Írd ide az adataidat!

neved:
Korod:
Címed:

Születésnapod:

bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. TörTénET: Elizeus – Illés követése

Olvasd el:

1. Királyok 19:19- 21
és 2. Királyok 2:1-15

Kulcsvers:

2. Királyok 2:14

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Illés sok-sok éven keresztül szolgálta Istent,
mint hű és igaz próféta. Most megöregedett, és
lassan eljött az ideje, hogy mennybe menjen.
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Isten szerette volna, ha Elizeus együtt szolgál
Illéssel. Úgy tervezte ugyanis, hogy ő lesz a
következő próféta.

Sok év együtt töltött szolgálat után eljött az
ideje, hogy Isten magához vegye Illést a
mennybe. Illés arra kérte Elizeust, hogy ne menjen vele. Elizeus azonban nem akarta magára
hagyni Illést, ezért együtt maradtak. Így érkeztek meg a Jordán folyóhoz.

K: Töltsd ki a szórácsot!
1. Elizeus lesz a következő ....... .
2. Elizeus otthagyta a ........ .
3. Elizeus Illéssel ment,
3
hogy ......... Istent.
4
4. Ez volt a folyó neve,
ahova érkeztek.
5
5. Ő volt eddig a próféta.
6. Ő akarta Illést a mennybe vinni.
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2. szint

Illés odament Elizeushoz és ráterítette a palástját. Elizeus tudta, ez azt jelenti, hogy Illéssel
együtt Istent kell szolgálnia. Elbúcsúzott a
családjától és elindult Illéssel.
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2. oldal

Miközben a Jordán folyó partján álltak, Illés fogta a palástját, összetekerte, és a vízre ütött vele.
A víz kettévált, így mind a ketten száraz lábbal mehettek át rajta. Ez azért történhetett meg, mert
Isten ereje Illéssel volt!

Ezután Illés megkérdezte Elizeust, tehet-e érte valamit, mielőtt a mennybe menne. Elizeus
tudta, hogy szüksége van Isten erejére és segítségére. Ő azt is szerette volna, ha olyan
bizalommal és hittel tudna Istenhez fordulni, mint ahogy Illés tette. Ezért azt kérte, hogy hadd
lehessen olyan, mint Illés. Elizeus a legjobb dolgot kérte, amit kérni lehet!

Hirtelen egy tüzes szekér jelent meg, amit tüzes lovak húztak. Illést egy erős forgószél
magasba emelte. Elizeus egyedül maradt és még sok idő elteltével is csodálkozott azon, ami
történt. Majd észrevette a földön Illés palástját. Felemelte és megütötte vele a vizet, ugyanúgy,
ahogyan Illés tette korábban.
K:

Dekoráld ki a betűket!

„Hol van az Úr,
Illés Istene?”
Elizeus ezt kérdezte:

2. Királyok 2:14
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Ahogy Elizeus ráütött a folyóra, a víz kettévált, ő pedig átment a folyón. Elizeus most már
biztosan tudta, hogy Illés Istene vele van. Illés Istene az ő Istene is lett. Elizeus érezte, hogy
nem maradt magára, és Isten segíteni fogja őt a szolgálatában.
K:

Tegyél a mondatok végére pipát (4) ha igaz, keresztet (8) ha hamis!

1. Elizeus megtalálta Illés palástját a földön.

2. Elizeus nem tudott átmenni a folyón.

3. Isten ereje Elizeussal volt.
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4. Isten megadta Elizeusnak amit kért.

Isten azt kéri mindenkitől, aki szereti Őt, hogy szolgáljon neki. Mi úgy tudjuk szolgálni Őt, ha
úgy élünk, ahogyan Ő szeretné, és beszélünk másoknak is róla.

öSSzESEn:

bibliai felfedező C10

nEVED:

Bibliaismereti Feladatlap 2. szint

2. TörTénET: Elizeus- Vigasz egy barátnak

Olvasd el:

2. Királyok 4:8-37

Kulcsvers:

2. Királyok 4:33

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Elizeus bejárta az egész országot miközben Istennek szolgált.
Volt egy város, Súném, amit elég gyakran meglátogatott.

élt ebben a városban egy gazdag nő, aki örömmel látta vendégül
a prófétát. Finom ételeket főzött neki és volt a tetőtérben egy
szoba, ahol Elizeus bármikor pihenhetett.
K:

A Bibliában fel vannak sorolva azok a dolgok, amikkel a gazdag asszony berendezte
Elizeus szobáját. rajzold le ezeket!

