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bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap

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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. TörTéNET: Jónás a hajón
Kulcsvers:

Jónás 1:3

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Jónás 1:1-9

Jónás azzal szolgálta Istent, hogy elmondta másoknak Isten üzenetét.

K: Írd le a képen látható dolgok a kezdőbetűjét, hogy megtudd mi volt Jónás.

Egyik nap Isten azt mondta Jónásnak, hogy menjen egy nagy városba, aminek
Ninive volt a neve. Figyelmeztetnie kellett az ott lakó embereket, hogy Isten meg
fogja őket büntetni a gonoszságuk miatt.

K: Kihez szólt Isten? J__ __ á __

Hova küldte el Isten őt? N __ __ __ v __ __ __.

Jónás azonban nem enge del -
meskedett Isten paran csának,
hanem úgy döntött, hogy elme -
ne kül előle. (Lehet, hogy azért,
mert a Ninivében lakó emberek
ellenségei vol tak Jónás népé -
nek, és úgy gondolta, hogy
megérdemlik a büntetést.)
Lement Jáfóba a ten ger partra,
és ki fi zette a jegyét egy Tarsis -
ba tartó hajóra.
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öSSzESEN:

K: Írd be a helyükre az oda illő szavakat! Az egyiket kétszer kell felhasználd!

Ninive         Tarsis         Jáfó

Jónás engedetlen volt Istennek, amikor 

helyett városába menekült. Kifizette a jegyét 

egy hajóra és között.

A hajón Jónás lefeküdt és elaludt. Közben
Isten hatalmas vihart küldött a tengerre,
ami annyira dobálta a hajót, hogy a rémült
hajósok azt hitték elsüllyednek és
megfulladnak. 

A kormányos felébresztette Jónást, és
meg kérte, hogy ő is imádkozzon az ő
Istené hez, ahogyan mások is imádkoztak
a saját isteneikhez.

A hajósok kiderítették, hogy Jónás miatt van a vihar, ezért elkezdték kérdezgetni. „Mit dolgo -
zol?”, „Hova valósi vagy?”, „Mit tettél?” - kérdezték tőle.

K: Írd ki az egyik kérdést a 8. versből, amit a hajósok feltettek Jónásnak!

Jónás elmondta nekik, hogy ő héber - Izráel népéből való. Elmondta azt is, hogy a menny Iste -
nét imádja, aki a tengert is teremtette, és hogy a vihar azért van, mert nem engedelmeskedett
Istennek.

K: Írd be a hiányzó betűket!

Jónás azt mondta, hogy ő  h __ __ __ __  és a  m __ __ __ y Istenét imádja.

Jónás nem  e __ __ __ __ __ __ m __ __ __ __ __ __ __ t Istennek.

Ahogyan Isten pontosan látta Ninive lakóinak minden bűnét és azt is látta, amit Jónás tett,
ugyanúgy tud a mi bűneinkről is.

Nagyon fontos, hogy engedelmeskedjünk Istennek, és mindig azt tegyük, amit Ő mond!
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2. TörTéNET: Jónás a tengerben
Kulcsvers:

Jónás 2:9

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Jónás 1:10-17 

és 2:1-10

A vihar egyre erősödött, és a
hajósok megkérdezték Jónást,
mit tegyenek annak érdeké -
ben, hogy megnyugodjon a
tenger. „Fogjatok meg és
dobjatok a tengerbe” mondta
nekik Jónás.

A hajósok azonban úgy dön -
töttek, hogy megpróbálnak
kievezni a partra.

K: Mit mondott Jónás a hajósoknak? Pipáld ki a helyes választ!

„Evezzetek a partra velem!”  „Dobjatok a tengerbe!”  

„Válasszatok meg engem kapitánynak!”  

Végül nem volt más választásuk, mint, hogy megtegyék, amit Jónás mondott. Miután imád -
koztak Jónás Istenéhez fogták és a tengerbe dobták. A vihar azonnal elállt, és a tenger
megnyugodott. Csoda történt!

K: Színezd be a körnek azt az oldalát, amelyik a helyes válasz mellett van!

