, és húzd alá, hogy milyen embereket jött segíteni az Úr Jézus! Az Ember Fiának
ez volt a nagy küldetése.

Lukács leírja, hogyan végezte el ezt a küldetését az Úr a kereszthalálával.

Az elfogatása után csodálatos dolgok hangzottak el Őróla, melyek mutatják, hogy Ő volt a Tökéletes
Ember.

K: Írd ki az alábbi versekből azt a részt, amelyek mutatják, hogy az Úr Jézus egy Tökéletes Ember!

Mit mondott Pilátus?
(Lukács 23:14)

Mit mondott az elítélt?
(Lukács 23:41)

Mit mondott a százados?
(Lukács 23:47)

végül Lukács ír az Úr Jézus feltámadásáról és mennybe meneteléről.

K: Olvasd el a Lukács 24:51
verset és írd a felhőbe,
hova ment az Úr Jézus! /2
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Isten Fia, az Úr Jézus volt a Tökéletes Ember, és Ő meghalt azért, 
hogy a Te Megváltód és Urad legyen. Hiszel Őbenne a bűnök bocsánatára? Barátod Ő? 

Ha igen, akkor légy olyan, mint Lukács, és mond el másoknak, hogy milyen csodálatos Ő!
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4. TörTénET: Az evangélisták
János Kulcsvers:

János 20:31

Olvasd el:
János 20:26-31

Ki volt János?
Mátéhoz hasonlóan, János is egy volt a tizenkét tanítványból. Tulajdonképpen ő az elsők között volt,
azok közül, akik követték Jézust. Ő ott volt a keresztre feszítéskor és a feltámadásnak is tanúja volt.
A Bibliában János apostol írásaiból a János evangéliumán kívül még három rövid levél és a
Jelenések könyve található. 
Keresd ki az 1. János 1:1 verset! Ebben az Úr Jézust „Az élet Igéjének” hívja.

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

János hallotta Jézust beszélni.

János csak álomban látta Jézust.

János meg is érintette Jézust.

Bár János nem említi magát név szerint az evangéliumban, mégis valamiféleképpen utal magára.

K: Keresd ki a János 13:23 és 20:2 verseket, és írd ki, hogyan utalt magára János!

K: Egészítsd ki János „családfáját” a Márk 1:19-20 versek alapján!

K: Mi volt János foglalkozása? Karikázd be a helyes választ!

Pék          Földműves          Kőműves          Halász

János, János testvére és barátjuk, Péter különleges helyet foglalt el a tizenkét apostol között.
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Apja: Anyja: Salomé  (feltételezés)

Testvére:János
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

János úgy mutatja be Jézust, mint Isten Fiát.
Láthattuk, hogy Lukács úgy mutatta be az Úr Jézust, mint a Tökéletes Ember. János úgy
mutatja be Őt, mint Isten Fiát.

K: Keresd ki az alábbi verseket és írd le, hogy mit mondott az Úr Jézus magáról!

az ...................................................... János 10:9

a  ........................................................ János 10:11

az ...................................................... János 14:6

az ...................................................... János 15:1

Isten az Ószövetségben úgy nevezi meg magát, hogy „vagyok”. (2. Mózes 3:14)
János evangéliumában az Úr Jézus ugyanezt a nevet használja saját magára.

K: Alább van még három „én vAGYOK” állítás, és három csoda, amit az Úr Jézus
véghezvitt. Mindegyik állításból húzz egy vonalat ahhoz a csodához, amelyik a
legjobban kiábrázolja azt!

„én vagyok a feltámadás és az élet.” Jézus megvendégel 5,000 embert.
(János 11:25) (János 6)

„én vagyok a világ világossága.” Jézus feltámasztja Lázárt a halálból.
(János 8:12) (János 11)

„én vagyok az élet kenyere” Jézus meggyógyít egy vakot.
(János 6:35) (János 9)

Minden csodatétel azt támasztotta alá, hogy az Úr Jézus Isten Fia.

K: Írd ide a kulcsverset, és húzd alá azt a szót, amivel az evangélium olvasására
szeretne János ösztönözni minket!
(Ez a szó 99-szer fordul elő János evangéliumában.)

Mind a négy evangéliumnak a célja, hogy az Úr Jézust úgy mutassa be, mint egy csodá -
la tos személyt. Elnyerted már az örök életet az Őbelé vetett hit által? Emlékezz az Úr
Jézusnak a János 14:6 versben található „én vagyok” állítására!

„én vagyok az ÚT, az IGAZSÁG és az éLET. 
Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”

Jézus Krisztus Isten emberi testben.
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