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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: Sámuel 
Imádság Istenhez Kulcsvers:

1. Sámuel 1:10-11

Olvasd el:
1. Sámuel 1:1-28

A történet idején sok izráeli ember utazott évről évre Isten házához Silóba. Akkoriban
Éli volt a pap. 

A történet bemutatja Elkánát és két feleségét. Éves látogatásukon vannak Silóban,
hogy az Urat dicsőítsék. 

K: Bogozd ki a betűket, hogy megtudd a két feleség nevét!

NIPNÁEN __ __ __ __ __ __ __      NANA __ __ __ __

Ebben a leckében találunk egy problémát, egy imádságot és egy ígéretet.

K: Írd le Anna problémáját!

K: Nézd meg a 9. és 10. verseket, és írd le, hogy mi történik az egyes képeken!
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öSSZESEN:

2. oldal

K: Olvasd el a kulcsverseket, és válaszolj a kérdésekre!

1. Mit tett Anna, amikor imádkozott?

2. Mit kért az Úrtól?

3. Mit ígért, hogy meg fog tenni, ha az Úr meghallgatja az imádságát?

Anna helyesen cselekedett, amikor imádkozott a problémájáért.

K: Milyen megszólítást használt, amikor Istenhez imádkozott? 
(11. vers) Írd be a választ a szóbuborékba!

K: Húzd át az oda nem illő szavakat!
Anna SOKÁIG / röVIDEN  imádkozott.
HANGOSAN / HALKAN imádkozott.
Ajka MOZGOTT / NEM MOZGOTT.
Hangja HALLATSZOTT / NEM HALLATSZOTT.

Éli azt gondolta, hogy részeg. Hogy megbánthatta vele Annát! Mi is megbánthatunk másokat, amikor
tévesen ítéljük meg őket!

K: Foglald össze, hogy mit válaszolt Anna Élinek!

Éli megvigasztalta Annát, aki így boldogan tért haza. Korábban annyira boldogtalan volt, hogy még enni
sem volt képes. Kiöntötte bánatát az Úrnak, és most hazament, és hitte, hogy az Úr hallotta az imádságát,
és válaszolni fog rá. 

Az Úr egy éven belül válaszolt az imádságára.

K: Hogyan nevezte el gyermekét, és miért?

A következő években Anna otthon maradt és szoptatta gyermekét, mialatt Elkána évről évre elvitte a
családját Silóba. Amikor Sámuel elég nagy lett ahhoz, hogy rendes ételt egyen, Elkána és Anna áldozati
ajándékot készített, és elvitte Sámuelt az Úr házába. Az Úr meghallgatta Anna imádságát, és megoldotta
a problémáját. Anna megtartotta ígéretét, melyet az Úrnak tett.

Ha valami problémánk van, akkor beszélhetünk róla az Úrnak, ahogyan Anna is tette. Mindaddig tovább
imádkozhatunk, amíg Isten világossá nem teszi, hogy Ő mit akar tőlünk, hogy megtegyünk.

Név:

Miért?
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2. TörTÉNET: Sámuel 
Istennél növekedni Kulcsvers:

1. Sámuel 2:30

Olvasd el:
1. Sámuel 2:1-2,

18-21, 26, 34

Isten meghallgatta Anna imádságát, és megadta neki azt a gyermeket, akire már évek óta vágyott.
Anna megtartotta ígéretét, és elvitte a fiatal Sámuelt Isten házába, ahol miközben felnőtt megtanul -
hatta, hogyan szolgáljon Istennek.

K: Az alábbi válaszok közül melyik fejezi ki azt az időtartamot, amelyre Anna odaadta Sámuelt
az Úrnak? Húzd alá a helyes választ!

Három hónapra       Három évre       Amíg felnő       Egész életére

K: IGAZAK vagy HAMISAK az alábbi állítások?

Anna nagyon szomorúan ment haza Isten házából.

Anna örvendezett az Úrban.

Anna azt mondta, hogy szent az Úr.

Anna Istent hibáztatta mindazért, ami történt.

K: Most olvasd el a 18-21. verseket, és nézd meg, hogyan boldogult Sámuel! Írd le a 18. versnek
azt a részét, ahol azt olvashatjuk, miként szolgálta az Urat!

Sámuel feladatai közé tartozhatott, hogy segített Élinek letörölgetni a bútorokat, felmosni a padlót,
kinyitni az ajtókat, és elkészíteni az áldozatokat.

Ezenkívül arra is időt kellett szánnia, hogy tanulja Isten Igéjét, amit Mózesen keresztül adott.

