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1. TörTéNET:

Péter élete

A szeretet példája.

Olvasd el:

János 13:1-17

Kulcsvers:

János 13:15

Betti mérges volt! Nem akart megteríteni. Ez Bence feladata lenne, de ő most ágyban
fekszik kanyaróval. Márpedig Bettinek nem állt szándékában megcsinálni Bence
feladatát!

A4

A bibliai igerészben a tanítványok nem akarták elvégezni a szolgamunkát. Jézus
korában az embereknek általában gyalogolniuk kellett, ha el akartak jutni valahová.
Forró és száraz vidék volt ez, az utak pedig koszosak és porosak voltak. Mivel
szandálban jártak, a lábuk piszkos lett. Amikor megérkeztek valahová, a ház ura
gondoskodott arról, hogy a vendégek lábát az egyik szolga megmossa evés előtt. Ez
alkalommal azonban az Úr Jézus végezte el ezt a szolgamunkát.

Párosítsd össze a kettészakadt mondatokat úgy, hogy írd a megfelelő számot eléjük!
1 A húsvét

megkísértette Júdást.

3 Jézus együtt vacsorázott

a tanítványait.

5 Jézus visszatérni készült

a tanítványokkal.

2 Jézus szerette

ünnepe volt.

4 Az ördög
K:

az Atyához.

Fejtsd meg a keresztrejtvényt, a bibliai történetet
használva alapul!
VÍZSZINTES
1. Ezzel törölte meg a lábakat Jézus.
1
2. Ők ettek Jézussal.
FÜGGŐLEGES
3. Simon másik neve.
4. Ezt töltött Jézus.
5. Jézus ebbe töltött vizet.
6. Ezeket kellett megmosni.

3
2

4

3. szint

K:
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5
6
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2. oldal

Miközben Péter nézte az Úr Jézust, ahogy a többi tanítvány lábát mosta, egyre feldúltabb lett. Nem értette
miért teszi ezt Jézus! Nem akarta, hogy az Úr megmossa az ő lábait is, mint egy szolga!
K:

Karikázd be azt a mondatot, amit Péter mondott az Úr Jézusnak!
Ma már
mosakodtam.

én is meg
tudom mosni
őket!

Az
Az én
én lábamat
lábamat
nem
nem mosod
mosod
meg
meg soha!
soha!

Hagy
Hagy mossam
mossam
meg
meg inkább
inkább én
én
aa tiédet!
tiédet!
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Az Úr Jézus megmosta a tanítványai lábát. Ezzel arra is tanította őket, hogy életüket és cselekedeteiket
is tisztának szeretné látni.
Mindannyiunk életében vannak tisztátalan gondolatok és cselekedetek.
Mondd el őket az Úrnak és kérd meg Őt, hogy tisztítson meg téged!
K:

Egészítsd ki a mondatot a 13. igevers segítségével!

Bár az Úr Jézus úgy cselekedett, mint egy szolga, valójában a tanítványoknak
a

és

volt.

Az Úr Jézus a szeretet és alázat csodálatos példáját mutatta be a tanítványainak.
K:

Olvasd el újból a kulcsverset és írd is le ide!

/2
/2

Ahogyan Ő is szolgált a tanítványoknak, az Úr Jézus tőlünk is azt várja, hogy szolgáljunk másoknak.
Nem könnyű ezt tenni, de ha bízunk az Úr Jézusban, Ő segíteni fog nekünk.

A Biblia azt tanítja, hogy Isten legyen első az életünkben, mások a második helyen és saját magunk
legyen az utolsón.
K:

Írd az alábbi szavakat a megfelelő dobogóra!

Mások
2. hely

én

Isten

1. hely
3. hely

Most, hogy már tudod ezt, próbáld ki, és meglátod, hogy boldog leszel, ha így is élsz! (lásd 17. vers)

öSSZESEN:
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Bibliatanulmányozó Feladatlap 3. szint

2. TörTéNET:

A4

NEVED:

Péter élete

Péter megtagadja az Urat.

Olvasd el:

Lukács 22:31-34
és 54-62

Kulcsvers:

Lukács 22:31-32

Bencének rengeteg barátja volt az iskolában. Egyik pénteken arról beszélgettek, hogy ki mit fog
csinálni vasárnap.

„én a nagymamámhoz megyek!” - mondta egyikük.
„én a tengerpartra megyek” - jelentette ki egy másik barát. - „Te mit fogsz csinálni, Bence?”
„Istentiszteletre megyek” - felelte. Barátai csodálkoztak és azt kérdezték, hogy minden héten jár-e.
„Nem” – válaszolta. Tudta, hogy ez hazugság, de félt tőle, hogy kinevetik. Ezért nem mondta el az
igazat. A bibliai történetben Péter is pont így gondolkodhatott.

