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bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap

Írd ide az adataidat!
neved:
Korod: Születésnapod:
Címed:

telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

Ha kapunk egy ajándékot születésnapunkra, akkor azt illik megköszönni. József
és Mária is elvitték Jézust a jeruzsálemi templomba, hogy megköszönjék
Istennek a gyermeket, akit kaptak. A templomban várt még rájuk egy
meglepetés is.

K: Írd be a válaszokat a 
keresztrejtvénybe.

1. Kinek köszönték meg a gyermeket?
2. Hogy hívták Mária férjét?
3. Hova mentek Jézus szülei?
4. Mi volt Jézus anyjának a neve?

Amíg a templomban voltak volt ott egy másik
ember is, akit Simeonnak hívtak. Isten megígérte
neki, hogy nem fog addig meghalni, amíg meg
nem láthatja a Messiást – Jézus Krisztust. Amikor
meglátta Jézust, a karjába vette és imádta Istent,
hálát adva neki ezért a nagyon különleges
gyermekért. nagyon boldog volt, mert a szemei
láthatták Isten Megváltóját.

1. történet: Mária és József a 
templomban Kulcsvers:

Lukács 2:30

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Lukács 2:22-38
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öSSZeSen:

K: Színezd és dekoráld ki a betűket!

Isten
Megváltója

Ugyanabban az időben volt a templomban egy idős asszony is, név szerint Anna. Áser
nemzetségéből való prófétanő volt, az apját Fánuelnek hívták. éjjel és nappal böjtöléssel és
imád kozással szolgált Istennek. Amikor meglátta Jézust, ő is hálát adott érte Istennek.

K: Írd be a SZÓrÁCSBA a válaszokat az Annával kapcsolatos kérdésekre!

1. Melyik nemzetségből származott?
(Á helyett írj A-t!)?

2. Hogy hívták az apját?
3. Hány éve volt a 80.

születésnapja?
4. éjjelen kívül mikor szolgált

még a templomban?

Anna nemcsak hálát adott Istennek Jézusért, de akivel csak találkozott mindenkinek beszélt is róla.

K: Mit tett Anna? egészítsd ki a hiányzó
szavakat!

Mindenkinek   b _ _ _ _ _ _ 

J _ _ _ _ -ról, akivel csak találkozott.

nagyon sokan adtak hálát Istennek, amikor az
Úr Jézus megszületett. ő azért született, hogy a
világ Megváltója legyen.

te megköszönted már, hogy ő azért jött el, hogy
a te Megváltód is legyen?
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2. történet: Gyermekévek názáretben
Kulcsvers:
Lukács 2:40

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Lukács 2:39-52

Az Úr Jézus a szüleivel, Máriával és Józseffel nőtt fel. Galileában éltek, egy názáret nevű
városban.

Minden évben volt egy különleges időpont, amit a Húsvét Ünnepének hívtak, amikor más
családokhoz hasonlóan el kellett menniük názáretből Jeruzsálembe.

A gyerekek számára ez mindig nagyon izgalmas esemény volt. Miután eltöltöttek egy pár
napot a nagy városban, az ünnep után mindenki elindult hazafelé.

K: Hogy hívták az évnek azt a különleges eseményét?

A    P __ __ __ __    Ü __ __ __ __ __ .

Az egyik ilyen alkalommal,
amikor Jézus 12 éves volt, a
hazafelé vezető úton adódott egy
probléma. Mária és József nem
látták Jézust, de úgy gondolták,
hogy a rokonok között van, ezért
nyugodtan folytatták az útjukat
hazafelé egész nap.

A nap végén azonban, amikor
sehol sem találták Jézust, vissza -
mentek Jeruzsálembe. nagyon
aggódtak, és azt sem tudták,
hogy hol keressék.

Három napi keresés után megtalálták a templomban, a tanítók között ülve, ahogy hallgatta
és kérdezgette őket.

K: Hány éves volt ekkor Jézus? Karikázd be a helyes választ!
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K: Mennyi ideig kereste Mária és József Jézust?
Kösd össze a mutatóujjat a helyes válasszal!

3 hétig
3 napig
3 óráig

K: Színezd ki azt a képet, ahol megtalálták Jézust!

egy hajón egy fa alatt a templomban egy házban

A tanítók csodálkoztak azon, hogy Jézus mennyi mindent tudott Istenről. Amikor Mária és
József meglátták őt, ők is csodálkoztak. Mária azt kérdezte tőle: „Miért tetted ezt velünk? Apád
és én is aggódva kerestünk!” Jézus azt válaszolta: „Miért kerestetek engem? nem tudtátok,
hogy az én Atyám dolgaival kell foglalkozzam?”

K: egészítsd ki a szóbuborékban, amit Jézus válaszolt az anyjának!

Mária és József nem értették, hogy mit akart Jézus ezzel mondani. 

Jézus Atyja Isten volt. Azért volt a templomban, mert az ő Atyja dolgaival kellett foglalkoznia,
mégha elég fiatal is volt. Amikor hazatért, továbbra is engedelmes volt a szüleinek mindenben,
hogy örömet szerezzen nekik és Istennek az ő Atyjának is.

K: Írj „IGen”-t ha helyes, „neM”-et ha hamis az állítás!

Isten volt Jézus Atyja. 

Jézus engedelmeskedett Máriának és Józsefnek.

