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1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai
A két adós Kulcsvers:

Róma 5:1

Olvasd el:
Lukács 7:36-50

Ajánlott további olvasásra:  •  Zsoltárok 86:1-7  •  Apostolok Csel. 13:38-39  
•  Efézus 4:25-32

Az egyik farizeus meghívta ebédre az Úr Jézust másokkal együtt. A farizeusok nagyon
vallásos zsidók voltak, akikre a többi ember, mint vezetőikre felnézett.

K: KERESZTREJTVÉNY

Vízszintes

1. Ezt mondták az asszonyról, aki bejött.
4. Ezzel mosta meg az asszony Jézus lábát.
7. Ebből készült az edény, amiben a

kenet volt.
9. Ezt nem adtak Jézusnak, hogy megmossa

a lábát.
10. Ennyi pénzzel (dénárral) tartozott

a második adós.

Függőleges

2. Így hívták a vendéglátó farizeust.
3. Ennyi hitelező volt a példázatban.
5. Ennyi pénzzel (dénárral) tartozott

az első adós.
6. Ezzel törölte meg az asszony Jézus lábát.
8. Így szólította a farizeus Jézust (40. vers).
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ÖSSZESEN:

2. oldal

Simon, a farizeus, megállapította magában, hogy Jézus nem lehet próféta. Nagyon megdöbbenhetett
azonban, mikor rájött, hogy az Úr Jézus pontosan tudja, hogy min gondolkodik. Az Úr Jézus ismerte a
gondolatait, hiszen az Úr Jézus a mi gondolatainkat is ismeri! Az a példázat, amit ezután Jézus
Simonnak elmondott, csak egy kis része a mostani bibliai szakaszunknak (41-43. versek).

Gondolkozzunk el a példázat mélyebb értelmén! A hitelező Istent jelképezi. A két ember bárki lehet. 
Az egyik azonban sokkal bűnösebb életet élt, mint a másik, így többel tartozik Istennek. Ám egyikük sem
képes kifizetni a tartozását Neki. Isten mindkettőjüknek teljesen megbocsát, de az, akinek több mindent
bocsátott meg, hálásabb és nagyobb szeretetet érez Isten iránt.

K: Mi volt az első dolog, amit Jézus mondott az asszonynak ebben a szakaszban?

K: Miről beszélgetett az asztalnál ülő többi vendég egymás között?

Tudták, hogy csak Isten képes megbocsátani az ember bűneit, de nem jutottak el odáig a következtetés -
ben, hogy az Úr Jézus Isten.

K: Mit mondott Jézus az asszonynak az igerész végén?

K: Írd ide a kulcsverset!

K: A kulcsvers alapján mit kell tennünk, hogy Isten igaznak tekintsen bennünket?

A te bűneid meg vannak bocsátva? 
Szereted az Úr Jézust azért, amit érted tett?

A példázat olyan történet, amely hétköznapi dolgokról szól, 
de mélyebb értelme van Istennel és az Ő útjaival kapcsolatban.
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2. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai
Ki a felebarátom? Kulcsvers:

Lukács 10:27

Olvasd el:
Lukács 10:25-37

Ajánlott további olvasásra: •  Filippi 2:1-11  • Máté 5:43-48  • Lukács 6:31-38

Ez egy nagyon jól ismert példázat, általában úgy emlegetik, hogy az irgalmas samaritánus pél dá za -
ta. Az Úr Jézus válaszként mondta ezt a példázatot egy olyan ember kérdésére, aki jártas volt a
törvényben, amit Isten adott Mózesnek. Ez a törvénytudó azt gondolta, hogy teljes egészében ismeri
a törvényt, és remélte, hogy sarokba tudja szorítani az Úr Jézust. Nem sikerült neki! Néha mi is úgy
érezzük, hogy mindent tudunk... aztán kiderül, hogy mégsem!

K: Azt azért reméljük, hogy az alábbi mondatokból hiányzó szavakat tudni fogod! 
Írd be azokat a helyükre, majd keresd meg, és karikázd is be a Szókeresőben!

A 27. versben azt olvassuk, hogy szeresd az Urat 
teljes   _ _ _ _ _ _ - ből, 
teljes   _ _ _ _ _ _ -ből,
teljes   _ _ _ _ -ből és teljes   _ _ _ _ _ -ből.

