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Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

Írd ide az adataidat!
Neved:
Korod: születésnapod:
Címed:

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

C11Ajánlott további olvasásra:  • Bírák 6:24-40 és 
8:1-35,  •  1. Korinthus 1:26-29,  •  zsidók 11:32

Napjainkban sok háborúról szóló hírt hallunk a Közel-Keletről. Gedeon idejében sem volt
ez másként.

K: Válaszolj a következő kérdésekre, hogy kiderüljön mi történt!
Ki volt az ellenség?

Mennyi ideig volt Izráel megszállás alatt?

Hova rejtőzött el Izráel népe?

Mit tett az ellenség?

Mennyire jól volt felszerelkezve az ellenség?

Kétségbeesésükben az izraeliták az Úrhoz kiáltottak. Isten egy prófétát küldött hozzájuk,
hogy általa megmagyarázza nekik, miért bünteti őket.

K: Hogyan magyarázta meg nekik a próféta ezt? Melyik versben találhatod meg?

Istennek terve volt arra, hogyan mentse meg népét az ellenségtől.

K: Írd be a válaszokat a szórácsba, hogy 
megtudd mi történt később!

1. Őt küldte az Úr Gedeonhoz.
2. Így szólította meg Gedeont: „... férfiú”
3. Őket fogja legyőzni Gedeon.
4. Ilyen fa alatt ült le a küldött.
5. Ezeket hiányolta Gedeon. („Hol vannak 

minden ő ... dolgai”)
6. Ebből a törzsből származott Gedeon.

______ igevers
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1. rész: Az Ószövetség emberei
Gedeon Kulcsvers:

Bírák 6:22-23

Olvasd el:
Bírák 6:1-23

7:1-23
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ÖsszEsEN:

Gedeon úgy érezte, hogy Isten elhagyta Izráelt. Nem értette, hogy ez valójában büntetés volt a számuk -
ra. Isten azonban az angyalon keresztül tudatta vele, hogy őt válaszotta ki, hogy megszabadítsa a népét.

K: Gedeon BIzONYÍTéKOT kért. 
Írd le a sAJÁT szAVAIDDAL, hogy mi történt akkor, amikor Gedeon az ételt a sziklára helyezte?

A kulcsversből megtudhatjuk, hogy Isten személyesen beszélt Gedeonnal. Az Úr szóvivőjének hívta el
őt, és arra, hogy vezesse Izráel népét Midián ellen. Gedeon azonban azt hitte, hogy ő az utolsó személy,
akit Isten kiválaszthat ilyen feladatra! Néha, amikor minket, keresztyéneket arra kérnek, hogy tegyünk
valamit Istenért, mi is csak kifogásokat keresünk, mert Gedeonhoz hasonlóan gyengének és használ -
hatat lan nak érezzük magunkat. Azonban lehet, hogy te vagy az egyetlen, aki megfelel az Isten által
kiren delt feladatra! Nem számít, hogy milyen gyengének érzed magad, ha bízol Istenben, és
engedelmeskedsz Neki, akkor Ő ad erőt neked ahhoz, hogy elvégezd a munkát. 

Gedeon végül vállalta a feladatot.

K: A 7. rész alapján egészítsd ki az alábbi szöveget, hogy megtudd mi történt ezután!

Isten azt parancsolta Gedeonnak, hogy mondja meg a hadseregének, hogy aki ................. nyugodtan

elmehet, így ......................ezren haza is mentek. Ezután Gedeon az egész hadsereget levitte 

egy ......................, ahol azt mondta nekik, hogy ........................... . Az egész hadseregben 

csak ...................száz ember maradt. Isten azért tett így, hogy az izraeliták 

nehogy azt ...................., hogy saját erejük miatt győzhették le az ellenséget. 

Gedeon megtanulta, hogy Isten munkáját kell végeznie, úgy, ahogyan Isten akarja. A harchoz szokatlan
eszközök ugyanerre emlékeztették őt. 

K: Mi volt az a három dolog, amiből a harci felszerelés állt?

K: Mi volt Izráel népének a harci kiáltása?

Isten győzelmet adott Gedeonnak, annak az embernek, aki hitt benne, és engedelmeskedett neki.
Gedeon nem gondolta volna, hogy ez lehetséges, de amikor engedjük, hogy Isten használjon bennün -
ket, és teljesen bízni tudunk benne, mi is képesek leszünk győzni a kísértések, a bűn és a gonosz felett.

K: Isten egy PArANCsOT adott neki.
Mi volt ez?

K: Isten ÍGérETET adott neki.
Mi volt ez?

K: Gedeon KIFOGÁsT keresett.
Mi volt ez?
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2. rész: Az Ószövetség emberei
sámson Kulcsvers:

Jakab 4:7-8

Olvasd el:
Bírák 13:1-25,

16:4-31
Ajánlott további olvasásra:  • Bírák 14:1-20 és 15:1-20,  
• 1. János 4:4

Az olvasnivaló bibliai részekből megismerheted Istennek egy másik emberét, aki bíraként szolgált
Izráel népe között. A bírák azok az emberek voltak, akiket Isten kiválasztott vezetőknek az izraeliták
élére, mielőtt az első király elkezdte volna az uralkodást közöttük.

K: Keresztrejtvény
Vízszintes 
1. A gyermek neve.
3. Ilyen italt nem ihatott a gyermek anyja.
6. Ebből a városból származott sámson apja.
7. Ez volt valójában a férfi, 

aki megjelent az asszonynak.
8. Ez nem érhette a születendő gyermek fejét.
9. Itt jelent meg másodszor a férfi az asszonynak. 
10. Ennek a lángjában szállt fel az Úr angyala.
Függőleges
2. A gyermek Istennek ......... lesz, ami 

azt jelenti, hogy Isten kiválasztotta őt.
4. A gyermek apjának neve.
5. Ez volt az asszony, ami azt jelenti, 

hogy nem lehetett gyereke.

soha nem élt sámsonhoz hasonló ember! rettentő nagy ereje volt, és több mint 20 éven keresztül
vezette Izráel népét. (Bírák 15:20)

K: Töltsd ki annak a nőnek az Adatlapját, aki szoros kapcsolatba került sámsonnal.
(Bírák 16:4-5) 

K: Mire kérte a nő sámsont?

ADAT

Neve:

Címe:

Megbízó:

LAP
Megbízás tárgya a
filiszteusok részéről:

A felajánlott juttatás:
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ÖsszEsEN:

Delila háromszor próbálkozott legyőzni sámsont, de mindegyik alkalommal kudarcot vallott, mert ő
hazudott neki.

K: Írd ide, mi volt az a három módszer, amivel Delila le akarta kötözni sámsont!
Először

Másodszor

Harmadszor

sámson megkísértetett abban, hogy ellenszegüljön annak a parancsnak, amit Isten adott a szüleinek
(lásd 13:5). Visszautasíthatta volna, hogy elárulja erejének a titkát, de nem ezt tette. A sátán rend -
szeresen megkísért minket, hogy rosszat tegyünk. Csak a szentlélek erejének a segítségével tudunk
ellenállni, amit Isten ad azoknak, akik elfogadják az Úr Jézust Megváltójuknak.

Ez sokkal nagyobb erő, mint amivel a gonosz rendelkezik! (Lásd 1. János 4:4)

K: Melyik igeversben olvasunk arról, hogy sámson elárulta a titkot az erejével kapcsolatban?

sámson nem állt ellene a kísértésnek, tehát engedetlen volt Istennel szemben.

K: Töltsd ki a hiányzó részeket!

A 16. fejezet 19 és 20 versekben azt olvassuk, hogy:

sámsonnak levágták a ......................................,  és ezután az .............  is elhagyta őt.

K: Írd az alábbi állítások mögé, hogy IGAz vagy HAMIs, hogy összeálljon a történet!

A filiszteusok levágták sámson karjait.   

A filiszteusok börtönbe zárták őt.

sámson haja soha többé nem nőtt vissza.    

sámson több embert ölt meg halálával, mint egész élete során.  

K: Írd ki ide a kulcsverseket!