ágy

szék

Elizeus nagyon hálás volt mindenért,
amit az asszony érte tett. Cserébe szeretett volna kedveskedni valamivel. Mivel
az asszonynak nem volt gyereke, a
próféta megígérte neki, hogy Isten egy
fiút fog adni nekik. nemsokára az
asszonynak kisfia született. Mennyire
boldog volt!
néhány év múlva, egy nap, amikor a fiút
az édesapja elvitte a mezőre dolgozni,
rosszul lett. Hazavitték, de nemsokára
meghalt. édesanyja szamárra ült, és
elment megkeresni Elizeust. Tudta, hogy
Elizeus Isten embere, és az Ő erejével
segíteni tud.

asztal

lámpa
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4. oldal

Amikor Elizeus megérkezett a házhoz, felment a
számára berendezett szobába, ahol a gyerek
feküdt holtan. A próféta bezárta az ajtót és imádkozott Istenhez, majd rálehelt a kisfiúra. A gyerek
hetet tüsszentet, majd kinyitotta a szemeit! Isten
válaszolt Elizeus imájára.
El se tudjuk képzelni, hogy mennyire örült az
asszony, hogy visszakapta a fiát. Láthatta Elizeus
Istenbe vetett hitét, és azt is, hogy ennek volt a
következménye, hogy megtörténhetett a csoda.
K:

Helyezd időrendi sorrendbe a mondatokat, beszámozva őket 1-5-ig!
Mikor a gyerek idősebb lett, rosszul lett a mezőn.

Az asszonynak kisfia született.

Az asszony elindult szamárháton, hogy megtalálja Elizeust.

Elizeus imádkozott Istenhez és a gyerek feltámadt.
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A gyerek rövidesen meghalt.

Isten azt szeretné, ha bíznánk Benne és imádkoznánk Hozzá, amikor valamilyen problémával
találkozunk életünk során.

VIKSDTELNBHIEZ
HIJOMTÁFIBDLTLKSOIZAOPTÁT /2

K:

Szinezd ki azokat a betűket, amelyekbe pont van rajzolva! A színes betűket összeolvasva
megtudod, hogy mit tett Elizeus.

öSSzESEn:

bibliai felfedező C10

nEVED:

Bibliaismereti Feladatlap 2. szint

3. TörTénET: Egy leprás meggyógyitása
naamán nagyon fontos ember volt: parancsnok volt egy király hadseregében. naamánnak
viszont volt egy nagyon komoly problémája is.
Egy olyan bőrbetegségben szenvedett, amit a
Biblia leprának nevez. Ez egy súlyos, gyógyíthatatlan betegség volt.
K:

Olvasd el:

2. Királyok 5:1-19

Kulcsvers:

2. Királyok 5:15

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

/5

Színezd ki a képet!

naamán házában élt egy fiatal szolgálólány,
aki Izráelből való volt, pont úgy, mint Elizeus.
Ő biztos volt abban, hogy Isten Elizeuson
keresztül meg tudná gyógyítani naamánt.

naamán tehát engedélyt kért a királytól, hogy
Izráelbe utazhasson. Aranyból és ezüstből
készült drágaságokat és ruhákat is vitt
magával ajándékba. Így érkezett meg Elizeus
házához.

naamán biztos nagyon meglepődött azon,
hogy Elizeus nem üdvözölte, sőt be sem hívta
őt érkezésekor. A próféta csak egy szolgáját
küldte a parancsnokhoz, azzal az üzenettel,
hogy fürödjön meg hétszer a Jordán folyó vizében.
K:

Kösd össze nyíllal a mondatokat a megfelelő befejezésükkel! Az elsőt megoldottuk
neked.

A kis szolgálólány hallott már

naamán elutazott

naamán nem ment be Elizeus

házába.

Elizeusról.

Izráelbe.
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naamán mérges lett, mert nem tetszett neki az, ahogy
Elizeus bánt vele. Eszébe sem jutott megfürödni a
Jordánban. Egyik szolgálója azonban meggyőzte, hogy
teljesítse a próféta utasításait, mert ez tűnt az egyetlen
esélyének arra, hogy meggyógyuljon.

6. oldal

Végül naamán megfürdött a Jordán sáros vizében. Az után, hogy pontosan betartotta Elizeus
utasítását és hetedszer is megfürdött, a bőre teljesen tiszta lett és a korábbi betegségének
egyetlen tünete sem volt felfedezhető rajta.

Most már naamán is felismerte, hogy Elizeus Istene, az egyetlen igaz Isten. Azonnal visszament Elizeushoz. Hálája jeléül oda akarta adni neki azokat az ajándékokat, amiket magával
hozott. Elizeus azonban semmit sem fogadott el belőlük! Elizeus tudta, hogy csak Isten érdeme
az, hogy naamán meggyógyulhatott.
K:

Válaszolj IGEn-nel vagy nEM-mel a következő kérdésekre!

