
3.
 s

zi
nt

C11

Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. TörTÉnET: Isten emberei
Gedeon Kulcsvers:

Bírák 6:16

Olvasd el:
Bírák 6:11-23

7:12-22

Észrevetted, hogy az emberek általában mindig ugyanazokat a hibákat követik el?
Ugyanez történt az izráelitákkal is. Amikor elfeledkeztek Istenről, és hamis isteneket
imádtak, Isten azzal büntette meg őket, hogy megengedte, hogy az ellen ségeik legyőz -
zék őket. Ilyenkor az izráeliták megtértek, és Isten egy vezetőt küldött nekik, aki meg -
sza badí totta őket. Ezek után egy ideig megint Istent imádták, de azután újból elfelej tet -
ték Őt. Történetünk idején Isten a Midianitákat küldte, hogy megbüntessék Izráel népét.

K: Mit csinált Gedeon, amikor az angyal beszélni kezdett hozzá?

K: A szavak felhasználásával egészítsd ki a mondatokat!

Izráel         téged               legkisebb             Manassé

K: Írd ki a kulcsverset, amely Isten Gedeonhoz intézett ígéretét tartalmazza!
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"Menj el ezzel a te erőddel, és

megszabadítod .......................t Midián

kezéből.én küldelek ................!

Ímé az én nemzetségem a leg-

szegényebb ...........................ban, és én vagyok

a ............................ atyámnak házában.
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öSSZESEn:

Gedeon biztos akart lenni abban, hogy az ígéretet valóban Istentől kapta. Ezért ételt készített az
idegennek.

K: Olvasd el a Bírák 6:19–21 verseket, majd húzd alá a helyes válaszokat!

Hol volt az angyal?     egy kősziklán / fa alatt / sátorban

Hova kellett tegye Gedeon az ételt?     egy fa alá / egy kősziklára / a földre

Mi történt az étellel?     tűz égette el / megették / megromlott

Mi történt az angyallal?     Gedeonnal maradt / leült enni / eltűnt

Gedeon megijedt és arra gondolt, hogy most meg fog halni, de Isten ezt mondta neki:

„ Békesség néked! ne félj, nem halsz meg!”

K: Karikázd be az aláhúzott a szavakat a Szókeresőben.
A megmaradt betűkből kirakható nevet írd ide!

___ ___ ___ ___ ___ ___

Azon az éjszakán Gedeon tönkretette édesapja Baálnak állított
oltárát, és áldozatot mutatott be Istennek. Ezután Gedeon egy
nagy létszámú hadsereget állított össze, de Isten lecsökkentette a
létszámot.

K: Gedeon meghallott két Midianita harcost az álmukról beszélgetni. Mit mondott ezután Gedeon a
katonáinak? (Bírák 7:15)

K: Hány csoportra osztotta az embereket?

Hány emberből állt egy-egy csoport?

Hány katona volt összesen?

Minden katona kapott három dolgot. Az egyik ezek közül egy cserépkorsó volt.

K: Írd le a képen látható dolgok a kezdőbetűjét, hogy megtudd mit kaptak még a katonák.

Isten győzelmet adott Gedeonnak! Gedeonnak nagyon sok bizonyítékra volt szüksége Istentől, hogy
elhiggye, Ő használni akarja őt. Egy „senki” volt, de „valakivé” válhatott, mert Isten vele volt. 
Ha valóban hiszel és engedelmeskedsz Istennek, akkor téged is használni fog!

Y

/4

/2

/1

/3

/3

F n Z G E

D É S E G

n K L O E

E E A J M

M D H n



nEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  3. szint
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2. TörTÉnET: Isten emberei
Sámson Kulcsvers:

Bírák 16:28

Olvasd el:
Bírák 16:6-31

Ha erős emberekről beszélünk, akkor rögtön Sámson jut az eszünkbe. Sámson akkor került a nép
élére, amikor a filiszteusok leigázták Izráelt. Sámson egy hatalmas, erős ember volt, hosszú hajjal.
Ő nazíreus volt, ami azt jelentette, hogy Isten különleges embere volt. A hosszú haj volt az egyik jele
annak, hogy a nazireusokhoz tartozott. Sámson nagyon sokszor felhasználta a filiszteusok ellen azt
az erőt, amit Istentől kapott. A filiszteusok nagyon szerették volna megtudni, mitől ilyen erős, ezért
megvesztegették azt a nőt, akit szeretett, hogy derítse ki az erejének a titkát.

