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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: Kezdetben
Isten megteremtette a világot

Volt már olyan, hogy felpillantottál az égre egy hideg tiszta éjszakán, és elgondolkodtál
azon, hogy miért van milliónyi csillag és a bolygók? Vagy azon, hogy miért élnek a
Földön állatok és emberek?

A választ megtalálhatod a Biblia első könyvében, vagyis Mózes első könyvében, a
Teremtés - vagy más nyelven Genesis - könyvében.

“Genesis” azt jelenti, hogy “Kezdetek”

K: Melyik Bibliai igeversben olvashatunk kezdetről?

Igevers: 

K: Milyen volt a Föld kezdetben?

K: Mit mondott Isten a teremtés első napján? Pipáld ki a helyes választ!

„LeGyen ... „VÍZ” „nAPSÜTÉS” 

„ÉLeT” „VILÁGOSSÁG” 

K: Írd ki ide azt az igeverset, amelyik illik az alábbi képhez!

ÉJSZAKA    nAPPAL

Olvasd el:
1. Mózes 1:1-19

Kulcsvers:
1. Mózes 1:1
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2. oldal

SZÓKereSŐ
elrejtettünk nyolc szót ebből a bibliai igeszakaszból az alábbi szókeresőben. A szavak vízszintesen,
függőlegesen és átlósan, előre vagy visszafelé is lehetnek. A szavak első betűjét segítségként megadtuk. 

K: Írd be a hiányzó betűket és karikázd be a szavakat a szólabirintusban.
Az első két szót már be is karikáztuk!

1. e S T e

2. V I L Á G O S S Á G

3. T

4. n

5. r

6. F

7. S

8. É

K: Írd le SAJÁT SZAVAIDDAL, hogyan teremtette Isten a földet és a tengert! (9-10. vers)

K: Írd le az alábbi dolgokat olyan sorrendben, ahogyan Isten megteremtette őket!

Éjszaka Menny nap Tenger Szárazföld

Csodálatos arra gondolni, hogy Isten teremtette a földet, a világegyetemet és mindannyiunkat. Habár több
millió ember él a Földön, Isten mégis mindannyiunkat személyesen ismer. Lehet, hogy nagyon kicsinek
érzed magad Isten hatalmas teremtő munkájára gondolva, de tudnod kell, hogy nagyon értékes vagy
számára. Ő teremtett téged, és szeret téged. Miért ne köszönnéd meg ezt neki egy imában?

A Bibliában azt olvashatjuk, hogy Isten hat nap alatt teremtette a Földet.

K: Írd ide a 10. igevers végét, hogy lásd, mi volt Isten válasza kész munkájára!

5.4.3.2.1.
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Gondolkodtál már azon, hogy milyen hatalmas ereje van egy vulkánnak, amikor kitör, vagy a
hurrikánnak, amikor mindent elsöpör? Mindezt nehéz elképzelnünk. Még nehezebb azonban
elképzelni azt az elképesztő erőt, ISTen MInDenHATÓ ereJÉT, ami megalkotta ezt a világot,
amiben élünk. Isten teremtő erejéről Mózes első könyvében olvashatunk, ahol teljes dicsőségében
láthatjuk Őt, ahogy megteremti az állatokat, és megteremti a legcsodálatosabbat, az első embert.

K: Az alábbi élőlények közül, melyikeket teremtette Isten elsőként?
Írd a nevüket a négyzetbe!

K: Miután Isten megteremtette ezeket az állatokat, megáldotta őket. Mit mondott?

K: A 24. és 25. versben olvashatóak alapján fejezd be a mondatokat!

(nem csoda, hogy elégedett volt mindennel, hiszen Ő alkotta!)

Amikor gyártanak valami újat, sokszor sablon alapján dolgoznak.

K: Milyen sablont használt Isten? (nézd meg a 27.verset!)

K: Kire bízta Isten, mindazt, amit teremtett?

K: Mit mondott Isten, amikor megáldotta az embert? (nézd meg a 28.verset!)

