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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: Mózes
Találkozás Istennel Kulcsvers:

1. Péter 1:16

Olvasd el:
2. Mózes 19:1-14

Ha sportolunk vagy valamilyen hasonló tevékenységet végzünk összeizzadhatjuk,
összepiszkolhatjuk magunkat, és szükségünk lehet egy tussolásra, hogy újból tiszták
legyünk. Ugyanez a helyzet, amikor helytelenül cselekszünk és vétkezünk Isten ellen,
„belülről” leszünk piszkosak. Ez távol tart bennünket Istentől mindaddig, amíg meg nem
bánjuk. Ekkor Ő megbocsát és újból tiszták leszünk.

Itt találunk valami nagyon különleges dolgot Istenről.

K: Ha az alábbi dolgok első kezdőbetűjét leírod, egy olyan szót fogsz kapni, ami Rá
jellemző.

Az izráeliták hozzánk hasonlóan engedetlenek voltak Istennek. Isten nagyon sok dolog -
ra meg kellett tanítsa őket amíg vándoroltak a pusztában.

K: Mennyi ideje vándoroltak már az izráeliták, miután eljöttek Egyiptomból?
Karikázd be a helyes választ!

napok            hetek            hónapok            évek

K: Hol volt a következő táborhelyük?

Itt Isten beszélt Mózessel, és meg mond ta
neki, hogy mit mondjon az izráeli ták nak.
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öSSzESEn:

K: Mózes elmondta a népnek, amit Isten mondott neki. Mi volt a válaszuk? Pipáld ki a helyes mondatot!

„Egy részét elfogadjuk annak, amit az Úr rendelt.” �
„Mindent megteszünk, amit az Úr rendelt.” �
„Átgondoljuk azt, amit az Úr rendelt.” �

Isten azt akarta, hogy az izráeliták bízzanak Mózesben, hasonlóan, mint ahogyan te bízol a szüleidben,
hogy gondoskodni fognak rólad.

K: Mit mondott Isten, hogyan fog eljönni, hogy Mózessel beszéljen? Karikázd be a helyes választ!

A népnek tennie kellett valamit, mielőtt Isten Mózessel beszélt.

K: nézd meg a 2. Mózes 19:10-12. verseket, és írd be a szavakat a megfelelő helyre!

rendbe       halnia       ruhájukat       Sínai-hegyre       nép
mossák       hozzáér       hegy       tilos       holnaputánra

„Mondd meg a  .........-nek, hogy ma és holnap .................... kell hozzák magukat, a velem való találkozás -

hoz. .................. ki a ............................ és legyenek készen .................................... (harmadnapra), amikor

leszállok a ............................... mindenki szeme láttára. Mond meg nekik, hogy ...................... hozzá érniük

a ................... bármelyik részéhez. Aki .........................annak meg kell ..........................!”

K: Most írd be a hiányzó magánhangzókat a szövegbe, hogy mikor mehettek fel újra az izráeliták a
hegyre!

„M_k_r   _ k_rt   h_ssz_n   h_ngz_k,   _kk_r   f_lm_h_tn_k   _ h_gyr_.”

K: Írd ide a kulcsverset! Húzd alá azt a szót, ami Istent jellemzi, és azt, amilyennek nekünk kellene
lennünk!

Isten szent, jó és tökéletes, és annyira szeret bennünket, hogy meg akarja bocsátani a bűneinket. Ezért
küldte el a fiát, az Úr Jézust, hogy meghaljon értünk. Meg kell tisztuljunk a bűneinktől, hogy kapcsolatunk
lehessen Istennel és segítséget kaphassunk Tőle az életünkre. 

Miért ne kérnéd most a bocsánatát, ha eddig még nem tetted volna meg?

Szélben                             Felhőben                                 Villámlásban
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2. TöRTénET: Mózes
Megismerni Istent Kulcsvers:

Máté 22:37

Olvasd el:
2. Mózes 20:1-12

Mindenki szeret játszani. Minden játéknak vannak szabályai, hogy mindenki korrektül játszhassa.
Ha valaki nem tartja be a szabályokat, az elrontja a játékot. Istennek is vannak szabályai, de nem
játékhoz, hanem hogy megmutassa nekünk, hogyan lehet neki tetsző módon élni. Azért adta ezeket
a szabályokat, mert szeret bennünket. Ha nem tartjuk be őket, akkor elrontjuk a kapcsolatunkat
Istennel és ennek egyikünk sem örül.