K: Karikázd be, hány alkalommal kérdezte meg Delila Sámsontól ugyanazt a dolgot!

6                  12                  3

K: Írd le SAJÁT SZAVAIDDAL, hogy mit kért Delila Sámsontól!

K: Húzd át azt a szót, amelyik nem illik a mondatba!
A terv a következő volt:

1. Delila  megkötözi / elkábítja Sámsont.
2. Majd Delila  azt kiáltja, hogy „rajtad a filiszteusok, Sámson!” / hagyja aludni Sámsont.
3. A filiszteusok közben  a szomszéd szobában / egy közeli faluban várakoznak.

Az események nem a terveknek megfelelően történtek. Sámson minden alkalommal könnyedén
kisza ba dította magát. Delila viszont folyamatosan zaklatta, és minden nap erejének titkáról faggatta
Sámsont. Végül Sámson mindent elmondott Delilának.

K: Karikázd be a helyes képet!

Sámson titka a     hajában   fülében   lábában   rejlett.

Delila megszervezte, hogy elaltatja Sámsont, és közben valaki levágott Sámson hajából.

K: Írd ide, mit mondott Delila, és mit gondolt Sámson, amikor felébredt!

K: Melyik igeversből tudjuk meg, hogy ez alkalommal Delila
biztos volt abban, hogy az igazságot hallotta Sámsontól? vers /1
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öSSZESEn:

Olvasd el a 20. vers végét! Sámson nem ismerte fel, hogy Isten elhagyta őt! Mennyire szomorú! Sámson
egy különleges ember volt. Isten őt használta a munkájában, de most teljesen megfeledkezett arról, hogy
Isten egy különleges célból adta neki az erőt. A filiszteusok rögtön elfogták Sámsont, és börtönbe zárták.
Istennek viszont még volt terve Sámsonnal.

K: Olvasd el a 22. verset, majd írd le, hogy mi történt Sámsonnal a börtönben!

K: A filiszteusok nagyon megörültek, amikor meghallották, hogy Sámsont sikerült elkapniuk. Olvasd el
a 23-25 verseket és egészítsd ki a mondatokat!

A ..........................................  fejedelmei összegyűltek, hogy az istenüknek Dágonnak nagy

............................ áldozzanak. A nép ................................................. az istenüket. Mindenki azt akarta,

hogy ...................................... Sámsont, mert szórakozni akartak nyomorúságán.

Sámsonnak volt egy utolsó kívánsága. Megkérte azt a fiút, aki őt kísérte, hogy engedje nekidőlni az épület
tartó oszlopainak.

K: Olvasd el a kulcsverset, majd írd ide azt, hogy mit kért Sámson Istentől!

Egy utolsó erőfeszítéssel Sámson ledöntötte a házat tartó két oszlopot. Az épület összedőlt és sokan
meghaltak, köztük Sámson is.

K: Képzeld el, hogy másnap az újságok közölték a történteket és a 30. igevers alapján írj egy főcímet
a Gázai Hírlapba!

Ez egy nagyon szomorú történet. Arra figyelmezteti a keresztyéneket, hogy milyen borzasztó követ kez -
ményekkel járhat, ha eltávolodunk Istentől, és nem engedelmeskedünk neki. Isten azonban sohasem
feledkezik meg rólunk és kész megbocsátani, ha megtérünk Hozzá.

Gázai Hírlap
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3. TörTÉnET: Isten emberei
Jónás Kulcsvers:

Jónás 2:10

Olvasd el:
Jónás 1:1-2:1

3:1-3

Mindig azonnal megteszed, amit kérnek tőled, vagy esetleg csak amikor másodszor vagy harmad -
szor szólnak? Isten egy munkát bízott Jónásra, de a próféta nem engedelmeskedett és ezzel elég
sok problémát okozott. Isten egy különleges üzenettel küldte ninivébe.

K: Jónás próféta volt. Írd mindegyik mondat után azt, hogy IGAZ vagy HAMIS!
A próféta egy olyan ember, ...

