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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: Illés találkozik Elizeussal
Kulcsvers:

1. Királyok 19:21

Olvasd el:
1. Királyok 19:19-21
2. Királyok 2:1-15

Eldöntötted már, hogy mivel fogsz foglalkozni, miután befejezted az iskolát? 
Isten ebben a történetben egy nagyon fontos munkát bíz valakire. Elizeus földműves volt,
de Istennek más terve volt vele. Neki kellett Illés helyébe állnia, mint Isten prófé tája.

K: Mit csinált Elizeus, amikor Illés rátalált? Karikázd be a helyes választ!

magot ültetett          szántott          búzát aratott          marhát etetett

Amikor Illés rádobta a palástját, akkor Elizeus azonnal tudta, hogy Isten hívja el őt, hogy
Neki szolgáljon. 

K: Írd le a második felét a KULCSVERSNEK, amiből láthatjuk mit tett Elizeus, amikor
Isten elhívta őt!

K: Nevezz meg két személyt, akiket Elizeus el kellett hagyjon!

Isten azt akarja, hogy szolgáljuk Őt, és neki hasznos életet
éljünk. Először bocsánatot kell kérjünk tőle a bűneinkért, és
azután azt, hogy Ő vezesse az életünket. Nem valószínű,
hogy Isten azt kéri, hogy hagyjuk el a családunkat, mint ahogy
Elizeustól kérte, de fontos, hogy készek legyünk enge del -
meskedni Neki, bármi is legyen a terve velünk.

Néhány együtt szolgált év után eljött az az idő, amikor Isten el
akarta vinni Illést a mennybe magához.
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öSSZESEN:

Nézd meg újból a második elolvasandó
szakaszt!

K: Töltsd ki a térképen, hogy milyen
városokon ment keresztül Illés és
Elizeus?

K: Kikkel találkoztak minden egyes
helyszínen?

K: Halványan színezd ki a térképet, a vizet kékkel!

K: Írd ide azoknak az igeverseknek a számát, amikben azt olvashatjuk, hogy Elizeus ragaszkodott
ahhoz, hogy Illéssel maradjon ameddig csak lehet!

K: Írd le a SAJÁT SZAVAIDDAL, hogy mi történt, amikor a Jordán folyóhoz értek!

Elizeus tudta, hogy Illés sokszor megtapasztalta Isten hatalmát. Kiváncsi volt, hogy vajon ő is meg tapasz -
tal hatja-e Illéshez hasonlóan Isten erejét. Tudja-e majd ugyanolyan hűségesen szolgálni Istent, amikor
Illés már nem lesz vele? 

Illés ekkor megkérdezte Elizeust, hogy kíván-e valamit tőle, mielőtt elragadtatna.

K: Húzd át azokat a dolgokat, amiket NEM kért Elizeus!

pénz  /  étel  /  hogy okos legyen  /  Illés lelkéből duplán  /  képes legyen harcolni

Elizeus tudta, ahhoz, hogy olyan próféta legyen, aki Istennek tetszik szüksége van ugyanarra a segítségre
Istentől, mint ami Illésnek megvolt. Elizeus bölcsen választott.

K: Rakd helyes sorrendbe a következő állításokat 1-től 3-ig számozva, hogy kiderüljön mi történt
azután!

Illés palástja a földre esett.

Elizeus ugyanúgy használta Illés palástját, ahogyan azt Illéstől látta, hogy átkeljen a Jordánon.

Egy forgószél hirtelen felvitte Illést a mennybe.

K: Mi bizonyosodott meg Elizeusban? Írd le a mondatot az X és Y nélkül!

XIXYSTYEXN      YXLEYLKXYE      XVYOXYXLYT      XYVXEYLXEY.

_____________   _____________   _____________   _____________ .

Most már tudta Elizeus, hogy nincs egyedül, hanem Isten meg fogja neki adni a kellő erőt a szolgálatához.
Isten nekünk is adta a Szent Lelkét, hogy segítsen Neki szolgálni. A Biblia azt mondja, hogy az Ő Szent
Lelke fog bennünk lakni, ha elfogadjuk az Úr Jézust Megváltónknak. 
Nézd meg az 1. Korinthus 6:19-20 verseket!

Vers:Vers:Vers:
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2. TöRTéNET: Elizeus segít két asszonyon
Kulcsvers:
Efézus 3:20

Olvasd el:
2. Királyok 4:1-37

Elizeus szolgálatához tartozott, hogy embereken segítsen. Isten ereje által nagy dolgokat csele ke -
dett az emberek életében. A megadott bibliai részben arról olvashatunk, hogyan segített Elizeus két
különböző problémájú asszonyon.

1.)  Elizeus segít egy özvegyasszonyon

Amikor ennek az asszonynak meghalt a férje,
borzasztó probémával állt szemben: komoly
adóssága volt.