Látta Isten: 

Megalkotta Isten:

ezt mondta Isten:

és a

2. TörTÉneT: Kezdetben
Isten megteremti az embert Olvasd el:

1. Mózes 1:20-31

Kulcsvers:
1. Mózes 1:27
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K: Írd le a SAJÁT SZAVAIDDAL milyen fajta ételt szánt Isten az embereknek és az állatoknak! 
(Olvasd el a 29. és 30. igeverseket!)

Az embereknek Az állatoknak

K: Karikázd be mennyi ideig tartott Istennek, hogy befejezze teremtő munkáját!

1 hónap 10 nap 6 nap

1 hét 2 hét 1 év

Mennyi öröme lehetett Istennek, amikor megalkotta a sok száz különböző állatot! Isten legnagyobb
alkotása mégis az ember volt. Isten Ádámba lehelte az élet leheletét, és így lett élő lélekké. (1. Mózes 2:7)
ez különböztette meg Ádámot az összes többi élőlénytől. Isten egy gyönyörű kertet tervezett, ahol Ádám
élhetett, és még társaságot is adott mellé: az első nőt. Maga Isten sétált és beszélgetett velük a kertben.
Milyen csodálatos is lehetett!

K: Mi volt Ádám feleségének a neve?
(1. Mózes 3:20)

Talán már te is szántál időt arra, hogy valami különlegeset készíts. Hogyan érezted magad, amikor valaki
megdicsérte a munkádat? nem kétséges, hogy örültél neki, ugye. Isten is örül, amikor megcsodáljuk a
teremtését. Ha megoldod ezt a rejtvényt, akkor megtudod, mit szeretne az Úr, hogy tegyél.

K: Írd be a négyzetbe a képek első betűjét.

Isten a világegyetem teremtője. Hatalmának és dicsőségének a bizonyítékait láthatod magad körül a
természetben. nincs nála nagyobb hatalom, mert Ő teremtett mindent!

Isten az állatoktól különbözőnek teremtett téged!

Legközelebb, amikor tükörbe nézel, emlékezz rá, hogy különleges vagy, és ne feledd el dicsőíteni ezért
az Urat!
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Ha egy barátod egy meglepetést helyezne az asztalra, és azt mondaná, hogy nem nyithatod ki, mennyi
ideig tartana, amíg nem kukkantanál bele? Ahogy azonban kinyitnád, elrontanád vele a meglepetést. 
ez egy szemléltetése annak, hogy hogyan tört be a bűn az Isten által tökéletesnek teremtett világba.

A bűn az Istennel szemben való engedetlenség.
K: A Bibliai történetben olvassuk, hogy Isten mindent megadott Ádámnak és Évának, amit csak

kívánhattak, de egy dolgot nem volt nekik szabad tenniük. Mi volt az?

K: Karikázd be a helyes választ!
Isten azt mondta, hogy ha Ádám és Éva esznek a fa gyümölcséből...

Betegek lesznek Meghalnak

el kell menniük az Édenből
A kígyó azt mondta, hogy ha Ádám és Éva esznek

a fa gyümölcséből...

nem halnak meg Szomorúak lesznek

Büntetést kapnak   Betegek lesznek

A kígyó Isten ellensége, a Sátán volt, álruhában.

K: Mit mond a Biblia a kígyóról? (Lásd: 1. Mózes 3:1)

Ahogyan Éva hallgatta a kígyót, észrevette néhány jó tulajdonságát
a gyümölcsnek, ami meggyőzte arról, hogy kóstolja meg.

K: Mik voltak ezek? (Lásd: 1. Mózes 3:6)

3.

2.

1.

3. TörTÉneT: Kezdetben
A dolgok elromlanak Kulcsvers:

1. Mózes 3:3
Olvasd el:

1. Mózes 2:15-17
és 3:1-13
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K: IGAZ vagy HAMIS a következő 4 állítás?

Ádám harapott bele a gyümölcsbe először. 

Észrevették, hogy mezítelenek.

Fügefaleveleket fűztek össze, hogy eltakarják magukat.

Mindketten nagyon boldogok voltak.

