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Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

Ajánlott további olvasásra:  •  1 .Péter 1:15,  2:9-10  és  5:10

Péternek a testvére, András mutatta be az Úr Jézust. Ennek a története a második elol -
vasandó igeszakaszban található.

K: Olvasd el ezeket a verseket, és válaszolj a következő kérdésekre!

K: Hat különböző befejezését találod meg a mondatnak.
Írd mindegyik mögé, hogy IGAz vagy HAMIs!

Miután egy napot eltöltött András az Úr Jézussal, ...

... szomorúan és csalódottan hazament.

... meggyőződött róla, hogy Jézus az, akinek mondja magát.

... elhatározta, hogy nem beszél erről senkinek.

... elmesélte a testvérének.

... semmit nem hitt el, amit az Úr Jézus mondott neki.

... Jézushoz vitte a testvérét.

Minek nevezte Keresztelő János
Jézust,amikor rátekintett?
Hogyan szólította meg a két tanítvány
Jézust?
A két megnevezés közül melyik utal
Jézusra, mint tanítóra?
János tanítványai közül hányan mentek
el Jézussal? 
Az egyik tanítványt név szerint is említi a
Biblia. Kit?
Ő milyen rokoni viszonyban volt
Péterrel?

1. rész: Péter - elhívása
Olvasd el:

Máté 4:17-22
János 1:35-42

Kulcsvers:
Máté 4:19
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ÖsszEsEN:

2. oldal

Gondoljunk arra, hogy Isten gyakran teljesen hétköznapi embereket használ arra, hogy bennünket
hozzá vezessenek, hogy megismerhessük Őt, mint Urunkat, Megváltónkat. Ebben az történetben Isten
Andrást használta arra, hogy simon Pétert Jézushoz vezesse.

Lehet, hogy a te életedben is van valaki, akit Isten küldött, hogy hozzá vezessen téged! Vagy éppen te,
mint fiatal hívő lehetsz Isten eszköze, hogy valakit „összekapcsolj” a Megváltóval!

K: Írd ide, mit mondott András a testvérének, simon Péternek, amikor találkozott vele!

K: Milyen szót használhatunk még a „Messiás” helyett?

Ez a két szó ugyanazt jelenti! Ezek az Úr Jézus megszólításai, és azt jelentik, hogy Ő a „FELKENT”, 
Ő az a személy, akit Isten megígért a próféták által, és elküldött a világba azzal a különleges feladattal,
hogy a MEGVÁLTÓNK legyen. (Az Ószövetségben akik különleges feladatot kaptak - királyok, próféták -
azoknak olajjal megkenték a fejét, így lettek „felkentek”.)

K: Írd ki ide, hogy mit mondott Jézus simonnak, amikor odament hozzá Andrással!

Ezek a szavak két dolgot árulnak el nekünk:
1. Az Úr Jézus már tudta, hogy Péter kicsoda.
2. Az Úr Jézusnak tervei voltak az életével. (Erről árulkodik, hogy új nevet adott neki!)
Nem szabad elfelejtenünk, hogy Ő mindannyiunkat személyesen ismer, és van számunkra feladata, ha
rábízzuk az életünket.

K: Töltsd ki a hiányzó betűket az „egyenletben”, hogy megkapd simon neveinek különböző
formáit és jelentését!

K__ __ __s = __é__ __ r = ‘K __ __ __ I __ __ __’

Lehet, hogy csak hetekkel később, amikor András és Péter halásztak, akkor hallották meg igazán az Úr
elhívását.

K: Írd ki ide a Kulcsversből, hogy mit mondott nekik Jézus azon a napon!

K: Mi volt a válaszuk erre a hívásra?

Ennek a válasznak a hatása egy életre szólt! Péter, életének elkövetkezendő néhány évében, sokszor
látjuk, hogy örömteli vagy szomorú volt, de soha nem bánta meg a döntését, hogy az Úr Jézusra bízta
élete vezetését. 