Úgy kell szeretnünk a  _ _ _ _ _ _ _ _ _-unkat,
mint önmagunkat.

A példázatban az ember   
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-ből  
ment  _ _ _ _ _ _ -ba.

A rablók   _ _ _ _ _ _ _ _ _ hagyták ott 
az úton.

Egy   _ _ _ és egy   _ _ _ _ _ _ is elment az ember mellett, mielőtt a samaritánus odaért.

A pap és a lévita is a zsidók templomában, Jeruzsálemben tevékenykedett. Mégsem tettek semmit,
hogy a sebesült emberen segítsenek.

K: Szerinted miért nem segítettek a sebesültnek?
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ÖSSZESEN:

4. oldal

K: Mit érzett a samaritánus, mikor meglátta a sebesült embert?

Nagyon sok ember van körülöttünk, akik betegek, éhesek vagy szomorúak. Vajon sajnáljuk őket?
Teszünk valamit, hogy segítsünk rajtuk? Az irgalmas samaritánus így tett, noha az az ember az út szélén
idegen volt számára.

Az irgalmas samaritánus úgy segített, hogy először is odament az emberhez, aztán két dolgot öntött a
sebeire.

K: Mi volt ez a két dolog?

Ezután föltette az embert a szamarára és elvitte egy olyan helyre, ahol gondját tudták viselni.

K: Hova vitte a samaritánus az embert?

K: Pénzt is adott azért, hogy ott lehessen. Mennyit?

Sőt, ezen kívül megígérte, hogy a további költségeket is állja, ha majd visszatér!

K: Miután Jézus elmondta ezt a történetet, mit mondott a törvénytudónak, hogy mit tegyen?

A felebarátunk nemcsak az lehet, akit jól ismerünk, hanem bárki,
akivel találkozunk az iskolában, az utcán, a buszon stb. Késznek
kell lennünk, hogy segítsünk bárkin, akinek szüksége van rá,
bárhol, bármikor.

Van azonban egy mélyebb értelme is a példázatnak. A sebesült
ember, aki az út szélén fekszik, bennünket ábrázol. Ahogy neki
szüksége volt valakire, aki megmenti, úgy nekünk is szükségünk
van valakire, hogy megmeneküljünk a bűneink követ kez mé nyé -
ből. A jó hír az, hogy az Úr Jézus lejött a mennyből, hogy
megszabadítson bennünket. Az ehhez szükséges árat pedig
azáltal fizette ki, hogy meghalt értünk a Golgotán.

K: Írd ide a kulcsverset!
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3. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai
A bolond gazdag Kulcsvers:

Lukács 12:15

Olvasd el:
Lukács 12:13-21

Ajánlott további olvasásra:  •  Példabeszédek 11:4 és 28  •  Ámósz 4:12-13  •  Máté 6:19-21

Az Úr Jézus ismét egy példázatot mondott egy hozzá intézett kérdésre válaszul. Ezúttal a
kérdezőnek nemrég halhatott meg az apja. Az ember azonban nem kapta meg az örökség egy
részét, amelyről úgy gondolta, hogy jár neki.

K: Mit szeretett volna az ember, hogy Jézus megtegyen?

K: Tedd sorrendbe a példázat főbb eseményeit, írd a megfelelő sorszámot a megfelelő
négyzetbe 1-5-ig!

Majd így szólt: Ezt teszem: lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be
minden gabonámat és javamat.

Isten azonban azt mondta neki: Bolond.

Így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet.

Ezt mondja a lelkének: „Én lelkem, ... pihenj, egyél, igyál, vigadozzál!”

Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje.

K: Tedd megfelelő sorrendbe a betűket, hogy megtaláld azt a két szót, amelyek a példázat -
beli embert jellemzik!

Az az ember, aki feltette a kérdést az Úr Jézusnak,
éppen olyan volt, mint a gazdag ember a példázatban.
Mindketten kapzsik voltak, és csak magukra gondoltak.

K: A példázatban szereplő ember hány dolgot
mond a lelkének, hogy tegyen? (19. vers)
Írd a számot az ábrába!
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ÖSSZESEN:

6. oldal

A gazdag ember valójában nagyon szegény volt. Nem adott helyet az életében Istennek. Istent azonban
mégis érdekelte ez az ember. Belegondoltál már abba, hogy Istent mennyire érdekli a TE életed?

K: Kösd össze Isten elnevezéseit a megfelelő magyarázattal!