K: Tedd megfelelő sorrendbe az összekeveredett betűket, hogy megtudd mit tett Ádám és Éva, amikor
meghallották, hogy Isten sétál a kertben!

e J e Z e r K T Ő L T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

K: Isten kiáltott nekik, mert elbújtak. Mit mondott Ádám Istennek?

K: Mi volt Ádám kifogása?

K: Kit okolt Éva?

Van olyan, hogy amikor valami rosszat teszel, kifogásokat keresel, hogy védd magad, vagy valaki mást
vádolsz? ezt tette Ádám és Éva is.

Mindannyian vétkezünk, de nem kellene mentségeket
keresnünk, vagy hazudnunk, hogy mentsük magunkat.
nem rejthetjük el a bűneinket Isten elől. Ő mindent tud. 
Azt szeretné, ha megbánnánk és elfordulnánk a bűntől,
hogy meg tudjon bocsátani!

Isten elmondta Ádámnak, hogy a bűne miatt átkozott lett a
föld, és ezentúl tövist és bogáncsot terem. el kellett hagy -
niuk a csodás kertet, és mostantól Ádámnak fáradságos
munkával kellett előteremtenie az ételt.

Bűnük miatt már nem voltak boldogok Isten társaságá ban,
és egy napon meg kellett halniuk. Az ő bűnük miatt pedig,
minden ember bűnös természettel születik.

Keresd ki a róma 5:12-t a Bibliádból!
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Ha olyan helyre mész, ahol még azelőtt nem jártál, akkor előbb
biztosnak kell lenned az oda vezető útról. Megnézheted a
térképet, vagy megkérdezhetsz valakit, aki már járt ott. Ha csak
találomra indulsz el, abban reménykedve, hogy majd csak oda
jutsz, akkor valószínűleg eltévedsz!

Van Istenhez vezető út. De ez csak az Ő útja.
Kain a saját útján próbálta megközelíteni Istent.

K: Mi volt Kainnak és mi Ábelnek a foglalkozása?

K: SZÓLÉTrA

VÍZSZInTeS
1. A fiatalabb testvér neve.
2. ez lett az idősebb testvér a gyilkosság után.
3. Ide mentek ki együtt a testvérek.
4. ez előtt leselkedik a bűn.

FÜGGŐLeGeS
1. ezt vittek a testvérek az Úrnak.

K: Kinek az áldozata tetszett Istennek?

K: Kain haragra gerjedt Isten ellen, mert nem tekintett az áldozatára.
egészítsd ki a betűket, és megtudod mit tett Kain ezután!

Kain:

Ábel:

4. TörTÉneT: Kezdetben
Isten szerint való élet Kulcsvers:

János 14:6
Olvasd el:

1. Mózes 4:1-16
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K: Mi volt Kain büntetése? (nézd meg a 12. verset!)

Kain azt mondta, hogy nem tudja elviselni a büntetését.

K: nézd meg a 14. versben, hogy mi volt az a négy ok, amit felsorolt!

Az Ábel által feláldozott hibátlan bárány, aminek örült Isten, Jézus Krisztust jelképezi.
Ő az Isten tökéletes Báránya, aki feláldozta magát a kereszten, hogy elvegye a világ
bűneit. Sokan a saját módjukon próbálják Istent megközelíteni, de a Biblia azt tanítja,
hogy csak eGyeTLen ÚT vezet hozzá. Kérnünk kell Istent, hogy bocsásson meg a
rosszért, amit tettünk. Bíznunk kell az Úr Jézusban, aki kész megbocsátani nekünk.
Az Ő kereszten történt áldozata tette lehetővé Istennek, hogy eltörölje a bűneinket.

Ő megbocsát azoknak, akik bíznak Őbenne!

K: Írd rá a jelzőoszlopra a város nevét, ahová Kain elment lakni!

K: Írd ide a Kulcsverset, hogy megtudd, hogyan kell Istenhez jönnöd!

Ábel hitből vitt áldoztatot Istennek, Káin viszont megszokásból. Kain nem látta be,
hogy bűnös és nem Isten szerinti úton közelített Istenhez. Ábelt azért fogadta el Isten,
mert ő hitt Istenben!   Olvasd el a Zsidókhoz írt levél 11:4-et!
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:


