
A2

3.
 s

zi
nt

Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

Vannak szabályok az iskoládban? Sokszor nem szeretjük a szabályokat, pedig ezeket
a védelmünkre alkották, úgy, hogy mindenkinek a legjobb legyen. Ha megszeged az
iskolai szabályokat, számíthatsz arra, hogy megbüntetnek. Isten szeret, azonban szent
és igazságos is így meg kell büntetnie azokat, akik megszegik a törvényeit.

nóé története azt meséli el, hogy mi történt az emberekkel, amikor engedetlenek voltak
Istennel szemben és a saját útjukon jártak.

SZenT azt jelenti „tökéletesnek lenni”,

IGAZ azt jelenti „igazságosnak lenni.”

K: Milyen volt az emberek többsége nóé idejében?
Karikázd be a megfelelő szavakat!

Gonosz    erőszakos    Szerető

Jó     Kedves     rosszindulatú

K: nézd meg a bibliai történetet és írd le SAJÁT SZAVAIDDAL, hogyan érezhetett
Isten, amikor látta az emberek gonoszságát!

K: Mit határozott Isten, hogyan bünteti meg az embereket, gonoszságukért?
Írd be, hogy IGAZ vagy HAMIS!

Az összes ember megbetegszik..

Az emberek közül soknak meg kellett halni.

özönvíz borítja el a Földet.

1 TörTéneT: nóé és az özönvíz
A bárka építése Olvasd el:

1. Mózes 6:5-22

Kulcsvers:
1. Mózes 6:8

/2

/3

/3



öSSZeSen:

2. oldal

K: Csak egy ember élt Isten akarata szerint. Írd ide a nevét!

ez az ember különleges volt Isten szemében, mert különbözött az összes többi embertől a Földön.

K: nézd meg a 9. igeverset és írj ide két okot, amiért tetszett nóé Istennek!

K: Tedd a betűket a megfelelő sorrendbe, hogy megkapd nóé fiainak a nevét!

H M Á S M é F J Á T e

K: Isten azt mondta nóénak, hogy építsen bárkát. Milyen fajta fát kellett használnia?
Írd a választ a fatörzsre!

K: Isten megadta nóénak a pontos méreteket és terveket a
bárkához. Írd a méreteket az ábra melletti nyilak mellé!

K: Hogyan törölt el Isten mindent a Föld színéről?

Istennek meg kellett büntetnie a világot, mert az emberek elfordultak tőle és gonosz dolgokat cselekedtek.

nóé megmenekült, mert bízott Istenben.

nóé soha nem látott árvizet, még esőt sem és sok száz kilométerre volt a tengertől. Mégis elkezdett bárkát
építeni a szárazföld kellős közepén, csak azért, mert Isten mondta neki, hogy így tegyen. Isten azért
pusztított el mindent, mert Ő szent és igazságos. De Ő szerető Isten is. ezért mondta nóénak, hogy
építsen egy bárkát, hogy ő és a családja megmeneküljenek. nóé bízott és hitt Istenben. ez az igazi hit.
Mindannyian megérdemeljük a büntetést a bűneinkért, de Isten minket is kész megmenteni, ha bízunk az
Úr Jézusban.
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2. TörTéneT: nóé és az özönvíz
Beszállás a bárkába

Hogyan mutatják ki a szüleid, hogy szeretnek téged? Azon kívül, hogy ellátnak téged és törődnek
veled meg is tanítanak arra, hogy hogyan kell helyesen viselkedni. ez néha azt jeleni, hogy
leszidnak, ha rosszat csinálsz. Te úgy mutathatod ki a szereteteted a szüleid felé, hogy
engedelmeskedsz nekik. nóé azzal mutatta ki Istennek felé a szeretét, hogy engedelmeskedett
neki. Pontosan azt cselekedte, amit Isten mondott neki.

K: Írd ide a kulcsverset!

K: Kösd össze a kérdéseket a megfelelő számokkal!
(Ha lehet, minden vonalhoz más színt használj!)

Hány nő ment be a bárkába?

Hány napig esett az eső?

Hány ajtó volt a bárkán? (Ld. 1 Mózes 6:16)

Hány fia volt nóénak?

összesen hány ember volt a bárkában?

K: Hány éves volt nóé, amikor az özönvíz elöntötte a Földet? Karikázd be a helyes választ!

100   600   200   120   500

K: Mennyi idő telt el aközött, hogy Isten azt mondta nóénak, hogy menjen be a bárkába, és hogy
az özönvíz elkezdődött?

Olvasd el:
1. Mózes 7:1-20

Kulcsvers:

1. Mózes 7:5
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öSSZeSen:

4. oldal

K: Mikor kezdődött az özönvíz?
Írd be a hónapot és karikázd be
a napot a naptárban!

K: Mennyivel borította el a víz a hegyeket?

K: Válaszolj az alábbi kérdésekre, majd karikázd be a
válaszokat a szórejtvényben. A szavak vízszintesen,
függőlegesen és átlósan, előre vagy visszafelé
vannak elrejtve.

1. Ő engedelmeskedett Istennek:  __ __ __

2. ennyi éjszakán keresztül esett:  __ __ __ __ __ __ __

3. ez hullott az égből:  __ __ __

4. éjjel és  __ __ __ __ __ __  esett.

5. Sém és Jáfet testvére:  __ __ __

6. ezt építette nóé:  __ __ __ __ __

K: Írd ki a szórejtvényből megmaradt betűket, hogy megtudd, mit kell tenned:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __ __

Isten megmentette nóét, mert nóé engedelmeskedett neki,
megépítette a bárkát és bement abba, ahogyan az Úr
parancsolta neki. Isten minket is meg akar menteni.
Ugyanúgy, ahogyan Isten behívta nóét a bárkába, hogy
megmeneküljön az özönvíztől, minket is hív, hogy bízzunk
az Úr Jézusban, hogy megmeneküljünk a bűneinktől.