A Teremtés Istene Akinek hatalma van élet és halál felett.

A Szeretet Istene Akivel egy nap találkoznunk kell, hogy számot adjunk az életünkről.

Az Idő Istene Aki azt akarja, hogy mutassuk ki a szeretetünket a szegények felé.

Az Ítélet Istene Aki a szárazföldet, a Napot és az esőt alkotta.

K: Írd le a SAJÁT SZAVAIDDAL, mi volt a terve a gazdag embernek a jövőre nézve!

K: Mit mondott Isten a jövőjéről?

K: Írd ide a kulcsverset és húzd alá azt a figyelmeztetést, amit az Úr Jézus mondott!

Ez az ember csak az evilági élettel és önmagával foglalkozott. Emiatt volt Isten szemében bolond. 
Fel kell készülnünk arra, ami a halál után jön! Amikor bűnbocsánatot kérünk, az Úr Jézus nemcsak a
múltbeli bűneinkkel foglalkozik, hanem örök életet is ad nekünk, ami azt jelenti, hogy helyet készít a
számunkra a mennyben, ahol örökké Vele lehetünk. Az az ember, aki így tesz, az bölcs Isten mércéjével
mérve!
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4. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai
A nagy vacsora Kulcsvers:

János 6:37

Olvasd el:
Lukács 14:15-24

Ajánlott további olvasásra:  •  Máté 28:16-20  •  Efézus 2:1-13

Ezt a példázatot, az Úr Jézus válaszként mondta egy étkezéskor, az asztalnál ülő egyik személy
megjegyzését követően.

K: Írd ide, hogy mit mondott az az ember!

K: Tegyél pipát (4) a mondat helyes befejezéséhez!
Az Úr Jézus egy olyan emberről mondott példázatot, aki:

új házat épített. ..........
marhákat vett. ..........
nagy lakomát készített. ..........
megházasodott. ..........

A példázat ezen a ponton magára Istenre emlékeztet bennünket. Ahogy ez az ember gondoskodott
a vacsoráról, úgy gondoskodott Isten is a megmentésünkről, üdvösségünkről.

K: Keresd ki és írd ide a Titusz 2:11-et!

Mikor minden készen állt, az ember elküldte a szolgáját azokhoz, akiket meghívott.

K: Mit kellett a szolgának mondania?

Istennek manapság számos „szolgája” van, akik beszélnek az embereknek az örök élet ajándéká -
ról. Ha te már hiszel az Úr Jézusban, beszélj a barátaidnak Róla és arról, amit értük is tett!

K: Keresd meg a hiányzó szót az Apostolok Csel. 1:8-ból!

Ő azt szeretné, hogy minden igazi keresztyén az Ő _________________-ja legyen.

Amikor a szolga visszatért és beszámolt az urának, az nagyon mérges lett.

K: Miért háborodott fel ennyire?

/1

/2

/1

/2

/1

/1



Írásos értékelés / üzenet:

4. szint
Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

ÖSSZESEN:

4. SZINT  B1
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: Olvasd el figyelmesen, hogy mit mondtak a meghívottak,
és töltsd ki a Szórácsot!

1. Mit vett a második meghívott?
2. Milyen mennyiséget vásárolt a második

meghívott? (két szó)
3. Mit vett az első meghívott?
4. Hány ember mentegetőzéséről olvasunk?
5. Ezt az embert küldték el a meghívással.
6. Mit készített az ember, amire meghívta 

a többieket?
7. Mit tett a harmadik meghívott?

K: Keresd meg a vízszintesen elrejtett szót és írd ide!

K: Végül megtelt a ház. Nevezz meg négyféle embert, azok közül, akik eljöttek!

1. _______________________       2. _______________________

3. _______________________       4. _______________________

Ők egyszerűen csak elfogadták a meghívást és élvezték a vacsorát. Egyiküket sem
küldték el! Az Úr Jézus téged sem küld el, ha Hozzá fordulsz!

K: Írd ide a kulcsverset!

Ebben a példázatban az Úr Jézus arra figyelmeztet, hogy veszélyes más dolgokat az Ő
meghívása elé helyezni. Milyen szomorú lenne, ha bár lett volna lehetőségünk bejutni a
mennyországba, mégis kívül rekednénk!

K: Keresd ki és írd ide a Lukács 13:28 verset!
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