Te sem fogod megbánni soha, ha így teszel!
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint
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2. rész: Péter - próbatétele

Ajánlott további olvasásra:  •  zsoltárok 34:6-8  •  róma 8:28  •  Júdás 24-25

A mostani történet helyszíne a Galileai tenger, ahol annak idején Péter a halászatot tanulta. Ebből
a történetből kiderül, hogy más fontos dolgokat is megtanult ott!

K: Írd be a helyes válaszokat az alábbi meghatározásokhoz
majd karikázd is be őket a szÓrEJTVéNYBEN! A szavak
víz szinte sen, függőlegesen és átlósan, előre vagy visszafelé
vannak elrejtve. 

• Jézus őket küldte ki a tóra. ..................................

• Jézus ebben a napszakban volt egyedül. ..................................

• Ezek dobálták a hajót. ..................................

• Ezt tette Jézus a vízen. ..................................

• Ezt parancsolta Jézus Péternek. ..................................

• Ezért ment fel Jézus a hegyre. ..................................

• Péter elkezdett ..................................

• Az Úr megdorgálta Pétert, hogy kevés a ..................................

Ebben a történetben az Úr Jézus rengeteg olyan dolgot tesz, amit egy ember nem tud megtenni.
Ezzel mutatta be, hogy Ő mennyire különleges, hogy Ő valóban IsTEN FIA.

K: Olvasd el a 25. igeverset és írj egy mondatot, erről a nagyszerű dologról, amit Jézus tett!

K: Milyen hatással volt ez a hajóban ülő emberekre?

Megijedtek, mert nem tudták, hogy ki az. Jézus nem szándékosan ijesztgette őket. Azonnal meg is
próbálta megnyugtatni őket.

K: Mit mondott nekik?

Olvasd el:
Máté 14:22-33

Kulcsvers:
Máté 14:33
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ÖsszEsEN:

4. oldal

K: Olvasd el a 28-32 terjedő igerészt és tedd az alábbi mondatokat az eseményeknek megfelelő
sorrendbe, úgy, hogy 1-10-ig megszámozod őket!

Péter kiszállt a hajóból. Vers: 

Péter megkérte Jézust, hogy odamehessen Hozzá. Vers: 

Péter járt a vízen. Vers: 

Péter ezt kiáltotta: “Uram, ments meg!” Vers: 

Péter elkezdett süllyedni. Vers: 

Jézus megdorgálta Pétert kicsinyhitűsége miatt. Vers: 

Péter megijedt az erős szél miatt. Vers: 

A szél elült. Vers: 

Mindketten beszálltak a hajóba. Vers: 

Jézus megragadta Pétert. Vers: 

Talán elgondolkoztál azon, hogy mi lehetett a probléma, miért
kezdett el Péter süllyedni? Az Úr cserbenhagyta talán? 

Vagy talán túl erős lett a szél, túl nagyok a hullámok? Egyik
válasz sem helyes! Az igazság az, hogy Péter hite meggyen -
gült és kételkedni kezdett. Minden rendben lett volna, ha
tovább is bízik az Úr Jézusban. 

Ez fontos tanulság lehet a számunkra! Ha az Úr Jézusban
bízunk, akkor segít nekünk legyőzni életünk viharait, hiszen
az időnként mindannyiunk életében dúl.

K: Írd ide, hogy mit mondott az Úr Jézus Péternek, amikor kiragadta őt a hullámokból!

Péter és a többi tanítvány a hajóban most valami újat tudhatott meg az Úr Jézusról. A szél, a hullámok,
a félelem nem éppen kellemes dolgok, de végül jobban megismerték az Urat, ahogy az a kulcsversből
kiderül.

K: Írd ide a kulcsverset!

Velünk is így kell ennek lennie. Az élet bizony sok kihívást tartogat számunkra! Ezek mind részei Isten
életünkre vonatkozó tervének és segítenek nekünk megérteni milyen nagyszerű személy is az Úr Jézus.
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Ajánlott további olvasásra:  •  Efézus 2:18-22  •  Kolossé 1:18  •  1. Péter 2:4-8

Mostani történetünkhöz el kell hagynunk a Galileai-tengert és északabbra kell utaznunk!

K: Írd be a térképen annak a helynek a nevét, ahová Jézus és tanítványai mentek!