K: Töltsd ki a keresztrejtvényt!

1. Az asszonynak  .............  fia volt.

2. Ha ő nem tud fizetni, akkor a fiai rab-

..................  lesznek.

3. Neki csak egy korsó ..............  volt.

4. Elizeus azt mondta, hogy gyűjtsön sok 

........... edényt.

5. Az .................... edény megtelt.

Az özvegy problémája csodálatos módon
oldódott meg.

K: Írd ide mit mondott Elizeus az özvegyasszonynak! (7. vers)

Milyen hálás lehetett ez az asszony Elizeus Istenének!

K: Karikázz be három dolgot, amit ebből Istenről tanulhatott az özvegyasszony!

Isten megadja amire szükségünk van, sőt akár többet is annál.       Istenben bízhatunk.

Isten hatalmas.        Isten mindenhol ott van.        Isten megbocsájtó.
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öSSZESEN:

2.)  Elizeus segít egy gazdag asszonyon

Ez az asszony egy olyan helyet akart biztosítani Elizeusnak, ahol imádkozhat, aludhat és dolgozhat.

K: Rajzold vagy írd bele a szobába, hogy mi volt benne!

Elizeus később vissza tudta fizetni az asszony kedvességét.

K: Mit ígért Elizeus az asszonynak?

Néhány évvel később a fiú hirtelen megbetegedett.

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

A fiú egy éjszaka meghalt.

A fiú apja elment Elizeusért.

Géházi, Elizeus szolgája nem tudta feltámasztani a fiút.

Elizeus imádkozott Istenhez.

A fiú ötször tüsszentett, azután kinyitotta a szemét.

Az asszony megtapasztalhatta, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Isten megáldotta őt egy fiúval, majd
Elizeus által pedig feltámasztotta a fiút a halálból. Ez arra tanít bennünket is, hogy Isten adja az életet, és
Ő tud adni örök életet is. Olvasd el a Róma 6:23 verset!

Isten azt akarja, hogy adjuk át Neki az életünket, hogy az Ő hatalma munkálkodjon bennünk, amikor Neki
szolgálunk.

K: Írd ide a KULCSVERSET, ami leírja, hogy Isten mennyi mindent akar általunk elvégezni!
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3. TöRTéNET: Elizeus segít egy katonán
Kulcsvers:

2. Királyok 5:15

Olvasd el:
2. Királyok 5:1-16

Izráel északi szomszédja volt Siria, amit Arámnak is neveztek.

K: Töltsd ki az Adatlapot Naámánról, aki Szíria egyik nagyon fontos polgára volt!

Szegény Naámán! Úgy nézett ki, hogy a gyönyörű
pályafutás mellé nagyon kellemetlen betegséget
kapott, amire nem ismertek gyógyírt. A Biblia több
bőrbetegséget is lepraként említ. Ez feltehetően egy
enyhébb, nem fertőző betegség lehetett. Egy külö -
nös módon hallott Elizeusról, aki Izráelben lakott.
Lehet, hogy van egy esélye, hogy meggyógyuljon?

A Bibliában a lepra, a legtöbb helyen a bűnt jel ké -
pezi. A bűn megmérgezi az életünket ugyanúgy,
ahogy Naámán életét, az egészségét és a boldog sá -
gát. Naámán hallott valakiről, aki tudna segíteni rajta.
Mi is tudhatunk Isten csodálatos tervéről, ami által
meg sza badíthat bennünket a bűneikből.

K: Írd be a neveket a vonalakra, hogy kiderítsd mi történt ezután!

K: Mit vitt még magával Naámán a levelen kívül?

Naámán egy apró hibát követett el: Elizeus próféta helyett Izráel
királyához ment.

K: Hogyan reagált a király, amikor elolvasta a levelet? Rájöhetsz
akkor, ha újra leírod a mondatot és a szóközöket a megfelelő
helyre teszed. (7. vers)

Me     gszag     gat     taar     uhá     it.
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Tisztség:

A hadsereg ____________________

Egészségügyi propléma:

Betegsége: _____________________

Jellemzők:

Ura által ___________________ volt.

Sok __________________ megnyert.

ADATLAP

Név: Naámán

ESEMéNYEK

_________________
elmondta

_________________
elmondta

Naámánnak______________
elment

királyához________________
elküldte

királyához_________________
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öSSZESEN:

Amikor Elizeus meghallotta mi történt, akkor Naámánért küldetett.

K: Írd az alábbi állítások után, hogy IGEN vagy NEM!

Elizeus meghívta Naámánt a házába.

Elizeus kijött Naámánhoz, és beszélt vele.

Elizeus azt mondta, hogy fürödjön meg hétszer
a Jordán vizében, és megtisztul. 