... aki továbbadja az embereknek az Istentől kapott üzenetet.

... aki meg tudja mondani, hogy mi fog történni a jövőben.

... aki egy hadsereg élén áll.

K: Írd le azt, hogy mire kérte Isten Jónást!

Miért nem akart Jónás ninivébe menni? Több oka is lehet. Talán...
... félt a ninivében élő emberektől.
... nem volt ínyére az üzenet, amit továbbítania kellett.
... attól tartott, ha Isten mégsem bünteti meg ninive városát, akkor bolondnak fogják nézni.

Jónás megpróbált ellenkező irányba menni. Hajóra szállása után nem sokkal azonban Isten egy
hatalmas vihart küldött a tengerre.

K: Írd be a helyükre azoknak a városoknak a nevét, amelyek említve vannak az 1-3 versekben!

Isten azt mondta Jónásnak,
hogy menjen

Jónás hajóra szállt

Jónás végülis elment ide (3:3).

A hajó ide tartott
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öSSZESEn:

K: Írd a mondatok után, kinek a szájából hangoztak el! (6-12 igeversek)

„Kelj fel, kiálts a te Istenedhez!”

„Miféle népből való vagy te?”

„Héber vagyok.”

„Mit cselekedjünk veled?”

„Vessetek engem a tengerbe.”

A hajósok nem akarták Jónást a tengerbe hajítani, ezért elkezdtek még erősebben evezni, de a tenger
nem nyugodott meg addig, amíg Jónást ki nem dobták. Mivel ekkor tényleg lecsendesedett a tenger, a
hajósok Jónás Istenéhez kezdtek imádkozni, és fogadalmakat tettek.

A hajón tartózkodók valószínűleg azt hitték, hogy Jónás vízbe fulladt, Istennek azonban még terve volt
vele. Ezért adott Jónásnak még egy esélyt.

K: Írd le a SAJÁT SZAVAIDDAL, hogyan mentette meg Isten Jónást!

Miközben Jónás a hal gyomrában volt, elgondolkozott azon, hogy meg is halhatott volna, de az Úr mégis
megmentette az életét.

K: Írd ide a kulcsvers utolsó mondatát!

nekünk is szükségünk van arra, hogy felismerjük azt, hogy csak az Úr képes megmenteni minket bűneink
és engedetlenségünk következményeitől.

K: Jónás történetének összefoglalásaként keresd meg és karikázd be a válaszokat a Szókeresőben!

1. Amittai fiának a neve.  .....................

2. A hajósok ide dobták a prófétát.  ...................

3. A kikötőnek a neve, ahol Jónás hajóra szállt.  ........................

4. Annak a városnak a neve, ahova Isten küldte őt. ...................

5. Ilyen járműre szállt Jónás.  ....................

K: A jobb alsó sarokból indulva, jobbról balra haladva olvasd
össze a megmaradt betűket, hogy megtudhass még egy
dolgot Jónásról. Írd ide!

Isten meghallgatta Jónás imádságát. A hal kiköpte Jónást a szárazföldre. Isten még egyszer szólt Jónás -
nak, hogy menjen ninivébe, ez alkalommal engedelmeskedett a próféta! A Bibliában rengeteg dolog van,
amit Isten mond, hogy tartsunk be, de a legfontosabb mind közül az, hogy forduljunk el korábbi bűnös
életünktől, és higgyünk az Úr Jézusban. Jónás történetéből megtanulhattuk, hogy mennyire fontos Isten -
nek engedelmeskedni, ahelyett, hogy a saját fejünk után mennénk.
Jónás végül engedelmeskedett - És te?
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4. TörTÉnET: Isten emberei
nehémiás Kulcsvers:

nehémiás 3:38

Olvasd el:
nehémiás 1:1-4
2:1-8;  3:38-4:17

nehémiás egy olyan fontos feladatot kapott, amit csak nagyon megbízható emberekre bíztak. Ő volt
a perzsa király pohárnoka, ami azt jelentette, hogy neki kellett az italt megkóstolnia mielőtt odaadta
a királynak, hogy ellenőrizze, nehogy mérgezett legyen. Egyik nap Hanáni, a testvére rossz híreket
hozott a távoli Jeruzsálemből. nehéz napjaik voltak akkor a zsidóknak.

