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Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. TörTÉnET: Ábrahám vándorlásai
Bízni Istenben Olvasd el:

1. Mózes 12:1-9

Kulcsvers:
Zsidók 11:8

Költözködni izgalmas dolog. Van egy új ház, amit fel lehet fedezni, új iskola, új barátok,
új környezet. De kiüríteni egy házat, mindent szortírozni, és beköltözni egy új házba – az
elég nagy felfordulással jár.

Ábrámnak (akinek később Ábrahám lett a neve) is költöznie kellett. Először a szüleivel
együtt otthagytak egy nagyvárost, Úr-Kaszdimot, és elköltöztek Háránba. Valószínűleg
nagyon jól érezte magát Háránban a családjával együtt, de Istennek más terve volt vele.
Egy nap Isten szólt hozzá, és elmondta neki ezt a tervet.

K: Írd ide, hogy mit kellett Ábrámnak otthagynia! (Lásd 1. vers)

K: Karikázd be a térképen, hogy honnan kellett most elindulnia!

Amikor mi költözünk, általában tudjuk, hogy hol lesz az új házunk, de az első versben
azt olvashattuk, hogy Ábrám nem tudta hova megy. Isten azt akarta Ábrámtól, hogy
bízzon benne, Ő meg fogja mutatni számára a másik országba vezető utat. Bízni
Istenben - egy nagyon fontos mondanivalója a Bibliának, de valójában mit is jelent? 

Bízni Istenben annyit jelent: elfogadni a szavát, és engedelmeskedni neki.
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öSSZESEn:

K: Írd az alábbi állítások mögé, hogy IGAZ vagy HAMIS!

Ábrám figyelt Istenre, de nem engedelmeskedett. ...................

Ábrám azt tette, amit maga jónak látott. ...................

Ábrám Isten utasításai szerint járt el. ...................

K: Pótold a hiányzó betűket a következő mondatokban!
Isten néhány csodálatos ígéretet is adott Ábrámnak. Ábrám családja olyan nagy
lesz, hogy tulajdonképpen már egy  n _ _ _ _ _ lesz belőle. Maga Ábrám
fontos személy lesz, és a  n _ _ _ _ _ _ híres lesz. nagyon jó dolgok voltak
várhatók minden nép számára a  f _ _ _ ö _,  Ábrámnak köszönhetően.

Ábrám ezeket az ígéreteket bizonyára furcsának találta, mivel ebben az időben még nem volt gyereke.
Annak ellenére, hogy nem teljesen értette az ígéreteket, és nem tudta hova fog menni, kész volt bízni
Istenben.

K: Írd ide a Kulcsverset!

K: Karikázd be azt a számot, amennyi idős Ábrám volt, amikor elindult Háránból!

45     65     75     90
K: nézd meg az 5. verset, és írd a képek mellé, hogy kik mentek Ábrámmal együtt!

K: Írd ide, hogy mik történtek, miután Ábrám megérkezett Kánaánba! (Lásd: 6-8. versek)

Isten azt mondta: Ábrám épített egy Ábrám
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

hogy hálát adjon lakott.
Istennek.

Ábrám bizonyára nagyon örült, amikor ismét hallotta Isten ígéretét, és tudta, hogy Isten már elvezette arra
a földre, amely egy napon majd az Ő népéé lesz. Továbbra is bízott Istenben, és abban, amit mondott.
Istennek a mi életünkkel is terve van, mindegyikünk életével. Ha figyelünk Istenre, ahogy szól hozzánk a
Biblián keresztül, akkor fel fogjuk fedezni, hogy mi az.

K: Tedd helyes sorrendbe a betűket!

EKEÜKEnEMGnEnLSDD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kell Istennek és készeknek 

kell lennünk megtenni, amit kér tőlünk, VÍBAZ _ _ _ _ _ benne egész életünkben.
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2. TörTÉnET: Ábrahám vándorlásai
A választás Olvasd el:

1. Mózes 13:1-18

Kulcsvers:
Példabeszédek

3:5-6

Ha valakitől kapsz egy kis zsebpénzt, és elmész egy kis édességet vásárolni, a sok finomság közül
választanod kell. Mi alapján döntesz? Ábrámnak és Lótnak egy fontos döntést kellett meghozniuk
azzal kapcsolatban, hogy melyik irányba menjenek tovább az életükben.