K: Fejtsd meg a titkosírás kódját, hogy megtudd, hogy nevezik ezeket a speciális szabályokat,
amiket Isten adott Mózesnek!

a __ tivbauancsolat __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

a=a     c=c     i=í     l=l     n=n     o=o     b=p     u=r     s=s     t=t     v=z

K: Mit mondott Isten magáról az első parancsolatban? Töltsd ki az alábbi szövegben a hiányzó
mássalhangzókat!

é__,   a__   Ú__,   __a__ __o__   a   __e   I__ __e__e__ … 

__e   __e__ __e__e__   __é__e__   i__e__e__   i__ __e__ei__   é__ e__ő__ __e__.

Isten azt akarta, hogy az emberek csak őt szeressék és imádják, de ők sajnos elég sokszor csináltak
maguknak hamis isteneket. Azok előtt borultak le és azokat imádták.

K: Hogyan nevezzük ezeket a hamis isteneket? (3. Mózes 19:4) 

K: Mit szól Isten ahhoz, ha ilyen istenszobrot imádnak az emberek? Karikázd be a helyes választ!

örül neki       Haragszik       Elégedett       Szomorú       Féltékeny rá

Habár napjainkban már nem készítünk istenszobrokat, a bálványimádás veszélye nálunk is fennáll.

Bálványnak nevezünk minden olyan dolgot, ami az életünkben Isten helyét elfoglalja.

nem helyes, ha imádunk egy sztárt vagy a divatot követve élünk, úgy, hogy ez akadályoz bennünket
abban, hogy teljes szívünkből kövessük Istent. Ha bármi Isten és közénk áll, az bálvány.

K: Írj ide három dolgot, amit úgy gondolod, hogy bálvány lehet a mai ember életében!

Hallottál már olyat, amikor valaki káromkodás közben Isten nevét használta? Isten szent, és
figyelmeztet bennünket arra, hogy ezt kerüljük el!

K: Írd ide, hogy mit parancsolt ezzel kapcsolatban Isten! (7. vers)

3.2.1.
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öSSzESEn:

A következő parancsolat (8. vers) arról szól, hogy a hétből egy napot szánjunk pihenésre és Istennek. 
A zsidók számára ez a nap a szombat (vagy szabbath) volt. nekünk keresztyéneknek ez a vasárnap.

K: Hogyan nevezi a törvény ezt a speciális napot?

K: Mit mond Isten, hogy mit nE tegyenek az izráeliták ezen a napon? Húzd alá a helyes választ!

látogatóba menni            énekelni            dolgozni            utazni

K: Miért akarta Isten, hogy ez a nap megmaradjon különlegesnek a hétből? (ld. 11. vers)

A 12. versben található parancsolat elvár tőlünk valamit, de egyben ad egy ígéretet is.

K: Mit kell nekünk tennünk?

K: Most írd ide, hogy mi a hozzá tartozó ígéret!

K: Írj le egy dolgot, ahogyan tisztelni tudod vagy engedelmeskedni tudsz a szüleidnek!

A Tízparancsolat egy különleges útmutatás arra, hogyan tudunk legjobban Isten védelmében élni.

K: Vidd el a kutyát egy sétára! Kövesd az utasításokat az „x”-től
indulva! Rajzold be az „útvonalat” a táblázatba!

Menj 3 kockát felfelé, 5 kockát jobbra, 2 kockát lefelé 4 kockát balra,
1 kockát felfelé 2 kockát jobbra, 2 kockát lefelé és 3 kockát balra!

Ha követted az utasításokat, akkor ugyanoda érkeztél vissza, mint
ahonnét kiindultál. Az utasításokból és szabályokból tudhatjuk meg,
hogyan tegyünk dolgokat. Gondold el, milyen lenne egy olyan világ,
ahol mindenki azt csinálhatná, amit csak akar! Elsőre talán jól
hangzik de hidd el, nem lenne jó ilyenben élni, és mindenki szen ved -
ne a következményeitől!

K: Írd ide a kulcsverset, ami az Úr Jézus szerint Isten legfontosabb törvénye!
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3. TöRTénET: Mózes
Engedelmeskedni Istennek

Isten elvárásai, amit a Tízparancsolatban fogalmazott
meg jóval magasabbak, mint azok, amiket elvárnak
tőlünk akik szeretnek és gondoskodnak rólunk. Isten
annyira szeret bennünket, hogy adott egy megoldást is
arra, hogy bocsánatot kaphassunk abban az esetben,
ha nem tartjuk be a parancsolatait. Ez a megoldás az Úr
Jézus, ahogyan ezt látni fogjuk!