K: Írd be a hiányzó magánhangzókat, hogy megtudd mit mondott Hanáni Jeruzsálemről.

J__r__zs__l__m    k__f__l__    l__r__nt__t__tt,

s    k__p__ __    t__zb__n    __gt__k    m__g.

K: Hogyan reagált nehémiás erre a hírre?  Bogozd ki a betűket a válaszokhoz!

Í S T r __ __ __ __

T r E E K G T S E  __ __ __ __ __ __ __ __

T L B ö T J ö __ __ __ __ __ __ __

D K O T T M Á Z O I __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

nehémiás zsidó volt, aki szerette Jeruzsálemet. négy hónapig imád -
kozott a városért. Egyik nap a király észrevett valamit nehémiáson.

K: Mit kérdezett a király nehémiástól? (2:2)

Hivatásából adódóan nem szabadott volna, hogy így viselkedjen a király előtt! nehémiás megijedt a
király kérdésétől, és elmondta, hogy milyen híreket kapott Jeruzsálemről. Meglepődött, amikor a
király megkérdezte: „Mi az amit kívánsz?”

K: Mit tett ezután nehémiás? Karikázd be a helyes választ!

Imádkozott / sírt / böjtölt,   majd   válaszolt / hallgatott / hazudott a királynak.

K: Hova akart menni?

K: Mit akart tenni?

A király egy időre felmentette nehémiást a kötelezettségei alól, hogy elmehessen Jeruzsálembe.

/4

/2

/2

/2

/1



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:

3. SZInT  C11
2020/01   Károli

Bibliai Felfedező  •  Károli Bibliafordítású változat •  Kabai Csaba  • tel: 0743879588  • bibliaifelfedezo@gmail.com
© Bible Educational Services  • www.bife.hu  • registered Charity UK 1096157

KErESZTrEJTVÉnY

Függőleges
1. A királyi erdők őrének a neve. (2:8)
2. Az ő pohárnoka volt nehémiás. (2:1)
3. Ez nem lehetett nehémiás a 

király szerint. (2:3)

Vízszintes
4. A hónap neve. (2:1)
5. Ezeket kért nehémiás 

a királytól. (2:7)

nehémiás elindult a Jeruzsálembe vezető hosszú útra. Érkezése után azonnal felmérte
a város állapotát. Amikor elmondta az embereknek az újjáépítéssel kapcsolatos terveit,
mindenki nagyon lelkes volt. Elkezdődött a munka. Amikor azonban még csak a felénél
tartottak, ellenállásba ütköztek. (nehémiás 4:6-23)

K: Írd le a SAJÁT SZAVAIDDAL, hogy mire készült az ellenség! (4:2)

nehémiás és a munkások IMÁDKOZTAK és ŐröKET ÁLLÍTOTTAK! nehémiás hitt
abban, hogy folyamatosan kell imádkozni és dolgozni! Óriási feladat volt ez, főleg
azért, mert már az életüket is veszély fenyegette.

K: Egészítsd ki a szöveget! Írd be a szavakat a megfelelő helyre!

csillagok      kürt      falakat      fele      harcol      emlékezéssel

nehémiás az Istenre való ..................................... bátorította a munkásokat.  

Az emberek ................. dolgozott, míg a másik fele íjakkal és dárdával volt

felfegyverkezve. nehémiás egy másik embert arra kért, hogy a ........................

megfújásával jelezze a veszély közeledtét. nehémiás azt mondta az embereinek,

hogy „A mi Istenünk ....................... értünk”. nagyon keményen dolgoztak hajnaltól

egészen a ........................................ felbukkanásáig az égen. 
Végül sikerült a ......................... újjáépíteniük.

Isten fel tudta használni nehémiást, mivel nagyon sokat imádkozott, és hajlandó volt
véghezvinni bármi áron azt a munkát, amit Isten rábízott. Az Úr Jézus követőinek is
ugyanezzel az elszántsággal kell végezniük dolgukat munkahelyükön, otthonukban
vagy az iskolában Isten tetszésére. Olvasd el a Kolossé 3:23-24-et!
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