Miközben Ábrám és Lót Kánaánban vándoroltak, mindketten eléggé meggazdagodtak.

K: Írd a képek mellé, hogy milyük volt!

Hamarosan nehéz volt elegendő legelőt és vizet találni a rengeteg állat számára, és emiatt Ábrám
és Lót szolgái összevesztek. Ábrám szomorú volt, amikor tudomást szerzett a vitáról. Tudta, hogy
ez Istennek sem tetszik. Talán jobb lesz, ha ő és Lót különválnak.

K: Ábrám átengedte a választást Lótnak, hogy merre akar menni. Mit mondott neki?

K: Írd le a kérdésekre a válaszokat, majd keresd meg, és karikázd be a szórejtvényben őket! 
A szavak vízszintesen, függőlegesen és átlósan, 
előre vagy visszafelé vannak elrejtve.

1. Ez az ember otthagyta Egyiptomot (1. vers) ..................................

2. Ábrám segítségül hívta a nevét (4. vers) ..................................

3. Ez az ember is Ábrámmal ment (5. vers) ..................................

4. Ennek a környéke bővízű volt (10. vers) ..................................

5. Sodoma és Gomora melletti város (10. vers) ...............................

6. Lót ebbe az irányba indult (11. vers) ..................................

7. Ennek a városnak a lakói 
gonoszak voltak (13. vers) ...............................

S M Á r B Á
J O r D Á n
T L D B r Ú
Ó r Á O C Z
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öSSZESEn:

Lót azt választotta, amit ő a legjobbnak gondolt. Később kiderült azonban, hogy rosszul döntött.

K: Karikázd be azokat a szavakat, amelyek a Sodomában lakó embereket jellemezték!

Gonosz        Jó        Bűnös        Kedves        rossz

Lót nagy veszélyben volt, mert azok az emberek rossz irányba vitték. Ábrámnak viszont nem kellett
aggódnia, hogy neki a gyengébbik rész jutott. Amint Lót elment, Isten újra szólt Ábrámhoz, és valami
sokkal jobbat ígért neki.

K: Húzd alá az alábbi mondatban a helyes szót!

Isten azt mondta Ábrámnak, hogy nézzen minden irányba, és megígérte neki, hogy

egy darab        semennyi        az egész        a fele

földet, amit lát neki és az utódainak fogja adni.

nekünk is sokszor kell választanunk dolgok között. Ezek lehetnek kisebb vagy nagyobb dolgok. néha jól
döntünk, néha rosszul.

K: Húzd át azt a mondatot, ami a Biblia szerint rossz választás!

Engedelmeskedünk a szüleinknek.  /  Azt tesszük, amit akarunk.

Visszaütni annak, aki bánt.  /  Megbocsátani másoknak.

A legfontosabb választás, amit meg kell tennünk, az az Úr Jézussal kapcsolatos.

K: Írd a mondatok mögötti téglalapba, hogy “IGAZ” vagy “HAMIS”!

Mondj "nem"-et Istennek, és járj a magad bűnös útján.

Mondj "IGEn"-t, és válaszd Őt életed Megváltójának és Vezetőjének.

Mindenki kell, hogy válasszon. Ám ne legyünk olyanok, mint Lót, aki rosszul választott! Ábrám Istenben
bízott, és Isten megáldotta őt. Milyen fontos, hogy helyesen válasszunk!

Meghoztad már a legfontosabb döntést, és kérted Jézust, hogy legyen életed megváltója, ura és
vezetője?

