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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: Karácsony története
A kezdet Kulcsvers:

Ézsaiás 7:14

Olvasd el:
1. Mózes 3:13-20,
Ézsaiás 7:14-16

Minden történetnek van egy kezdete. A csodálatos karácsonyi történet nem Bethlehem -
ben kezdődött, hanem a történelem legelején. Ez az Édenkertben történt, amikor Isten
megígérte, hogy fog jönni egy Szabadító.

K: Bogozd ki a betűket és megkapod annak a két embernek a nevét, akik az Éden -
kert ben éltek. Írd be a nevüket a két kockába!

M Á A D É Á V

K: Egészítsd ki a kertben történt szomorú törté ne tet a megfelelő szavakkal! 
(Az 1. Mózes 3:1-6-ban találhatsz segítséget.)

Isten      megjelent      csábították      felnézett      fájának      ellenszegült

Egy nap a kígyó (az ördög) .......................................... Évának. Azt hazudta neki, hogy

azzal ellentétben, amit ............................... mondott nekik nem halnak meg, ha esznek

a jó és gonosz tudása .................... a gyümölcséből. Éva ................................ a fára, és

látta, hogy milyen szép gyümölcsei vannak. A gyümölcsök ............................................,

így ................................................ Isten parancsának, és evett a gyümölcsből, azután

adott Ádámnak is belőle. /6
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öSSZESEn:

K: Mit válaszolt Éva, mikor Isten megkérdezte mit tett?

Ez az engedetlenség volt az ELSŐ BŰn.

K: Keresd ki és írd le a róma 5:12 verset, ahol megtalálod a bűn tragikus következményét!

Isten megbüntette a kígyót, de ugyanakkor megígérte, hogy egy nap jön majd egy Szabadító, aki elpusz -
títja az ördögöt és a gonosz munkáját.

K: Írd be a magánhangzókat a következő mondatba, és megkapod mit mondott Isten a kígyónak!

„__s   __ll__ns__g__sk__d__st   sz__rz__k   k__z__tt__d   __s   __z   __ssz__ny   k__z__tt,   

__   t__   m__g__d   k__z__tt,   __s   __z   __   m__gv__   k__z__tt:   __z   n__k__d   

f__j__dr__   t__p__s,   t__   p__d__g   __nn__k   s__rk__t   m__rd__s__d.”

Mikor Isten az asszony magváról beszélt a kígyónak, aki majd a ’fejére fog taposni’, akkor az Úr Jézusról
beszélt, és a csodálatos győzelemről, amit megnyert a Sátán felett, mikor meghalt a kereszten.

Az 1. Mózes 3 végén Isten kiküldte Ádámot és Évát az Édenkertből, így ők el lettek választva Istentől.
Milyen szomorú! Sajnos ez ránk is érvényes ma. Mi is el vagyunk választva Istentől a bűneink miatt. 

Isten elküldte a Fiát Megváltóul, hogy mi bűnbocsánatot nyerhessünk! Hogy ha hiszünk Benne, akkor mi
is bekerülhetünk Isten családjába!

Az egész Ótestamentumon keresztül Isten folytonosan megerősítette ezt az ígéretét a Szabadítóval
kapcsolatban. Például Ézsaiás próféta leírta milyen különleges lesz Ő.

K: Írd ide a kulcsverset, és karikázd be azt a szót, ami azt jelenti, hogy ’velünk az Isten’!

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

Az Úr Jézus a világ Megmentője.

Mi is, akárcsak Ádám és Éva bűnösök vagyunk.

A karácsonyi történet Bethlehemben kezdődött.
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2. TörTÉnET: Karácsony története
Isten küldötte Kulcsvers:

Máté 1:21 

Olvasd el:
Máté 1:18-25

A karácsonykor nagyon sok meglepetés szokott érni bennünket. Milyen
csodálatos pillanat, mikor meglátod mit kaptál ajándékba! Vagy a
nagyszüleid meglepnek a váratlan látogatásukkal!

Egyszer egy József nevű férfit is egy meglepetés érte, pontosabban KETTŐ!
Először megtudta, hogy a lány, akit el akart venni feleségül, gyermeket vár.
nem tudta hogyan lehetséges ez, mivel nem éltek együtt.

Miközben ezen gondolkodott egy második meglepetés érte! Egy angyal, Isten küldötte jelent meg
álmában, és beszélt vele!

K: Mit mondott neki az angyal?
Tegyél pipát (4) ha igaz vagy 
keresztet (8) ha hamis az állítás!

József Dániel fia volt.

Mária a Szent Lélek erején keresztül esett teherbe.

Mária egy lányt fog szülni.

A gyermeket Jézusnak kellett elnevezniük.

K: Olvasd el a 22. verset és írd ide, miért történt mindez!

Milyen csodálatos volt Isten ígérete, amit több száz évvel korábban adott Ézsaiásnak! Mindez most
valósággá vált! (nézd meg az előző történet kulcsversét, Ézsaiás 7:14!)

K: Írd le azt a részét a kulcsversnek, ami arról beszél, hogy miért jött le az Úr Jézus a földre!

K: Melyik vers írja le, hogy azon gondolkozott, hogyan
bontsa fel titokban az eljegyzést? vers /1
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öSSZESEn:

K: Karikázd be a helyes jelentését az Immanuel névnek!

Isten fia                          Szent Gyermek                     Velünk az Isten

Soha ne felejtsük el, hogy akit Immanuelnek hívtak, több volt egy egyszerű gyereknél. Ő Isten szent Fia
volt aki azért jött le a földre, hogy Szabadítónk legyen. Ezért volt az eljövetele olyan csodálatos. Ha az Úr
Jézus csak Mária és József fia lett volna, nem pedig Isten Fia, akkor Ő ugyanolyan bűnös lett volna, mint
mi, és nem halhatott volna meg azért, hogy minket megszabadítson a bűneinkből. Az Úr Jézus egyedi volt!
Az édesanyja Mária volt, de az édesapja Isten volt!

K: Mi történt miután Isten küldötte elment Józseftől? Csak 3 igaz az alábbi mondatok közül. Tedd őket
helyes sorrendbe, megszámozva 1, 2 és 3-mal!

József felébredt.

József Jézusnak nevezte el a gyermeket.

József faggatta Istent.

József elaludt.

József elvált Máriától.

József összeházasodott Máriával.

nem lehetett könnyű Józsefnek, de akárcsak
Mária, ő is hitt Istenben, és rábízta az egész
ügyet. Hogyha szeretjük az Úr Jézust, és követ -
jük Őt, akkor nekünk is bíznunk kell Benne, és
engedelmeskednünk kell az Ő szavának.

K: Töltsd ki a következő keresztrejtvényt, 
újra átvéve a mai történet fő pontjait!

Vízszintes
1. A szűz neve.
2. Azért született, hogy ebből 

szabadítsa meg a népét.
4. A férfi, aki engedelmeskedett 

Isten parancsának.
5. Az elsőszülött gyermek neve.
6. Ez volt Isten hírnöke.

Függőleges
3. Ez a név azt jelenti, hogy „velünk az Isten”.
7. Ő általa fogant meg a gyermek.
8. Isten ekkor szólt hozzá.
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A Karácsony sokaknak a családi összejövetelek és találkozások ideje. Ebből a bibliai részből azt
láthatjuk, hogy az első Karácsony is a különleges látogatások ideje volt. Először megérkeztek a
pásztorok, akik megtalálták az Úr Jézust a jászolban. Azután körülbelül egy évre rá megérkeztek a
bölcsek.

K: A Szólétra kitöltésével elég sok mindent
megtudhatsz a látogatókról és arról mit
tettek, mielőtt meglátogatták a nemrég
született Királyt.

1. Az Úr Jézus Bethlehemben ...

2. Ő volt a király Júdeában.

3. Ezt látták keleten. 

4. Az első hely, ahova mentek.

5. A kérdés, amit kérdeztek 
a királytól.

6. Ők voltak a látogatók.

7. Ezt akarták tenni, ha megtalálják.

K: Karikázd be az iránytűn az irányt, 
ahonnan a bölcsek jöttek!

K: Húzd alá a szavakat, amik a legjobban tükrözik a király és a városlakók reakcióját a bölcsek
kérdésére!

öröm és boldogság.                               Mérgesek és megbántottak.

nyugtalanság és félelem.

3. TörTÉnET: Karácsony története
A különleges csillag Kulcsvers:

Máté 2:11

Olvasd el:
Máté 2:1-12

É
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öSSZESEn:

Heródes hívatta a főpapokat és az írástudókat, hogy segítsenek neki.

K: Honnan tudták meg, hogy az újszülött király Bethlehemben található?

Heródes félt, hogy elveszíti a trónját, de ezt nem mondta meg a
bölcsek nek. Ehelyett arra bíztatta őket, hogy menjenek el
Bethlehembe. Megkérte őket, hogy szóljanak neki, mikor meg ta lál ták
a Krisztust, hogy ő is meglátogathassa Őt.

Ahogy a bölcsek elhagyták a királyt, újból meglátták a csillagot.

K: Írd le a SAJÁT SZAVAIDDAL, mit tett a különleges csillag!

K: Satírozd be a karikának azt az oldalát, ahol a helyes válasz található!

Amikor meglátták a csillagot,  örültek  szomorúak voltak.

Azután bementek az istállóba  házba.

Ott meglátták a(z)  gyermeket  újszülöttet, aki  Máriával  Józseffel volt.

Leborultak, és  énekeltek neki  imádták Őt.

K: Olvasd el a kulcsverset és írd ide, milyen ajándékokat adtak az Úr Jézusnak!

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

Isten figyelmeztette őket, hogy ne menjenek vissza Heródeshez.

Isten azt mondta nekik, hogy gyorsan térjenek vissza Heródeshez.

Elkerülték Heródest és más úton mentek haza.

Még egyszer láthatjuk, hogy ez a gyermek valóban különleges volt! Úgy imádták Őt, mint a zsidók királyát.
Angyalok jelentették ki róla, hogy Krisztus, Úr, a világ Megváltója, és Isten Szent Fia. 

Szánj rá egy percet és kérdezd meg magadtól: „valóban tudom, hogy ki volt Ő, és ha mindezek a csodá -
latos dolgok igazak róla, akkor mit kell tennem?” Hogyha még nem tetted meg, akkor fogadd el Őt
személyes Megváltódnak és Uradnak!

1. 2. 3.
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4. TörTÉnET: Karácsony története
Az éjszakai menekülés Kulcsvers:

1. János 3:8

Olvasd el:
Máté 2:13-23

néha rosszat álmodunk! Felébredve nagyon örülünk, hogy csak egy álom volt. Amikor Isten
második alkalommal szólt Józsefhez, valószínű ő is azt kívánhatta, hogy bárcsak egy álom lett
volna. De rosszabb volt, mert Isten egy nagy veszedelemről figyelmeztette, ami előttük állt!

K: Írd be a kettétört mondatok mellé a helyes számot, ahol a párjuk található!

Az angyal megjelent Józsefnek, ameddig az Úr nem szól neki.

Azt mondta Józsefnek, menjen Heródes megpróbálta megölni Jézust.

Józsefnek magával kellett vinnie Egyiptomba.

József azért kellett odamenjen, mert Máriát és Jézust.

Józsefnek addig kellett ott maradnia, az után, hogy a bölcsek hazamentek.

Ezzel az éjszakai meneküléssel és a későbbi visszatéréssel Izráelbe egy próféciát töltöttek be, ami
több száz évvel azelőtt lett leírva.

K: Írd ide a próféciát! (15. vers)

K: Válaszolj a kérdésekre, és karikázd be a válaszokat a Szókeresőben! 

1. Ki volt mérges a bölcsekre?
..................................................

2. Hol éltek a megölt gyermekek?
..................................................

3. Melyik próféta van megemlítve a 17 versben?
..................................................

4. Mit mondott a próféta, hogy hallatszani fog?
(első szó) ..................................

5. Ki siratta a fiait?   ......................
6. Mit használt fel Isten, hogy szóljon Józsefhez?

..................................................

K: A bal felső saroktól indulva olvasd össze a megmaradt betűket, hogy kiderüljön, mit akart
Heródes, amikor ezt a borzasztó utasítást kiadta! Írd ide!
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Írásos értékelés / üzenet: öSSZESEn:
Ide küldd vissza a kitöltött lapot:
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1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:
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Ez a gonosz tett része volt a Sátán ördögi tervének, hogy elpusztítsa az Úr Jézust.
Valójában az Úr Jézust egész élete folyamán támadta az ördög, hogy elterelje attól,
hogy végrehajtsa Isten akaratát. Miért tette ezt az ördög? Azért, mert tudta, hogy az
Úr Jézus a keresztfán elszenvedett halálával legyőzi őt. Emlékszel még Isten ígére -
tére az Éden kertben? Menj vissza az első történethez (1. Mózes 3:15).
Isten megőrizte az Úr Jézust Egyiptomban, Mária és József felügyelete alatt.

K: Írd ide, mintha a noteszedbe jegyeznéd fel a válaszokat a kérdésekre!

K: Írd le a kulcsvers UTOLSÓ mondatát, majd karikázd be annak a nevét, aki
Heródes gonosz terve mögött állt, és aki le lett győzve, amikor az Úr Jézus
meghalt a kereszten! (Az 1. János nem János evangéliuma, hanem levele!)

Amint látjuk, a karácsonyi történet sokkal több egy egyszerű jászolnál Bethlehemben.
Ez egy csodálatos történet, amiben öröm és szomorúság keveredik, viszont minél
többet olvassuk, annál jobban láthatjuk, hogy semmi sem történt véletlenül. Isten
mindent pontosan eltervezett és végre is hajtott, ahogyan előre meg is ígérte.

nagyon Boldog és Áldott Karácsonyt Kívánok neked!
Született nÉKTEK ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus.

Lukács 2:11

FELJEGYZÉS

1) Mikor szólt újra Isten Józsefhez álomban? (2:19)

2) Hova kellett vigye a gyermeket? (2:20)

3) Miért nem akart József Júdeába visszamenni? (2:22)

4) Hova ment Júdea helyett? (2:23)
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