A tengerészek először   Jónás Istenéhez imádkoztak. tengerbe dobták Jónást.

A vihar   másnap azonnal elállt.

Hova tűnt Jónás? Egyre mélyebbre és mélyebbre
süllyedt a tengerben. Végleg elmerül és megfullad?

Isten egy nagy halat küldött Jónáshoz, ami bekapta.
Jónás három nap és három éjjel volt a hal gyom -
rában.
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öSSzESEN:

K: Húzd át a helytelen számokat!

Jónás  30  /  3  /  13 nap és  3  /  13  /  23 éjjel volt a hal gyomrában.

El tudod képzelni, hogy milyen lehetett a hal gyomrában? Sötét, nedves és büdös volt
mindenütt! Jónás a hal gyomrában imádkozott Istenhez. Milyen jó, hogy mi is bárhol és
bármikor imádkozhatunk Istenhez!

K: Töltsd ki a hiányzó betűket!

Mi is   b __ __ __ __ l és   b __ __ __ __ __ __ r   i __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ k  

I __ __ __ __ __ __ z,   ahogyan   J __ __ __ s is tette.

Jónás megköszönte Istennek, hogy megmentette az életét! Megemlékezett arról, hogy milyen
borzasztó érzés volt süllyedni, ahogyan az örvény húzta lefelé, és arról is, hogyan érezte magát
távol Istentől. Hálát adott Istennek, hogy meghallgatta és megmentette őt!

K: Színezd ki a betűket!

„Az Úré a
szabadítás.”

Jónás 2:9

Isten megbüntette Jónást az engedetlenségéért, viszont
amikor látta, hogy a próféta megbánta azt, amit tett,
kisza ba dí totta abból a helyzetből, amibe került.

Mindnyájan megérdemeljük a büntetést, akkor, amikor
valami rosszat teszünk! De ha valóban megbánjuk azt,
amit tettünk, akkor Isten megbocsát. Azért nyerhetünk
bocsánatot, mert az Úr Jézus meghalt helyettünk a
keresz ten. Megköszönted már Istennek ezt a szaba dí -
tást?

Jónásra újabb meglepetés várt. Az Úr megparancsolta a
halnak, hogy köpje ki a prófétát a szárazföldre. A hal
engedelmeskedett a parancsnak, így Jónás sértetlenül
partot érhetett.
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3. TörTéNET: Jónás Ninivében prédikál
Kulcsvers:
Jónás 3:5

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Jónás 3:1-10

Jónás épphogy kiheverhette a szörnyű élményeit, amikor Isten másodszor is szólt neki,
hogy menjen Ninivébe.

Ez alkalommal Jónás engedelmeskedett Istennek! Nem sokkal később már ott is a volt
hatalmas városban, ami annyira nagy volt, hogy három nap kellett ahhoz, hogy bejárja.

K: Írd be a válaszokat a keresztrejtvénybe!

1. Hányszor szólt Isten Jónáshoz?

2. Kinek engedelmeskedett Jónás most? 

3. Ebbe a városba ment Jónás. 

4. Ennyi nap kellett Jónásnak,
hogy bejárhassa a várost. 

Miközben Jónás járta Ninive utcáit hirdette Isten
üzenetét: „Még negyven nap és elpusztul Ninive!” 

A város gonosz lakói figyeltek az idegen
prédikálására. rájöttek, hogy milyen sok bűnt
követtek el és hittek Istenben.

K: IGAz vagy HAMIS?

Ninive harminc napon belül el fog pusztulni.

A Ninivében lakó emberek hittek Istenben.
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öSSzESEN:

K: Írd a kirakós darabjain lévő szöveget a megfelelő helyre, így megtudhatod, hogy mit tett
Ninive királya, miután hallotta Jónás üzenetét!

A király azért tette ezt, mert valóban megbánta a bűneit. Ezután
elrendelte, hogy egy furcsa dolgot tegyen a város minden lakója.
Senki sem ehetett és ihatott semmit! Ehelyett Istenhez kellett
imádkozniuk és fel kellett adniuk a bűnös életmódjukkal, abban
reménykedve, hogy mégsem lesznek megbüntetve.