K: Írd ide a kulcsverset, ami arról szól, hogy mennyire fontos a helyes választás!
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3. TörTÉnET: Ábrahám vándorlásai
Isten ígéretei Olvasd el:

1. Mózes 17:1-8;
18:1-15; 21:1-5

Kulcsvers:
Máté 1:21

Bencének megígérték, hogy karácsonyra kap egy biciklit.
Milyen hosszú idő volt még addig! Időnként azon gondol -
kodott, vajon megtartják-e a szülei az ígéretüket, nem lesz-e
valami más a vége? Lassan teltek a hetek, a hónapok, míg
végre eljött a Karácsony. Olyan izgatott volt, alig tudta kivárni.
örömére egy teljesen új bicikli volt az ajándéka, éppen olyan,
amilyet szeretett volna. Szülei betartották az ígéretüket.

Írj ide egy dolgot, amit megígértek neked!  

Isten nagy családot ígért Ábrámnak. Egy nap Isten megismételte az ígéretét, és ugyanakkor
megváltoztatta Ábrám nevét is.

K: Írd le a tárgyak első betűjét, hogy megkapd Ábrám új nevét!

Isten azért adott Ábrámnak új nevet, hogy állandóan emlékezhessen az ígéretére.

K: Írd ide, mit mond az 1. Mózes 17:5 vers, hogy mit jelent ez az új név!

Múltak az évek. Ábrahám már 99 éves volt, és továbbra sem volt családja. Ábrahám bizonyára azon
gondolkozott, hogy megtartja-e valaha Isten az ígéretét. Egy napon azonban az ígéret még egyértel -
műbb lett számára.

K: Számozd be időrendben az eseményeket 1-től 5-ig! (nézd meg a 18: 1-5. verseket!)

Ábrahám felajánlotta, hogy mossák meg a lábukat, és pihenjenek.

Ábrahám meglátott három embert.

Ábrahám ételt készített az embereknek.

Ábrahám a sátra bejáratánál ült.

Ábrahám odaszaladt az emberekhez. /5
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öSSZESEn:

A három mennyei látogató Istentől hozott üzenetet Ábrahámnak.

K: Írd ide a 18. rész 10. verséből, hogy az ígéret szerint mi fog történni egy év múlva!

K: Miért nevetett Sára? Pipáld ki a helyes választ!

Azért, mert nagyon örült.

Azért mert lehetetlennek tartotta az ígéretet.

K: Bogozd ki a betűket, hogy megkapd, a születendő gyerek nevét!

SZKIÁ __ __ __ __ __

K: A harmadik bibliai igeszakaszból melyik két versben olvassuk, hogy Isten megtartja ígéretét?

1. Mózes  21 és versek.

K: Karikázd be, hogy hány éves volt Ábrahám, amikor a gyermeke megszületett?

99      100      80      101      82      96      125

Bár Ábrahámnak hosszú éveket kellett várnia, Isten beváltotta az ígéretét, és az valóság lett, pontosan
úgy, ahogyan Isten megmondta. Isten igéje tele van ígéretekkel, beleértve azokat, amelyeket egy másik
gyermek születéséről ígért.

K: Írd le a kulcsverset! Ez az egyik legcsodálatosabb ígérete Istennek.

K: Fejtsd meg a kódrendszer alapján az alábbi szöveget!
(a=1, á=2, b=3, c=4 ... z=34; a kettős betűket /cs, ly... w/ ne számold!)
Javaslat: egy külön papírra írd le a kódokat!
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__ __ __ __ __    __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __    __ __    __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __,

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __    __ __    __    __ __ __ __    __ __ __    

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __.    __ __ __ __ __ __   __:__

16/11/14/18/24    22/ 6 / 5 /11/ 9     6 /15/13/20/26/26    1 /34    11/ 5 /21/17/ 6 /14    26/ 6/15/13/ 6 /25/25/ 7 / 9 / 6

14/11/ 3/18/ 4 /25/ 2 /26/18/26/26/ 1     11/25/26/ 6/17     1 /34     21    8 /11/ 2/26      1/14/11    

1/25/25/34/18/17/33/26/19/15    15/ 6/26/26      9 / 1 /15/ 1 /26/ 1     c : c

A kódolt vers megmutatja nekünk, hogy Isten újra megtartotta ígéretét arról, hogy elküldi nekünk a
Megváltót. Hálásnak kell lennünk, hogy Jézus megszületett, és megváltott bennünket bűneinktől! 
ne felejtsük el, ha Isten megígér valamit, Ő azt mindig betartja! Mindig bízhatunk a szavában.
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4. TörTÉnET: Ábrahám vándorlásai
A szeretet vizsgája Olvasd el:

1. Mózes 22:1-14

Kulcsvers:
János 1:29

Életünk során különböző vizsgákon, vizsgálatokon kell részt vennünk.