A parancsolatok többi része arról beszél, hogy miket ne
tegyünk meg, ha Istennek akarunk engedelmeskedni.

K: Az alábbi kérdések válaszait megtalálod a Szókeresőben. Írd a válaszokat a kipontozott
részre, majd karikázd be őket a fenti Szókeresőben! A szavak vízszintesen, függőlegesen, és
átlósan, előre vagy visszafelé is lehetnek.

1. Hányadik parancsolat beszél a házastársi hűségről? (14. vers)  ......................................

2. Mit mond a 8. parancsolat, mit ne tegyél? (15. vers)  ......................................

3. Kivel szemben ne tanúskodj hamisan? (16. vers)  ......................................

4. Mit mond a 6. parancsolat, mit ne tegyél? (13. vers)  ne ....................................

5. Hányadik parancsolat beszél arról, hogy valaki más tulajdonát ne akard megszerezni?

(17. vers)  ......................................

6. A felebarátnak milyen állata van másodikként említve, amit ne kívánj tőle?

(17. vers)  ......................................

Miközben Isten elmondta a tíz parancsolatot a nép különböző dolgokat látott és hallott.

K: Pipáld ki, azokat, amikről olvashatunk!

Villámlás napsütés Füst Dobpergés Kürtzengés

K: Mit mondott a nép Mózesnek? Írd be a hiányzó szavakat!

K: Írd ide, hogyan érezte magát a nép!

Te beszélj   _ _ _ _ _ _,   és mi   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   rád, de
_ _ _ _ _   ne beszéljen velünk, mert akkor   _ _ _ _ _ _ _ _ _!

Te beszélj   _ _ _ _ _ _,   és mi   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , de az
_ _ _ _ _   ne beszéljen velünk, hogy meg ne   _ _ _ _ _ _ _! /2
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Kulcsvers:
Máté 19:21

Olvasd el:
2. Mózes 20:13-21,

Máté 19:16-30



öSSzESEn:

K: Mit mondott Mózes, hogy mit tett Isten? (20. vers)

Azt gondolod esetleg magadról, olvasva a Tízparancsolatot, hogy „Oké, én rendben vagyok, ezeket mind
betartottam”? Az Úr Jézus találkozott egy ilyen emberrel, aki ezt mondta magáról. 
Olvasd el a Máté 19:16-22 verseket újból!

K: Mit akart tudni a gazdag ifjú?

K: Jézus válaszát megtalálod a Betűmátrixban, ha beírod a betűket a megfelelő helyekre!

Az é(3,6) azt jelenti,
hogy a 3. sor 6. osz lo -
pában „é” betű van.

a (1,4); (2,2); (2,4); (3,3); (4,3); (4,13); (5,2); (5,4); (5,10); (5,14) b (1,12) c (5,6)
d (1,8); (4,7) e (1,7); (1,13); (2,10); (3,8); (3,11); (4,10) é (3,6) g (1,10); (4,11)
h (1,3) i (1,9); (2,13) k (2,3); (5,13) l (3,7); (5,9) m (2,9); (4,9)
n (2,11); (2,12); (5,5) o (5,8); (5,12) p (1,6); (5,1) r (2,5); (3,10); (4,4); (5,3)
s (2,6); (4,6); (5,7) t (3,9); (4,2); (4,5); (5,11); (5,15) z (2,7); (3,4)

A gazdag ifjú azt gondolta magáról, hogy teljesen rendben van. Az Úr Jézus azonban mondott neki egy
dolgot, ami nem volt rendben az életében.

K: Mit kért az Úr Jézus a gazdag ifjútól, hogy tegyen meg?

A gazdag ifjú szomorúan elment, mert a gazdagsága sokkal többet jelentett neki, minthogy feladja azt, és
az Úr Jézust kövesse. Az örök életet azért kapjuk, mert az Úr Jézust követjük, és nem azért mert teszünk
valami jót. Sok minden távol tud tartani bennünket Istentől. A Biblia ezeket a rossz dolgokat „BŰn”-nek
nevezi. Istenhez az egyedüli út az Úr Jézuson keresztül vezet, aki bűnhődött helyettünk a bűneinkért a
kereszten.