K: Színezd ki a betűket!

és  látá Isten az ő cselekedeteiket, hogy

megtértek az ő gonosz útjokról.
Jónás 3:10

Isten végül úgy döntött, hogy nem bünteti meg őket. Milyen csodálatos!

Először Jónás, majd egy egész város kapott bocsánatot és egy második esélyt, mert mind -
ketten őszintén megbánták, amit tettek és elfordultak attól a bűntől, amit tettek.

Isten ma is örömmel megbocsát nekünk. Ha Ninive lakosaihoz hasonlóan odafordulunk Isten -
hez és hiszünk benne, mi is megmenekülhetünk!

és zsákruhát
vett magára

a király

levette

királyi 
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4. TörTéNET: Jónás Istenhez imádkozik
Kulcsvers:
Máté 12:41

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Jónás 4:1-11

Jónás nem igazán tudott örülni annak, hogy Isten végül
nem büntette meg Ninive városát. Valójában nagyon
mérges volt Istenre, és ezt el is mondta neki. Azt mondta
Istennek, hogy ő már előre tudta, hogy ez fog történni. Még
azt is hozzátette: „Tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes
Isten vagy”.

K: Helyettesítsd be a hiányzó magánhangzókat a mondatba!

Jónás úgy gondolta, hogy nem kellett volna még egy esélyt adni Ninivének. Kiment és leült
a városon kívül várva, hogy mi fog történni. épített egy kunyhót is magának, hogy árnyékot
adjon. Isten még egy nagy levelű tököt is növesztett egy éjszaka alatt, hogy még
árnyékosabb helye lehessen. Jónás nagyon örült ennek. Következő éjszaka azonban a tök
elpusztult, mert Isten küldött egy férget, ami elrágta a gyökerét. Másnap, amikor a nap
felkelt Isten még forró keleti szelet is küldött Jónásra. Ez nagyon kellemetlenül esett
Jónásnak, és inkább meg szeretett volna halni.

K: Húzd alá a megfelelő szót a mondatban a pirosan írtak közül!!

Isten egy   tököt  /  fát növesztett éjszaka.

Következő éjjel Isten egy   madarat  /  férget  /  kígyót küldött.

Isten másnap  kellemes  /  forró  /  hideg szelet küldött.

„T__dt__m,   h__gy   t__   __rg__lm__s

__s   k__gy__lm__s   __st__n   v__gy!”
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Írásos értékelés / üzenet:

Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

öSSzESEN:

2. szint
Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:
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Jónás ismét mérges lett, most azért, mert elpusztult a növény. Isten elmagya -
rázta Jónásnak, hogy ugyanúgy, ahogy ő sajnálja, hogy elpusztult a növény,
Isten is sajnálta Ninive lakosságát. Sokkal értékesebbek voltak ők Isten számára,
mint a növény, főképp, hogy legalább százhúszezer emberről volt szó.

K: Töltsd ki a Szórácsot!

1. Ez pusztult el.
2. Isten ... Ninive lakosságát.
3. Jónás ... volt Istenre.
4. Isten ... keleti szelet küldött.

Jónás egy nagyon fontos dolgot tanult meg aznap. Azt, hogy Isten nagyon szereti
az embereket, bármennyire rosszak vagy bűnösek. Isten mindig kész megbo csá -
tani azoknak, akik valóban belátták, hogy hibáztak, ahelyett, hogy megbüntetné
őket.

Sok-sok évvel később az Úr Jézus is beszélt Jónásról.
Azt mondta, hogy ugyanúgy három napig lesz elte -
metve, ahogyan Jónás is három napot töltött a hal
gyomrá ban. Ez valóban be is következett, mert miután
eltemet ték Őt a harmadik nap támadt fel a halálból!

Isten üzenete ma is ugyanaz, mint ami Jónás idejében
volt. Ő szeretetet és megbocsátást ígér azoknak, akik
hisznek Benne. 

K: Színezd ki a betűket a Máté 12:41-ből!

„nagyobb van itt
Jónásnál.” /2
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