Ezen az elhagyatott helyen Jézus KéT kérdést tesz fel
önmagáról – az Emberfiáról – a tanítványoknak.

K: Írd ide az első kérdést!

K: Három választ is tudtak erre adni a tanítványok. Mik voltak ezek?

A válaszokban szereplő emberek egyike sem élt már akkor a földön, de néhányan a zsidók közül
elhitték, hogy Jézus személyében visszatértek a földre! Ez biztosan neked is furcsán hangzik, mert
a Bibliában az áll, hogy csak egyszer halunk meg (zsidók 9:27) és nem térünk vissza valaki másnak
a képében.

K: Most írd ide a második kérdést!

Ez a kérdés már máshogy szólt! sokkal személyesebb volt. Egy tanítvány készen állt arra, hogy egy
nagyon világos választ adjon.

K: Ki volt ez a tanítvány?

K: Mi volt az ő válasza? Írd ide!

2.

3.

1.

3. rész: Péter - vallástétele
Olvasd el:

Máté 16:13-28

Kulcsvers:
róma 10:9
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ÖsszEsEN:

6. oldal

Micsoda figyelemre méltó hitvallás! Amit Péter mondott az azt jelentette, hogy biztos volt benne, hogy
Jézus a régen megígért Megváltó (a „Krisztus”, vagy „Messiás”) és hogy Istentől jött, akivel valami
egészen különleges kapcsolatban állt („az élő Isten Fia”).
Kérdezd meg magadtól: „én mit mondok, kicsoda Jézus?” Különböző embereknek, különböző vélemé -
nye van róla, de személy szerint neked az a fontos, hogy te az Uradnak valld őt és szívedből higgy
őbenne. Így kaphatod meg az örök életet!

K: Olvasd el és írd ide a kulcsverset!

Az Úr Jézus meghallgatta Péter válaszát és azután beszélt hozzá.

K: Olvasd el a 17-20. igeverseket és válaszolj, hogy IGAz vagy HAMIs az alábbi öt állítás?

• Jézus leszidta Pétert a buta válaszért.

• A mennyei Atya jelentette ki ezt Péternek.

• Jézus a templom elpusztításáról beszélt.

• Jézus elmondta, hogy fel fogja építeni az egyházát.

• Jézus azt kérte tőlük, hogy ezt mondják el mindenkinek.

Amikor Jézus az „egyháza felépítéséről” beszélt, akkor nem egy kőépületre gondolt. A Bibliában az
„egyház” mindig emberekre utal. Az Úr azt akarta elmondani, hogy az elkövetkező években sokan
fognak hinni benne. Ezek az emberek függetlenül attól, hogy hol élnek, „az Ő egyháza”. Mindenkinek el
kell gondolkodnia azon: „Vajon én tagja vagyok Krisztus egyházának”?

K: Ettől kezdve Jézus egy egészen más dologról kezdett beszélni (lásd 21. vers). Mi volt az?

Ez arra emlékeztet bennünket, hogy csakis a halála és feltámadása által menekülhetünk meg az ítélettől
és lehetünk az egyházának tagjai. Most megint Péter szólalt meg!

K: Hogyan reagált Péter arra, hogy Jézus a saját szenvedéséről és haláláról beszélt?

Ezúttal nagy butaságot mondott, és Jézus erősen meg is feddi ezért.

K: Először tedd a betűket a megfelelő sorrendbe, majd a kapott szavakat is, hogy megtudd mit
mondott Jézus Péternek!

Á T s N Á   E T M L Ő   V z Á z O T

Jézus válaszából láthatjuk, hogy Ő kész volt értünk meghalni. Tudta, hogy a halála szükséges ahhoz,
hogy megszabadítson bennünket a bűneinkből. senki és semmi nem akadályozhatta meg Őt ebben. 
Ma arra hív bennünket, hogy ‘vegyük fel a keresztünket és kövessük őt’ (lásd a 24. vers).