Jézus mondta: "én vagyok az út, az igazság és az élet; 
senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.”        János 14:6
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4. TöRTénET: Mózes
Elfordulás Istentől Kulcsvers:

2. Mózes 32:26

Olvasd el:
2. Mózes 32:1-26

Általában szeretjük, ha népszerűek vagyunk, különösen a barátaink körében. Sajnos azonban társa -
ság ban könnyen történhetnek olyan dolgok, amik nem tetszenek Istennek. Ilyenkor te is a több sé get
kö ve ted, vagy úgy döntesz, hogy inkább Istennek engedelmeskedsz? Ez sokszor nem egy szerű dön -
tés, de biztos, hogy mindig Isten útja a helyes. Mózesnek is erre kellett felhívni az izráeliták figyelmét.

K: Bogozd ki a betűket és írd be a szóbuborékba, hogy mit mondtak az izráeliták Áronnak, amikor
Mózes hosszabb ideig fent maradt a hegyen!

ÁSnJCIL 

KÜnéKn  nTEEISTEK,  IKK

TÜTEnKŐL  RAKAnJÁJ

K: Írd le a tárgyak első betűjét, amiből kiderül, hogy mit kért Áron tőlük, hogy mit hozzanak oda
neki!

K: Áron az aranyból egy bálványszobrot csinált. Milyen állathoz hasonlított a szobor?

K: Írd ide a SAJÁT SzAVAIDDAL, hogy mi történt ezután! (5-6. vers)

Isten látott mindent, amit az Izráeliták tettek.

K: Melyik parancsolatot szegték meg?

K: Mit érzett Isten az engedetlenségük miatt? (10-11. vers)

Isten el akarta pusztítani az engedetlen népét, de Mózes ellenkezett vele. Emlékeztette Istent az
ígéretére, amit Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak tett.

K: Írd be a hiányzó magánhangzókat, hogy kiderüljön mi volt ez az ígéret!

Ü

__   w __ ll   g __v__   y __ __ r   d __ sc __ nd __ nts   __ ll
th __ s   l __ nd   __   pr __ m __ s __ d   th __ m   __ nd   __ t   w __ ll

b __   th __ __ r   __ nh __ r__ t__ n c__   f __ r __ v __ r.

M_gs_k_s_t_m   _   t_   m_g_t_k_t   m_nt   _z   
_gn_k   cs_ll_g__t;   _s   _zt   _z   _g_sz   f_ld_t,   m_lyr_l   sz_lt_m,   _   t_   

m_g_t_kn_k   _d_m,   _s   _r_ks_g_l   b_rj_k   _zt   _r_kk_.
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K: Mit tett Isten azután, hogy meghallgatta Mózes érveit? Írd az állítások mögé,
hogy IGAz vagy HAMIS!

Elpusztította az izráelitákat.

nem hozta rá a népére azt a bajt, amit mondott.

K: Mit tett Mózes a kőtáblákkal, amikor meglátta, hogy a nép az aranyborjú körül
táncol?

K: Írd ide, mit tett Mózes az aranyborjúval!

Mózes látta, hogy a nép kikerült Áron ellenőrzése alól.

K: Hova állt Mózes, ahol magához hívta az izráelitákat? (26. vers)

K: Olvasd el a Kulcsverset és írd a szóbuborékba, mit mondott Mózes a népnek!

K: Kik válaszoltak Mózes hívására?

Akik nem válaszoltak Mózes hívására, később nagyon komoly büntetést kaptak.
Sokukat meggyilkolták. Végül az engedetlenségük következményeként katasztrofális
helyzetbe kerültek. 
A mi Istenünk szerető Isten. Ezt bizonyította azzal, hogy elküldte a Fiát, aki felvállalta
azt a büntetést, ami nekünk járt volna, amiért olyan sokszor megszegjük Isten törvé -
nyét. Mindannyian követünk el bűnöket, de az Úr Jézus miatt bocsánatot kaphatunk.
Az első dolog, amit tennünk kell, hogy elfordulunk a bűnös életmódunktól és az Úr
Jézusra bízzuk az életünket. Azután naponta kell kérjük Isten segítségét, hogy
képesek legyünk a jó dolgokat választani és mondani.

Próbáld ki!
Legközelebb, ha társaságban vagy és valami olyat tesznek, ami nem helyes,
VÁLASzD azt, hogy nem őket követed, hanem Istent!
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