Miután az Úr Jézus megvacsorázott a tanítványaival, elment velük az Olajfák Hegyére. Előtte azonban figyelmeztette Pétert, hogy hamarosan le fogja tagadni, hogy ismeri Őt.
K:

Írd ki ide az alábbi igeverseket Lukács 22. részéből!
33. vers

54. vers

55. vers

K:

Írd a megfelelő igevers számát az alábbi kérdések mellé!
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Melyik igeversből tudjuk meg, hogy Péter nem maradt közel az Úr Jézushoz?
vers

Melyik igehelyből tudjuk meg, hogy Péter kérkedett, bár az Úr Jézus előre figyelmeztette őt?
vers

Melyik igeversből tudjuk meg, hogy Péter együtt ült az Úr Jézus ellenségeivel a tűz mellett?
vers

/3

4. oldal

K:

Péter háromszor tagadta meg mesterét. Írd bele a buborékokba melyik alkalommal mit mondott!
Meglátta őt egy szolgáló,
és így szólt:
„Ez is vele volt”.

Egy ember azt mondta:
„Te is közülük való vagy!”

Másvalaki is bizonygatta: „De
bizony, ez is vele volt, hiszen ő
is Galileából való.”

/6
Péter MEGTAGADTA az Úr Jézust.
Ezt azt jelenti, hogy azt állította, hogy nem ismeri és nem követi Őt.
K:

Keresd meg a hiányzó szavakat a szövegben a Biblia segítségével.
Írd be a válaszokat a kakasba a keresztrejtvénybe.

„Hirtelen megszólalt a _ _ _ _ _ . Ekkor megfordult az Úr,
és _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Péterre. _ _ _ _ _ pedig
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ az Úr szavára,
amikor azt mondta
neki: “Ma, mielőtt
_________
a kakas, háromszor
tagadsz meg
engem."
r
Aztán kiment,
és keserves
_______
_ _ _ _ _ _.”
Szegény Péter!
Pedig ő tényleg nagyon szerette
az Úr Jézust és most cserbenhagyta Őt.
Szörnyen érezte magát.

M
A

/5

Miért tagadta meg Péter az Úr Jézust? Talán attól félt mit
mondanának, vagy tennének vele Jézus ellenségei.
Nekünk sem mindig könnyű elmondani,
hogy az Úr Jézushoz tartozunk.
K:

Egészítsd ki a mondatot a kulcsvers segítségével!

Az Úr Jézus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Péterért, hogy el ne _ _ _ _ _ _ _ a _ _ _ _.

Az Úr Jézus ma is ezt teszi az Őt követőiért!

öSSZESEN:
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3. TörTéNET:

A4

Péter élete

NEVED:

Az Úr Jézus meghal.

Olvasd el:

Márk 15:22-40

Kulcsvers:

Galata 2:20

Az előző lecke végén Pétert sírva hagytuk magára. Az Úr Jézust elvitték, hogy keresztre feszítsék.
Habár ez a bibliai történet nem említi, máshonnét tudhatjuk, hogy Péter végignézte az Úr Jézus
szenvedését. (Lásd 1 Péter 5:1)
K:

Mit tettek a katonák Jézus ruháival?

/2

A zsidók reggel 6 órakor kezdték el a napot. Néhány fordításban 3 óráról olvasunk, ami a mai 9-nek
felel meg, illetve 9 óráról, ami 12-nek. Az Új fordítású Biblia a mai időket használja már.
K:

K:

Háromszor olvashatunk az időről ebben a bibliai történetben. rajzold be az óra mutatóit
a mi időnk szerint, és írd le SAJáT SZAVAIDDAL, hogy mi történt ekkor!

Nagy nyomtatott
betűkkel írd a táb lára, hogy mi volt
a vád Jézus ellen!
(Lásd a 26. versben)

/6
/1

Sem a zsidók, sem a rómaiak nem tudtak hibát találni az Úr Jézusban. De ennél is fontosabb, hogy
Jézus Isten szemében is teljesen bűntelen és tökéletes volt! évekkel később Péter így ír róla:
„Ő nem tett bűnt.” Emiatt pedig Jézus - és csakis Ő - tudta magával vinni a mi bűneinket a keresztfára. (1. Péter 2:22, 24)

6. oldal

K:

Hogyan reagáltak az emberek, amikor az Úr Jézus a kereszten volt?
Kösd össze az összetartozó mondatrészeket!

39. vers
31. vers
29. vers
K:

A százados

A főpapok és írástudók

K:

elhitte, hogy Jézus Isten Fia volt.