Te kész vagy arra, hogy ezt megtedd MOsT?
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Ajánlott további olvasásra:  •  Márk 9:2-9  •  Lukács 9:28-36  •  János 1:14-18

Ez a történet egy nagyon különleges élményről szól, ami Péterrel és két másik tanítvánnyal történt
meg, amikor Jézussal felmentek egy magas hegyre. (A Biblia nem jegyzi fel a hegy nevét.)

K: Olvasd el az igeverseket, majd válaszaidat írd a MAGAs HEGY szavak köré!

M Az egyik férfi aki megjelent.
A Ez a tanítvány is ott volt a hegyen.
G Ez hallatszott a felhőből.
A Ezt akart építeni Péter.
s A harmadik tanítvány neve.

H Ez árnyékolta be őket.
E Ilyen Fia Istennek az Úr Jézus.
G “... beszélt, amikor” beárnyékolta őket a felhő.
Y Ezt csinálta Jézus arca.

Ezt az eseményt úgy nevezzük, hogy „Jézus
megdicsőülése”. Ez azt jelenti, hogy Jézus külseje
elváltozott. A tanítványok akkor nem úgy láthatták
Őt, mint egy hétköznapi embert, hanem, mint
dicsőséggel és ragyogással teli mennyei személyt.

K: A 2. igevers alapján mije változott meg Jézusnak?

A kulcsvers nagyon fontos! Ebben Péter sok-sok évvel az események után emlékezik vissza Jézus
megdicsőülésére, amit saját szemeivel látott, aminek „szemtanúja” lehetett.

K: Mit látott?

A kulcsversben azt olvassuk, hogy Jézus két dolgot nyert az Atyától.

K: Mi volt ez a két dolog?

Péter pontosan tudta, hogy kinek a hangját hallotta a hegyen.

K: Kinek a hangja volt az?

1. 2.

4. rész: Péter - a megdicsőülés hegyén
Olvasd el:

Máté 17:1-13

Kulcsvers:
2. Péter 1:16-18

/8

M _ _ _ _
_ A _ _ _

_ _ _ G
_ _ _ _ A _
_ _ _ _ s

_ _ _ H _
_ _ _ _ E _ _ _ _

_ _ G
_ _ _ Y _ _ _ _

/1

/1

/1

/2



Írásos értékelés / üzenet:

4. szint
Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

ÖsszEsEN:

4. szINT  A3
2018.

Bibliai Felfedező    •    Új Bibliafordítású (Magyar Bibliatanács) változat    •    www.bife.hu
© Bible Educational services     registered Charity UK 1096157

Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. RÉSZ:

2. RÉSZ:

3. RÉSZ:

4. RÉSZ:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

K: Mit mondott a hang?

K: Hogyan írja le Péter a hegyet a kulcsversben?

Két személy, akik nagyon régen éltek, szintén megjelentek a hegyen.

K: Kik voltak ők?

Talán kíváncsi vagy, miért voltak ott! segíthet megérteni, ha felidézzük, hogy Mózes volt
az, aki Izraelnek TÖrVéNYEKET ADOTT, Illés pedig egy nagy PrÓFéTA volt.

K: Amikor Péter látta ezt a két embert Jézussal, mit akart csinálni?

Péternek az volt az ötlete, hogy egyformán bánjanak mindhárom személlyel: készít -
senek nekik egy-egy sátrat! A mennyei Atya azonban azt akarta, hogy Péter és társai
megtudják, hogy az Úr Jézus NAGYOBB, mint Mózes, NAGYOBB, mint Illés és
NAGYOBB bárkinél! A felhőből szólt hozzájuk, és Jézust „szErETETT FIAM”-nak
nevezte! A megdicsőülés hegyén történtekből láthatjuk, mennyire egyedülálló Jézus
személye.

A tanítványokat teljesen lenyűgözte ez a dicsőséges jelenet (lásd. 6. vers).

K: Mit mondott az Úr Jézus nekik, amikor odament hozzájuk és megérintette őket?

Milyen csodálatos is Ő! Az Isten Fia, nagyobb, mint aki a
törvényt adta, nagyobb, mint a legnagyobb próféta, mégis
barátja az olyan gyenge, rettegő embereknek, mint mi! 

Mindig hallgass rá és Ő legyen az ELsŐ helyen az életedben!

1. 2.
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