K: Egészítsd ki a mondatot!

Sámuel keményen dolgozott.

Sámuel az   __ __ __ __  szolgálta.

Ha szeretjük az Úr Jézust és hiszünk Benne,
akkor a mindennapi, más emberekért végzett
feladatainkat végezhetjük úgy, mintha magá nak
az Úrnak szolgálnánk.

„Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az
Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek.”
(Kolossé 3:23) 
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öSSZESEN:

4. oldal

K: Fejtsd meg a keresztrejtvényt, hogy megtudd, mi következett ezután a történetben!

K: Írd be a hiányzó szavakat, hogy kiderüljön, mi történt Sámuellel!

kedves          Úr           nőttön-nőtt          emberek

A gyermek Sámuel pedig ......................................................, és ................................. volt 

mind az ...................... előtt, mind az ...................................... előtt.

Habár Sámuel nagyon fiatal volt, ahogy növekedett, úgy fejlődött, hogy Isten nagy szolgájává váljon.
Minden fiatal keresztyén ugyanígy megteheti azt, amit Isten akar tőle, és szolgálhatja Őt bármiben,
amiben tudja. Miközben Sámuel Istennek tetszően élt, Éli fiai éppen az ellenkezőjét tették. Nem törődtek
azzal, hogy az Urat szolgálják, vagy hogy engedelmeskedjenek parancsainak.

K: Nézd meg a 34. verset, és írd le Éli fiainak a nevét!

K: Milyen büntetésre számíthattak?

Éli jó pap volt, de elnéző a fiaival. Megengedte nekik, hogy közé és az Úr közé kerüljenek.

Te Istenért élsz és növekszel a hitedben? A kulcsvers elmagyarázza, hogy milyen fontos, hogy Istent
tegyük az első helyre az életünkben és engedelmeskedjünk Neki.

Olvasd el újra és gondolkozz el rajta!
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Vízszintes:
4. Sámuel az Úrnál ... 
5. Ezt kapott Sámuel minden évben.
7. Éli azt mondta, hogy ő még adhat 

utódokat Annának.
8. Ezt tette Éli Elkánával és feleségével.

(20. vers)

Függőleges:
1. Ő ment el minden évben 

meglátogatni Sámuelt.
2. Anna és Elkána ezt mutatott be 

minden évben.
3. Ennyi lánya lett Annának.
6. Anna még ... három fiút.
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3. TörTÉNET: Sámuel
Istenre figyelni Kulcsvers:

1. Sámuel 3:10

Olvasd el:
1. Sámuel 3:1-21

Ebben a leckében Sámuel megtanul arra figyelni, amit az Úr akar mondani neki. Mindez abban az
időben történt, amikor az erkölcstelenség volt jellemző Izráelben. Ezért volt nagyon fontos, amit az
Úr mondani akart. 

Egy éjjel, miután az öreg Éli lefeküdt, és Sámuel is feküdt már, valami nagyon meglepő történt.

K: Tedd sorba az alábbi képeket, számozd meg őket 1-től 5-ig!

K: Hány alkalommal ment oda Sámuel Élihez? Karikázd be a helyes választ!

4              2              5              3 

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

Sámuel mélyen átaludta az éjszakát.

A harmadik alkalom után Éli felismerte, hogy az Úr szólt Sámuelhez.

Sámuel nem ismerte az Urat.

Éli fiai szintén hallották beszélni az Urat.

Nem hívtalak,
fiam!

Szólj, mert hallja
a te szolgád. Sámuel,

Sámuel!

Sámuel!
Sámuel

Itt vagyok!
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öSSZESEN:

6. oldal

K: Nézd meg a kulcsverset, és írd ki azt a részét, amelyik elmondja nekünk, hogy a negyedik alkalom -
mal mit mondott Sámuel az Úrnak!

Sámuel valóban hallotta az Úr hangját. Hallotta azokat a szörnyű dolgokat, amiket az Úr fog tenni, hogy
megbüntesse Élit és családját.

Manapság nem halljuk úgy az Úr hangját, mint egy emberét, de Ő beszél hozzánk Igéjén, a Biblián
keresztül. Ezért kell minden nap olvasnunk, és nyitva tartanunk a szívünket és az értelmünket, hogy
megértsük, mit mond. Imádkoznunk kellene, mielőtt Bibliát olvasunk. Jó imádság válhat azokból a
szavakból, amiket az előbb írtál ki a kulcsversből.