Amíg felnövünk, fontos, hogy megpróbáljunk örömöt szerezni azoknak, akik nevelnek bennün -
ket, azzal, hogy engedelmeskedünk nekik. Isten is ezt várja el tőlünk!
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Miért  k _ _ _ _ _ _ _ _ _ engem?
nem  t _ _ _ _ _ _ _, hogy az én  A _ _ _ _ dolgaival

kell  f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _?
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3. történet: Bemerítkezés a Jordánban
Kulcsvers:
Lukács 3:22

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Lukács 3:1-22

Mi a csuda történhet a Jordán
folyónál? egész nagy tömeg gyűlt
össze, hogy meghallgasson és
megnézzen valakit, azután elmentek
haza és elmesélték a barátaiknak és
a szomszédaiknak amit láttak,
hallottak.

A figyelem középpontjában egy
János nevű ember állt.

K: KereSZtreJtvénY

1. Mi volt a folyó neve?
2. Mi volt a férfi neve?

A Bibliai történetben azt olvassuk, hogy „lett az Úrnak szava
Jánoshoz”. ez azt jelenti, hogy Isten mondta meg Jánosnak,
hogy milyen üzenetet mondjon az embereknek.

K: Kösd össze a pontokat, hogy kiderüljön, mi történt Jánossal!

„lett az Úrnak
szava Jánoshoz.”

Lukács 3:2

János azt mondta az embereknek, hogy vétkeztek, meg kell bánják a rossz dolgokat, amiket
tettek, és nem szabad újból megtenniük azokat. ezután megmosta, más szóval bemerítette
őket a Jordán folyóban. ezzel mutatták be azt, hogy ők valóban meg akartak változni.

Kértél már bocsánatot Istentől azokért a rossz dolgokért, amiket tettél? Ha még nem, akkor
miért ne tennéd meg most? Isten kész megbocsátani és segíteni neked, hogy ezentúl jó legyél.
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öSSZeSen:

egyik nap az Úr Jézus jött bemerítkezni. neki nem kellett megbánnia a bűneit, mert ő volt az
egyetlen ember, aki sohasem követett el bűnt. ez tette őt különlegessé.

K: Mit nem tett Jézus soha?

B __ __

Amikor János bemerítette Jézust, Isten szólt a mennyből, ezen a csodálatos módon mutatva be,
hogy mennyire meg van elégedve a Fiával. A Szent Lélek is leszállt rá egy galamb formájá ban.

K: A nyílnál lévő „G” betűnél kezdve a nyíl irányában haladva írj le egymás után minden
második betűt, hogy megtudd, mit tett Isten a Biblia szerint, amikor Jézus bemerít -
kezett!

-

K: Karikázd be azt a madarat, aminek a formájában a Szent Lélek megjelent!

Bagoly Strucc Holló Galamb

K: Honnan jött a hang? tegyél pipát (4) a helyes válaszhoz!

a pokolból         a mennyből         a folyóból
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4. történet: Megkísértés a pusztában
Kulcsvers:
Lukács 4:8

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Lukács 4:1-13

előfordult már veled, hogy
egyedül maradtál például az
iskolában, megláttál valamit,
ami nem a tied, és arra
gondoltál, hogy most nyugodtan
eltehet néd?

Kísértésbe estél, hogy rosszat
tegyél! nem mindig könnyű
nemet mondani olyan dologra,
ami rossz. nézzük meg, hogy
mit tett az Úr Jézus!

K: Írd be a hiányzó betű ket!

Mi az, ami nem mindig könnyű?

nemet   m __ __ __ __ __ __ 

arra, ami   r __ __ __ __ .

Jézus 40 napot töltött a pusztában (sivatagban) és ez idő alatt nem evett semmit. Már nagyon
éhes volt. ekkor a Sátán megkísértette Jézust, hogy változtassa a köveket kenyérré.

K: Színezd ki azt a számot, ahány napot Jézus a pusztában volt!

40  30  20
K: tegyél az alábbi állítások mögé pipát (4), ha HeLYeS, vagy keresztet (8), 

ha HIBÁS!

Jézus a tengerparton volt. 

Jézus nem evett semmit. 

A Sátán azzal kísértette, hogy változtassa a köveket kenyérré .
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Írásos értékelés / üzenet:

Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

2. szint
Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

öSSZeSen:
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ezután a Sátán felvitte Jézust egy magas hegyre, és megmutatta neki a Föld
országait. Azt mondta, hogy ha Jézus imádja őt, akkor ezeket mind neki adja.
Jézus azt válaszolta a Sátánnak, hogy a Biblia azt mondja, csak Istent szabad
imádni.

K: Mit akart a Sátán Jézustól?

Azt, hogy    i __ __ __ __ __    ő __.

K: egészítsd ki a kulcsvers alapján, hogy mit válaszolt Jézus a Sátánnak!
Színezd ki a meglévő betűket!

Az __ __ __ __, a __ __ Istene -
det __ __ __ __ __, és csak

__ __ __ __ szolgálj.
végül a Sátán elvitte Jézust Jeruzsálembe, a templom
legmagasabb pontjára, és azt mondta neki, hogyha
Isten Fia, akkor le tud ugrani onnét anélkül, hogy
megsérülne. ezzel kísértette Jézust, hogy mutassa
meg a hatalmát. Jézus újból Isten Igéjéből idézett
válaszul a Sátánnak. nem tehette próbára Istent csak
úgy a maga kedvteléséből!

Az Úr Jézus a Bibliából (az Ószövetségből) idézett
verseket, hogy megmutassa a Sátánnak, hogy ő
Istennek, az Atyjának engedelmeskedik. Az Úr Jézus,
ahogyan azt már tanultuk, sohasem követett el bűnt.

A Golgotha keresztjén az Úr Jézus a mi bűneinkért lett
megbüntetve. Ha mi elhisszük ezt, és bízunk Benne,
akkor megbocsát nekünk és segít, hogy nemet tudjunk
mondani, amikor rossz dolgot követnénk el.

ne felejtsük el, hogy ő erősebb, mint a Sátán!
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