K: Milyeneket látsz az alábbi képeken?

vizsgálat vizsga

Ábrahám bizonyára büszke apa lehetett, ahogy figyelte, hogyan nő fel Izsák. Isten jó volt Ábrahám -
hoz és Sárához. Megtartotta ígéretét, és örömet adott idős éveikben. Ábrahám nagyon szerette
Izsákot, de vajon ugyanilyen nagy volt-e Isten iránti szeretete is? Lássuk!

Isten úgy határozott, hogy próbára teszi Ábrahám iránta való szeretetét. Ez a próba azonban
nagyon nehéznek ígérkezett.

K: Egészítsd ki a mondatokat, hogy megtudd, mi volt a próba!

Isten azt kérte Ábrahámtól, hogy vigye el   I _ _ _ _ _ _ M _ _ _ _ _ _ földjére, 

és áldozza fel neki az egyik   h _ _ _ _ _ .

Ábrahám korábban már sokszor engedelmeskedett Istennek, és bár ez a kérés nagyon furcsa volt,
ő most is engedelmeskedett, mert félte Istent.

Istent félni nem azt jelenti, hogy félni tőle, hanem szeretni, bízni benne, tisztelni és engedel -
mes kedni neki, mert Ő a mindenható Isten.

Ábrahám biztos volt benne, hogy Isten most sem hagyja cserben őt.

K: Írd az állítások után, hogy IGAZ vagy HAMIS!

1. Ábraham tevén utazott.

2. négy ember vett részt az utazásban.

3. A harmadik napon a szolgák hátra maradtak.

Amint Ábrahám folytatta útját, tudta, hogy valamilyen csodálatos módon, a végén a dolgok rendbe
fognak jönni, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy Istennek fel kell támasztania Izsákot. Ábrahám
hitt Isten ígéretében, hogy Izsák által a Föld minden népe áldott lesz.
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Írásos értékelés / üzenet: öSSZESEn:
Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

3. szint
Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:
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K: Ki mit vitt? Kösd össze a tárgyakat a megfelelő személy nevével!

Ábrahám Izsák

K: Írd ide, hogy mit kérdezett Izsák, és mit válaszolt Ábrahám, miközben mentek
fel a hegyre!

K: Töltsd ki a hiányzó szavakat!

Amikor odaértek arra a helyre, Ábrahám épített egy  _ _ _ _ _ _, és rátette Izsákot.

Izsák engedelmesen azt tette, amit Ábrahám kért tőle. Éppen amikor Ábrahám hasz -

nálni akarta a  _ _ _ _ _,  megállította őt egy  _ _ _ _ _ _ . Ábrahám engedelmes -

ségével bebizonyította, hogy jobban szerette Istent minden másnál. 

Ezután Izsák helyett egy  _ _ _ _  áldozott fel.

K: Írd ide a kulcsverset, amely a valaha is megtett legnagyobb áldozatról szól!

nagyon fontos, hogy úgy higgyünk Istenben, ahogy Ábrahám hitt. Istennek fel kellett
áldoznia egyetlen Fiát, akit nagyon szeretett, hogy elvegye a mi bűneinket, de utána
feltámasztotta Őt a halálból. „Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. 
És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint;
1. Korinthus 15:3-4

Hiszed ezt? Amikor Jézus meghalt a kereszten, ez az Ő önkéntes áldozata volt ér -
tünk. Senki más nem tehette volna meg helyette. Ez Isten ajándéka volt számunkra.
Bízz Istenben, hisz feláldozta a Fiát, hogy te megbocsátást nyerhess!
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