Ezután engedelmeskednünk kell az Úrnak, úgy, hogy megtesszük, amit Ő mond. 

K: Írd az állítások mögé, hogy IGEN vagy NEM!

Sámuel egész éjszaka fennmaradt.

Félt beszélni Élivel.

Élinek csak az üzenet egy részét mondta el.

Éli nem haragudott meg az Úrra, amikor meghallotta,
hogy mi fog történni a fiaival.

K: Mit mondott Éli a 18. versben?

K: A megadott szavak felhasználásával töltsd ki az üres helyeket!

vele          prófétája          Urat          valóra

Az Úr ............................. volt.  Az Úr úgy megáldotta őt, hogy minden ............................ vált,

amit mondott.  Sámuel megismerte az ..................... . 

Az egész ország tudta, hogy Sámuel az Úr ......................................

Sámuel megtanulta, hogy milyen fontos arra figyelni, amit az Úr akar neki mondani. Nekünk is ezt kell
tennünk. ráadásul egyre jobban megismerte az Urat, ami nagyon fontos. Az Úr Jézusban hívőknek két
kérdést kell feltenniük maguknak:

Hallom az Úr hangját, amikor olvasom az Ő Igéjét?
Egyre jobban ismerem az Urat, ahogyan idősebbé válok?
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4. TörTÉNET: Sámuel 
Istent szolgálni Kulcsvers:

1. Sámuel 9:6

Olvasd el:
1. Sámuel 8:1-9;

9:1-8; 14-27; 10:1

Sok idő eltelt, és Sámuel megöregedett. Már nem volt képes úgy
irányítani Izráelt, ahogyan élete nagy részében tette.

K: Hogy hívták Sámuel két fiát, akiket bírákká tettek?

Ezek a fiúk nagyon különböztek apjuktól, és nem engedelmeskedtek Istennek.

Olvasd el újra az 1. Sámuel 8:1-9-et, és fejtsd meg a szókeresőt, hogy megtudd, mi történt ezután!

K: Írd le a válaszokat, majd karikázd be őket a Szókeresőben! A szavak vízszintesen, függő lege -
sen és átlósan, előre vagy visszafelé is lehetnek.

1. Itt bíráskodtak Sámuel fiai: ...........................

2. Mit fogadtak el Sámuel fiai ítélet hozatalkor?

(3. vers ) ...........................

3. A város neve, ahol Izráel vénei találkoztak 
Sámuellel. (4. vers) ...........................

4. Mit kértek a vének, hogy bíráskodjon
felettük? (5. vers ) ...........................

5. Ki imádkozott az Úrhoz? 

(6. vers) ........................... 

6. Az Úr ezt mondta: „.................... utáltak 
meg.” (7. vers)

7. Honnét hozta ki Isten Izráelt? 
(8. vers): ...........................

8. Mit fog tenni a király a nép felett? 
(9. vers) ...........................

K: Olvasd el a 9. fejezet első verseit, és töltsd ki az adatlapot mindazzal, amit megtudtál Saulról!

FACT

His father’s
name:

His tribe:

His height:

FILE

His
appearance:

His task:
(verse 3)

A D A T

Apja neve:

Törzs:

Magassága:

L A P

Megjelenése:

Ezzel bízta meg az 
apja (3. vers):
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

K: Pipáld ki a helyes választ, amely megmagyarázza, hogy Saul miért nem akart
elmenni Sámuelhez!

Nem hitt a prófétákban. 

Nem volt nála ajándék a próféta számára.

Azt gondolta, hogy hamarosan meg fogja találni a szamarakat. 

K: Nézd meg a 16. verset, és írd le SAJÁT SZAVAIDDAL, hogy mit mondott Isten
Sámuelnek az előző napon!

K: Olvasd el a 17-19. verseket és írd bele a szóbuborékokba...

1. ...amit Isten mondott, amikor megérkezett Saul!

2. ...amit Saul mondott!

3. ...amit Sámuel mondott!

Később Sault kenték fel Izráel első királyává, és ezzel új korszak kezdődött Izráel
történelmében. Sámuel sok éven keresztül nagyon fontos szerepet játszott népének
történelmében. Prófétaként és vezetőként egyaránt nagy tiszteletben tartották.
Nagyságának titka az volt, hogy szoros kapcsolatban volt Istennel. A mi életünk is
hasznos lehet, ha engedjük, hogy Isten tartsa teljesen az ellenőrzése alatt. Olvasd el,
hogy mit mondott Sámuel élete végén az 1. Sámuel 12:24-ben!
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