1. Meg akart fürödni naamán a Jordánban?

2. Elfogadta Elizeus naamán ajándékait?
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3. Gyógyulása után hitt naamán Istenben?

Mennyire buta dolog lett volna naamántól ha nem teszi meg azt, amit Elizeus mondott neki. Volt
egy lehetősége a gyógyulásra és csak egyetlen dolgot kellett tennie - engedelmeskedni! Isten
számunkra is készített egy lehetőséget arra, hogy az elkövetett bűneinkre (ami hasonló egy
gyógyíthatatlan betegséghez) bocsánatot nyerhessünk: ha hiszünk az Úr Jézusban, és abban,
hogy értünk is meghalt a kereszten. Mennyire buta dolog lenne, ha visszautasítanánk ezt a
lehetőséget az üdvözülésre, amikor azt Isten elkészítette már a számunkra.
K:

Írd be a hiányzó szavakat!

naamán betegségét l __ __ __ __ __ __ __ hívták.
A mi betegségünk a b __ __.

naamán úgy gyógyult meg, hogy hétszer megfürdött a J __ __ __ __ __ vizében.

Úgy nyerhetünk bocsánatot bűneinkre, ha hiszünk az Ú __ J __ __ __ __ __ __ __.

öSSzESEn:

/5
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nEVED:
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4. TörTénET: A csalás megbüntetése

Olvasd el:

2. Királyok 5:19-27

Kulcsvers:

2. Mózes 32:33

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Miután naamán elindult hazafelé Elizeustól, szolgája, Géhazi elkezdett gondolkodni a
történteken.
K:

Egészítsd ki a mondatot a SzÓBAnKBÓL azzal a szóval, ami a legjobban kifejezi
Géhazi tettét!
SzÓ BAnK
Az uram buta volt,
hogy nem fogadta el azokat
Kapzsi
az ajándékokat naamántól.
nekem kellenek azok
Becsapta
az ajándékok.
Hazudott
(Az egyik szót kétszer
kell majd felhasználd.)

Géhazi _________________ volt.

/2

Géhazi gyorsan naamán után szaladt. naamán már messziről észrevette, hogy a szolgáló
felé igyekszik és kíváncsi volt, hogy mit akarhat tőle. Géhazi kitalált egy hazugságot.
K:

Egészítsd ki a mondatot a SzÓBAnKBÓL azzal a szóval, ami a legjobban kifejezi
Géhazi tettét!
Mesterem azért
küldött engem, mert épp most
érkeztek hozzánk vendégek és
szeretne nekik adni ezüstöt
és ruhákat.
Géhazi ____________________

/2

naamán két zsák ezüstöt és két új ruhát adott Géhazinak. Két szolgáló segített a cipekedésben. Az ajándékokat egészen Géhazi házáig vitték, ahol elrejtette őket.
K:

Egészítsd ki a mondatot a SzÓBAnKBÓL azzal a szóval, ami a legjobban kifejezi
Géhazi tettét!
Géhazi _________________________ Elizeust és naamánt.

/2

2. szint

Géhazi meg lehetett elégedve magával, hogy ilyen okos volt. Hirtelen meggazdagodott, és Elizeus valószínű soha nem fog rájönni arra amit tett. Amikor visszament
a prófétához, az megkérdezte tőle, hogy merre járt.
K:

Egészítsd ki a mondatot a SzÓBAnKBÓL azzal a szóval, ami a legjobban
kifejezi Géhazi tettét!
nem járt a te szolgád
sehol sem.
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Géhazi _____________________

Elizeus azonban pontosan tudta, hogy mi történt.
Elizeus Isten embere volt, így Isten kijelentette neki azt, ami történt.

Isten nem hagyta büntetlenül azt, amit Géhazi tett. Beteg lett, ugyanaz a betegsége lett, mint amiből naamán épp meggyógyult. élete hátralevő részében viselte
a büntetés következményét.
K:

Keretezd be azokat a dolgokat, amiket Géhazi naamántól kapott!
gyümölcs

pénzes zsákok

ruhák

állatok

Ki büntette meg Géhazit?

/4
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Mi volt a büntetése?

A Bibliából megtudhatjuk, hogy amit Géhazi tett az bűn. Mi is követtünk már el
bűnöket. Isten megbünteti a bűnt. Azonban ha hiszünk az Úr Jézusban, mint
Megváltónkban, bocsánatot kaphatunk Istentől az összes bűnünkre.
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„utolér benneteket
vétketek büntetése.”

K:

Színezd ki, majd tanuld meg a kulcsverset!

4. Mózes 32:23

Pontszámok

(a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

Írásos értékelés / üzenet:

öSSzESEn:

Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

3. TÖRTÉNET:
4. TÖRTÉNET:
Összesen:

Eddigi összes pontod:
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