Naámán felháborodott ezen a bánásmódon. Semmi kedve nem volt a Jordánban megfürödni.

K: Ezekben a damaszkuszi folyókban szívesen megfürdött volna. Bogozd ki a szavakat!

BAANA RRÁÁPP

A Bibliában azt olvashatjuk, hogy mi is csak EGYFéLEKéPPEN szabadulhatunk meg a bűneinktől. 

K: Töltsd ki a hiányzó részt, az 1. János 1:7 alapján!

„_________________, az ő _______________ vére _______________________ 

minket ___________________ bűntől.”

Naámán szolgái végül meggyőzték őt, hogy fogadja meg Elizeus tanácsát.

K: Írd be a téglalapba, hogy hányadik igevers írja le azt, hogyan engedelmeskedett Elizeusnak, és
hogyan gyógyult meg!

Annak ellenére, hogy Naámán tudta, hogyan gyógyulhat meg, a leprája csak akkor tűnt el, amikor enge -
del meskedett annak, amit mondtak neki. Nem elég csak tudnunk, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért a
kereszten, hanem el is kell azt fogadjuk. Hinnünk kell az Úr Jézusban, és tudatában kell lennünk annak,
hogy csak Ő tudja megoldani a bűneink problémáját. Kérjük, hogy legyen a Megváltónk és az életünk Ura!

Naámán nagyon boldog volt, hogy semmi látszata nem volt már a leprának a bőrén. Azonnal elindult
vissza Elizeushoz.

K: Írd be a Szóbuborékba, mit tanult meg Naámán Istenről! 
(15. vers - a kulcsvers - közepe) 

Igazán boldogok akkor leszünk, ha a bűneinkre bocsánatot kapunk!
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4. TöRTéNET: Elizeus győzelmet ígér
Kulcsvers:

2. Királyok 7:2

Olvasd el:
2. Királyok 6:24-25;

7:1-20

K: Egészítsd ki az újságcikket!

Volt egy ember a városban, aki nem esett kétségbe. Elizeus, aki tudta, hogy Isten továbbra is a
kezé ben tartotta az eseményeket. Isten meg is mondta neki, hogy mi fog történni.

K: Egészítsd ki az üzenetet, amit Isten adott Elizeusnak!

„Holnap ilyenkor egy köböl ________________ egy _______________, 

meg két köböl ___________ egy ___________ vesznek Samaria kapujában.”

A város kapujában volt négy leprás. Ők is veszélyben voltak. Közösen felmérték a helyzetet.

K: Írd le mit gondoltak, mi fog
történni, ha el mernek menni
az arámok táborába!

A leprások úgy döntöttek, hogy elmennek. Meglepetésükre nem találtak senkit a táborban, 
a lovakon és a szamarakon kívül.

K: Olvasd el figyelmesen a 7-8. verset, és karikázd be a SZÓKERESŐBEN azt a hét dolgot, amit
a táborban találtak! A szavak első kezdőbetűit bekarikáztuk.

A szavak vízszintesen, függőlegesen, és
átlósan, előre vagy visszafelé vannak
elrejtve. A maradék betűkből össze -
olvashatod, hogy miért menekültek el az
arámok a táborból. Írd ide!

I Z R Á E L I  H Í R L A P
OSTROM ALATT A VÁROS!

Siria serege megszállta _____________ városát. Senki sem mehet se
ki se be! Nagy  ___________  van a városban, és a piacon minden
nagyon _________ . Az emberek egyre jobban kétségbe vannak esve.
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K: A leprások rájöttek, hogy valamit meg kell tenniük. 
Írd be a Szóbuborékba mi volt ez!

K: Töltsd ki a hiányzó szavakat a másnapi újságcikkben!

K: Melyik vers írja le, hogy Elizeus próféciája beteljesedett?

Egy ember azonban nem ünnepelhetett a győztesekkel. Egy főember nem hitte el,
hogy Istennek van hatalma ezt megcselekedni.

K: Írd le mit mondott korábban a kulcsversben!

K: Mi történt vele?

Isten azt akarja, hogy tudjuk, Ő mindig a kezében tartja az eseményeket. Nehéz prob -
lé mákkal állhatunk szemben, de Istennek van hatalma arra, hogy győzelmet adjon
nekünk. Ő azt akarja, hogy bízzunk Benne, Ő mindenre tud adni megoldást!

I Z R Á E L I  H Í R L A P
VéGE AZ OSTROMNAK!

Samaria ostroma csodálatos módon befejeződött. A király
azt hitte, hogy az siriaiak _______________________ őket,
amikor négy leprás azt a hírt vitte, hogy üres a tábor. 
A király elküldött két _________________, hogy kiderítsék,
mi a helyzet. A leprások híre igaznak bizonyult!
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„Jertek azért, 