Az arra járók

csúfolódtak.

Az Úr Jézus felkiáltott: „Elói, elói, lámá sabaktáni!” Satírozd be a hibás jelentést!
„Illés, Illés, gyere segíts!”

K:

fejüket csóválva káromolták.

„én Istenem, én Istenem,
miért hagytál el engem?”

Mi történt a hatalmas, nehéz függönnyel a templomban?

/3
/1

/2

IGAZ vagy HAMIS az alábbi négy állítás?

Az Úr Jézusnak italt kínáltak.

Az Úr Jézus nem szólt semmit a kereszten.

Három másik embert is keresztre feszítettek vele.

/4

Néhány asszony távolból nézte.

K:

Írd le ide a kulcsverset!

/1

Gondolkodj el az igevers végén! Mennyire személyes, nem?

„Az Isten Fia ... szeretett engem és önmagát adta értem!”

Miért ne bíznál Benne most és köszönnéd meg az IráNTAD való szeretetét!

Valaki olyan hálás volt az Úr Jézusnak, hogy ezt az énekszöveget írta:

Köszönöm Jézus, köszönöm Jézus,
köszönöm Uram, hogy szeretsz engem.
a Golgotára mentél, ott meghaltál értem
köszönöm Uram, hogy szeretsz engem.

öSSZESEN:
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4. TörTéNET:

A4

NEVED:

Péter élete

„Szeretsz engem?”

Olvasd el:

János 21:1-17

Kulcsvers:

János 21:17

Miután az Úr Jézus feltámadt a halottak közül, a tanítványok visszamentek Galileába és visszatértek
korábbi foglalkozásukhoz.
K:

Ki mondta először, hogy elmegy halászni?

K:

Hat másik tanítvány is ment vele. Írd ide kettőnek a nevét!

K:

Ki állt a következő reggelen a tó partján?

/1
/2
/1

Bármilyen furcsán is hangzik, de ekkor még nem ismerték fel Őt. Jézus megkérdezte tőlük, hogy
fogtak-e valamit, mire ők nemmel válaszoltak.
K:

Mit mondott nekik, mit csináljanak? Karikázd be a megfelelő választ!
„Próbáljátok meg
holnap újra!”

„Vessétek ki a hálót
a hajó jobb oldalán!”

„Próbáljátok meg a
mélyebb vízben!”

/1

Amint engedelmeskedtek Neki, nagy meglepetésben volt részük. Amikor a hálójuk megtelt hallal
rájöttek, hogy Ki is áll a parton.
K:

Írd ide a SAJáT SZAVAIDDAL mit tett Péter, amint meghallotta ezeket a szavakat:
„Az Úr az!”

K:

Karikázd be azt a három dolgot, amit a parton láttak! (lásd 9. vers)

K:

Hány darab hal volt a hálóban? Karikázd be a helyes választ!
513

135

153

351

531

315

/1
/1
/1

rajzolj pipát a helyes, X-et a helytelen mondatok mellé!
(segítség: 10-14. versek)

3. szint

K:

A háló elszakadt.

András hozta ki a halakat.

/4

A tanítványok ezt kérdezték: „Ki vagy te?”
Ez volt a harmadik alkalom, hogy Jézus megjelent
a tanítványoknak a feltámadása után.

Miután megették együtt ezt a csodás reggelit, amire az Úr Jézus hívta meg őket,
Jézus Péterhez fordult.
K:

Egészítsd ki a mondatokat!
Jézus: „Simon, jobban szeretsz engem, mint ezek?”

Simon Péter így válaszolt:
Jézus ezt mondta:

Jézus: „Simon, szeretsz engem?”

Simon Péter így válaszolt:
Jézus ezt mondta:

Jézus: „Simon, szeretsz engem?”

Simon Péter így válaszolt:
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Jézus ezt mondta:

Az Úr Jézus új feladatot adott Simon Péternek. Tanítania és támogatnia kellett az Úr
Jézusban hívőket.
K:

Szerinted miért kérdezte meg az Úr Jézus Pétertől háromszor, hogy
„Szeretsz-e engem?” (A második történetből kaphatsz ötletet.)

Mi a helyzet veled? Milyen kapcsolatban állsz az Úr Jézussal?

/2

Habár Péter elárulta az Úr Jézust, Ő megbocsátott neki, és Péter most már kész volt
komoly feladatot végezni az Úrért. Van, amikor a mai keresztények is cserbenhagyjuk az Urat, de Ő mindig kész visszafogadni minket, ha őszintén megbánjuk
bűneinket.
Pontszámok

(a javító tanár tölti ki)
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