K: Hogyan mutatja ki Isten feléd a szeretetét? eszedbe jut most konkrét példa erre?
Ide írd a válaszod!

e é Ó n n G n
A e D e L M e
K e S K e e V
r D J S I M Y
Á S Ő T Á e G
B n n H e K e
n A P P A L n
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Volt már olyan, hogy felébredtél az éjszaka közepén és nagyon féltél? Ilyenkor nagyon hálás vagy
azért, hogy valaki vigyáz rád. Szükségünk van azoknak a törődésére és védelmére, akik szeretnek
bennünket. A Bibliában azt olvassuk, hogy Isten vigyáz azokra, akik bíznak Benne.

K: egészítsd ki a betűket, hogy megtudd mi történt, miután a víz már 150 napja borította a Földet!

K: Mit bocsátott Isten a Földre, hogy leapadjon a víz? Karikázd be a megfelelő ábrát!

K: Az olvasott igeszakasz segítségével töltsd ki a keresztrejtvényt!

3. TörTéneT: nóé és az özönvíz
A bárka menedékében

VÍZSZInTeS

1. Az első állat, amit nóé
kiengedett.

5. A hegység neve, ahol
a bárka megfeneklett.

FüGGŐLeGeS

2. Ilyen levelet hozott a második
madár a csőrében.

3. A második madár, amit nóé
kiengedett a bárkából.

4. ennyi napot várt nóé, mielőtt
újból kiengedte a második
madarat.

Olvasd el:
1. Mózes 8:1-22

Kulcsvers:
1. Mózes 8:1

1 2
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Isten nem
feledkezett
meg Nóéról
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öSSZeSen:

6. oldal

K: Írd be a hiányzó számokat a 13. igeversből!

“A __________________________-dik esztendőben, az _________ hónap 

_________ napjára fölszikkadt a víz a földről.”

K: Melyik igeversből tudjuk meg, hogy a Föld teljesen megszáradt?

K: Mit mondott az Úr, mit csináljon nóé, amikor vége lett az özönvíznek?

K: Mit tett nóé, amikor a családjával kijöttek a bárkából? 
Tegyél pipát (4) a helyes, 8-et a helytelen állítás mellé!

épített egy házat a családjának.

Oltárt épített az Úrnak.

elment élelmet keresni.

égőáldozatot mutatott be az Úrnak.

A bárka megmentette nóét az özönvíztől, amely Isten büntetése volt az emberek bűnei miatt. Mi is
megmenekülhetünk a bűneinkért járó büntetéstől, mert az Úr Jézus helyettünk szenvedett, amikor
meghalt a kereszten.

K: Olvasd el mit ígért Isten a 22. igeversben és írd minden pár kép alá azt a részt, ami leginkább
oda illik!

nincs olyan probléma, ami túl nagy, vagy túl kicsi lenne ahhoz, hogy elmondhasd Istennek.
Ha kéred Őt, hogy mentsen meg téged, mindig segíteni fog neked!
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4. TörTéneT: nóé és az özönvíz
Az özönvíz után

Ha valakinek azt mondjuk, hogy „Megígérem!”, akkor minden lehető módon igyekszünk úgy tenni,
ahogy azt ígértük. Volt már olyan, hogy valaki megszegte a neked tett ígéretét? ez nagyon fájdalmas
tud lenni, ugye?

Isten sohasem szegi meg az ígéretét!

A történetnek ez a része Isten nóénak és utódainak tett ígéretéről szól.

K: Mit mondott Isten nóénak, mit tegyen? Írd az állítások mögé, hogy IGen vagy neM!

Szaporodjanak és sokasodjanak a földön!

építsen otthont a családjának!

építsen egy újabb bárkát!

K: Írd le az alábbi képek kezdőbetűit! Ha összeolvasod a betűket a SZöVeTSéG szó másik
jelentését kapod. (9. vers)

K: Olvasd el a 12. igeverset! Kikkel kötött Isten szövetséget?
Írd a válaszaid az alábbi képek alá!

Olvasd el:
1. Mózes 9:7-17

Kulcsvers:

1. Mózes 9:15
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

K: rajzold le az alábbi négyzetbe Isten ígéretének a jelét, és színezd is ki!

K: Írd ide a Kulcsverset!

K: Milyen hosszú ideig tart a szövetség? Karikázd be a helyes választ!

nóé haláláig          örökké          néhány évig

K: Karikázd vagy satírozd be a szavakat,
amelyek a szórejtvényben el vannak
rejtve! egy betű több szóban is
szerepelhet, a szavak vízszintesen,
függőlegesen és átlósan, előre vagy
visszafelé vannak elrejtve.

SZöVeTSéG    SZIVÁrVÁnY

FeLHŐ     SOHA     öZönVÍZ

nÓé    öröKKé    MInDen

A fel nem használt betűkből rakj ki egy mondatot! ezt teszi mindig Isten.

_ _ _ _ _  / _ _ _ _ _ _ _ _  / _ _  / _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Isten megígérte, hogy nem árasztja el az egész Földet újra özönvízzel, de ma is meg
kell büntetnie a bűnösöket, amiért hátat fordítanak neki. Azonban ha hiszed, hogy
Jézus Krisztus meghalt érted, Isten megígéri, hogy mindörökre megment téged.

M Z I S T e n G
I Í B e n Ó é T
n V A r T S J A
D n A Z T O Í G
e ö F e L H Ő é
n Z V r e A T e
I ö r ö K K é T

SZ I V Á r V Á nY
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