Igevers:

Ezek az igeversek leírják, hogy mit kell tennünk
akkor, amikor a sátán bűnnel kísért bennünket.
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3. rész: Az Ószövetség emberei
Jónás Kulcsvers:

Jónás 2:10

Olvasd el:
Jónás 1:1-16

2:11 - 3:2Ajánlott további olvasásra:  • Jónás 2:1-9 és 4:1-11,
•  Máté 12:38-41,  •  1. János 1:9

Jónás neve ismerősen csenghet az Ószövetség szereplői közül. Ő próféta volt. A prófétának az volt
a feladata, hogy Isten szószólója legyen a nép között. Neki el kellett mondania a népnek Isten
üzenetét a jelenre nézve, de olykor a jövő eseményeiről is informálta őket.

K: Mit kért Isten Jónástól?

K: Nevezd meg a térképen a következőket:

1. A hely, ahova küldte Isten Jónást.
2. A hely, ahova Jónás menni akart.
3. A hely, ahol Jónás hajóra szállt.

Jónás azt hitte, hogy ezzel az utazásával elmenekülhet Isten elől, de tévedett. Isten pontosan tudta,
merre jár.

K: Mit tett Isten, amikor Jónás a hajóban volt?

K: számozd meg 1-től 5-ig az eseményeket, a történések sorrendjében!
..... Kiderült, hogy Jónás a vihar okozója.
..... A vihar miatt hajótörés fenyegette őket.
..... A hajón utazók eldöntötték, hogy sorsot vetnek, hogy megtudják, ki miatt van a vihar.
..... A kormányos mester felkeltette Jónást, és arra kérte, hogy imádkozzon az Istenéhez.
..... A hajósok nagyon féltek, és az isteneikhez imádkoztak segítségért.

Jónást kifaggatták a hajósok.

K: Kösd össze a kérdéseket a hozzá tartozó válasszal!

Miféle népből való vagy? Az Úr elől menekülök.

Mi a foglalkozásod? Héber vagyok.

Mit tettél? Az egek Istenét szolgálom.
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ÖsszEsEN:

Jónás tudta, hogy rosszul tette, amikor nem engedelmeskedett Istennek. Azt is pontosan tudta, hogy a
vihar Isten büntetése volt. Addig, amíg ő a hajóban marad, esély sem volt arra, hogy a vihar elálljon.

K: Keresd meg, és írd ide az 1. János 1:9 igeverset, majd húzd alá azt a szót, ami arról szól, hogy mit
kell tennünk, ha vétkezünk Isten ellen!

K: Melyik igeversben ismeri be Jónás, hogy az ő hibája az, hogy viharba keveredett a hajó és egész
legénysége?

K: Másold ki a Bibliából Jónás beismerő szavait!

K: Mi történt ezek után? Írd az alábbi kijelentések után, hogy IGAz vagy HAMIs! 

A hajósok megpróbáltak visszaevezni a partra

A hajósok újból az isteneikhez fordultak segítségért.

A hajósok kilökték Jónást a hajóból. 

A hajósok imádták Istent és áldozatot mutattak be neki.

Jónás beismerte bűnét! Ezért Isten megbocsátott neki, és rendkívüli módon mentette meg őt. Néha mi
is engedetlenek vagyunk Istennel szemben. Volt már úgy, hogy megvallottad Neki a bűneidet és kérted
a megbocsátását? Jónás és a tengerészek is így tettek azon a napon. A tengerészek egy nyugodt utazás
lehetőségét kapták, Isten pedig megmentette Jónást. Ezt Jónás is beismerte, ahogyan a kulcsversben
olvashatod: „Az Úré a szabadítás!”

K: Írd le a sAJÁT szAVAIDDAL hogyan mentette meg Isten Jónást a tengerbe fulladástól és hogyan
juttatta a szárazföldre!

Az egyetlen lehetőség arra, hogy megmeneküljünk a
bűneink büntetésétől, ha hiszünk az Úr Jézusban, aki meg -
halt értünk a keresztfán és kérjük, hogy bocsásson meg
nekünk és vegye át az életünk irányítását.

NE FELEJTsD! - „aki az Úrnak nevét segítségül hívja,
megtartatik.” (Ap. Csel. 2:21)

Igevers:
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4. rész: Az Ószövetség emberei
Nehémiás Kulcsvers:

Nehémiás 4:14

Olvasd el:
Nehémiás 1:1-4,

2:1-8, 4:1-17Ajánlott további olvasásra:  • Nehémiás 2:9-20,  
•  zsoltárok 118:8-9,  • Efézus 6:10-18

Habár Nehémiás könyve majdnem a közepén van az
Ószövetségnek, az itt leírt események korszakilag
majdnem a végére kerülnének. Izrá elt elfoglalták,
salamon templomát lerombolták, és a zsidók évekig
fogságban éltek Babilonban. Néhányan azonban
visszatérhettek, és elkezdték újjáépíteni a templomot
Jeruzsálemben, de nem mentek jól a dol gok, a város
újjáépítésével kapcsolatban.

K: Írd le sAJÁT szAVAIDDAL azt az hírt, amit Nehémiás Jeruzsálemről kapott.

Nehémiás nagyon elkeseredett.

K: sorolj fel négy dolgot, amiket Nehémiás tett, és melyek bemutatják hogyan érezte magát!

Nehémiás Artaxerxes király pohárnoka volt. Ez egy nagyon fontos tisztség volt, és azzal járt, hogy
Nehémiás rendszeresen került a király közelébe.

K: Egészítsd ki a mondatokat, majd a szavakat karikázd be a szÓKErEsŐBEN!
1. A király nem tudta, hogy Nehémiás miért annyira

.................................. .
2. Nehémiás .........................................., amikor a király

megkérdezte tőle, hogy mi a problémája.
3. Nehémiás azt válaszolta a királynak, hogy a problémája

az, hogy a ..........................., ahol ősei sírja van, most
romokban hever.

4. Amikor a király megkérdezte, hogy Nehémiás mit kíván
tőle, ő ............................... a menny Istenéhez.

5. Nehémiás szeretett volna Jeruzsálembe menni, hogy
............................................. azt.

6. A király meg akarta tudni, hogy milyen hosszú
............................ telik majd.

7. Nehémiás ............................... is kért, azért, hogy
akadályok nélkül érkezhessen Jeruzsálembe.
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Írásos értékelés / üzenet:
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K: Írd ki a 2:8 versének azt a részét, amikor Nehémiás felismerte Isten segítségét és
vezetését mindenben, amit tenni akart!

Nehémiás története az imádkozás fontosságára tanít bennünket, de emlékeztet arra is,
hogy Isten meghallgatja imáinkat, és válaszol is rájuk.

Nehémiás megérkezett Jeruzsálembe, és elkezdte irányítani a város falainak felépí té -
sét. Munkája során problémákba is ütközött. észrevette, hogy ellenség ólálkodik a mun -
kálatok körül, aki támadást tervez a város ellen.

K: Olvasd el a Nehémiás 4:3-at! Hogyan reagált Nehémiás a fenyegetésekre?

A munkások nagyon elkeseredtek.

K: Mire panaszkodtak a munkások?

K: Töltsd ki a hiányzó részeket, hogy kiderüljön mi történt a következőkben!

Nehémiás őröket állított a fal réseihez. ......................., ...................., ................... voltak

felfegyverkezve. Nehémiás azt mondta, hogy ne..................., hanem ..............................

Istenre, aki hatalmas, és harcoljanak a családjaikért és az .......................... . Nehémiás

ellenségei nem támadták meg őket és a fal újjáépítése folytatódott. 

A legények .............. őrséget állt, a másik .............. pedig dolgozott.

Nézd meg az Efézus 6:10 és 11. verseket, ami arra figyelmeztet bennünket keresztyé -
ne ket, hogy nekünk is számolnunk kell az ellenség támadásaival!

K: Ki a mi legnagyobb ellenségünk?

K: Írd ki a kulcsverset, ami arra figyelmeztet, hogy nekünk is úgy kell bíznunk Isten -
ben, ahogyan Nehémiás tette!

Végül elkészült a munka, a fal megépült. Isten segítségével Nehémiás befejezte külde -
té sét. Nekünk is van egy feladatunk amit el kell végezünk és egy harcunk, amit meg kell
harcoljunk. Akkor lehetünk eredményesek, ha úgy tesszük a dolgun kat, mint Nehémiás,
és mindenben bízunk az Úrban.
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