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Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. résZ: A Megváltó születése
Az angyal üzenete Kulcsvers:

Máté 1:21

Olvasd el:
Máté 1:18-25

Lukács 1:26-38

Ajánlott további olvasásra:  •  1. Timóteus 1:15  •  Zsidók 1:1-3  •  1 János 4:14

Ma egy fontos esemény híre hihetetlen sebességgel, akár pillanatok alatt körbe tud szá -
guldani a Földön. Mindez a modern kommunikációs technológiának köszönhető. Nincs
abban semmi meglepő, hogy Isten hírül adta a Megváltó születését, még mielőtt az
valójában megtörtént volna, és abban sem, hogy mindezt nagyon különös módon tette!

K: Nevezd meg azt a két embert, akikhez Isten szólt az elolvasott ige -
szakaszban!

K: Milyen kapcsolatban állt ez a két személy egymással abban az időben?

K: Amikor megtudta, hogy a menyasszonya babát vár, mit akart tenni József?

K: Mit mondott Józsefnek az angyal, hogy mit tegyen Máriával?

Isten tudomására hozta Józsefnek, hogy a Megváltó, aki hamarosan megszületik sokkal
több lesz, mint egy átlagos ember. Ezért a világra jövetele is nagyon különleges.

K: Milyen nevet kellett József adjon a születendő gyermeknek?
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ÖssZEsEN:

2. oldal

Mindezekben az eseményekben Isten azokat az ígéreteit váltotta valóra, amiket évszázadokkal
korábban adott a prófétái által.

K: Írd ide a 23. versből, hogy mit mondtak a próféták!

K: A 23. versben található Immánuel név „MEGVÁLTÓ”-t is jelent. Fogalmazd meg a saját
szavaiddal, hogy miért illik Őrá ez a név!

Amikor az angyal megjelent Máriának (Lukács 1:26-38), sok fontos dolgot mondott neki.

K: Írd be a válaszokat a meghatározásokra
az oszlopokba!
(segítség: Lukács 1:26-38)

1. Ez lépett be Máriához.
2. Ez volt a város neve, ahol Mária lakott.
3. Ez történt Máriával, amikor meghallotta

az üdvözlő szavakat.
4. Mária rokonának a neve, aki szintén

gyermeket várt.
5. Az ő trónját (vagy királyi székét) fogja a 

születendő gyermeknek adni Isten.
6. Ennek is fogják hívni Mária gyermekét (35. vers).
7. Ebben a tartományban található Názáret.

K: Függőlegesen megtalálod az angyal nevét,
aki megjelent Máriának. Írd ide!

Az angyal üzenete számunkra is fontos, mert mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy meg -
szabadul junk a bűneinkből (ld. a kulcsverset). Isten a hatalmas szeretetéből nekünk adta a Fiát, hogy a
Megmentőnk legyen!

Befogadtad már Őt a szívedbe és az életedbe?
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

A12

2. résZ: A Megváltó születése
A császár parancsa Kulcsvers:

Lukács 2:7

Olvasd el:

Lukács 2:1-7

Ajánlott további olvasásra:  • Példabeszédek 21:1  •  Dániel 4:34-35  •  Filippi 2:5-7

A római Birodalom nagyon sok hatalmas uralkodójáról tudunk. Ezek császároknak nevezték
magukat. A császárok rómában laktak - több száz kilométerre attól a kis országtól, ahol a zsidók.

K: Írd ide annak a császárnak a nevét, aki akkor
uralkodott, amikor az Úr Jézus született!

A császárnak annak érdekében, hogy megfelelő mennyiségű adót szedhessen be, szüksége volt
arra, hogy tudja, hányan élnek a birodalmában. Kiadott tehát egy parancsot.

K: Töltsd ki a hiányzó részeket a
képzeletbeli rendeletben!

Ahhoz, hogy a császár parancsát teljesít -
sék, az embereknek el kellett menniük a
születési helyükre. Az olvasott bibliai
szakasz ban találsz két személyt, akiknek
szintén meg kellett tenniük ezt az utat.

K: Ki volt ez a két személy?

K: Jelöld be a térképen:

1. A tartományt (1) és 
a várost (2) ahonnét indultak!

2. A tartományt (3) és
a települést (4), ahova mentek!

K: Melyik híres zsidó királynak volt a
leszármazottja József?

Ennek a királynak Isten csodálatos ígéreteket tett.

1.

2.
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CSÁSZÁRI PARANCS

Tartomány: ............................

Címzett:.................................
Szíria helytartója

Utasítás ................................

................................................

.................................................

Aláírás: .....................................

1. _ _ L _ _ _ _

2. _ _ _ _ r _ _

3. _ _ D _ _

4. _ _ T _ _ _ _ _

Izrael földje

Földközi-
tenger

Holt-
tenger

50 km



ÖssZEsEN:

4. oldal

K: Ird ide, hogy mit ígért Isten ennek a királynak a 2. sámuel 7:16-ban!

Ezek az ígéretek végül az Úr Jézusban váltak valóra.

K: Írd ide, hogy miért lehetett megterhelő Máriának a több mint 100 kilométeres út!

Ne felejtsük el, hogy ezek az események mögött
egy olyan hatalom állt, amely nagyobb volt, mint a
császároké. Ahogy a nagy pillanat, az Isten
Fiának eljövetele a világba közeledett, Isten teljes
mértékben ellenőrzése alatt tartotta az ese mé -
nyeket. 

Több száz évvel korábban Mikeás prófétán
keresztül a világ tudomására hozta, hogy a
Megváltó Betlehemben fog megszületni.

K: Keresd meg Mikeás 5:2 verset, és írd ide!

A messzi rómában élő Augustus császárnak fogalma sem volt arról, hogy Isten az ő rendeletét
használta fel arra, hogy az Úr Jézus születése Betlehemben történjen, ahogyan azt előre kijelentette. 
A Megváltó születése nem csak a megfelelő helyen, de a megfelelő időben is történt. Isten intézte úgy
a világ eseményeit, hogy az időzítés a legmegfelelőbb volt a Megváltó megszületéséhez!

K: Írd ide, hogy mit mond erről a Galata 4:4!

Az olvasott igeszakasz nagyon egyszerűen és pontosan írja le, hogy mi történt Betlehemben.

K: Olvasd el a 6. és 7. verseket újból, majd írd ide a kulcsverset! Húzd alá azokat a szavakat,
amikből kiderül, hogy miért jászolba fektették a megszületett gyermeket!

A hatalmas esemény bekövetkezett: Isten Fia lejött a mennyből, valóságos emberré lett hogy meghaljon
a mi bűneinkért. Ma Ő meg tudja és meg is akarja menteni mindazokat, akik hisznek Őbenne.
Gondolkozz el ezen, és adj helyet Neki az életedben, ha még nem tetted volna meg!
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint
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3. résZ: A Megváltó születése
A pásztorok látogatása Kulcsvers:

Lukács 2:11

Olvasd el:

Lukács 2:8-20

Ajánlott további olvasásra:  •  János 5:24  •  2 Korinthus 6:2

Egy egészséges kisbaba születése mindig örömre ad okot. A hír általában gyorsan terjed, 
és hamarosan érkeznek a látogatók a jókivánságokkal és esetleg ajándékokkal is.

K: A bibliaolvasás alapján kik voltak, akik először látogatták meg az újszülött Jézust?

K: Hogyan értesültek Jézus születéséről?

K: Mit csináltak, az után, hogy értesültek a hírről?

K: Olvasd el figyelmesen, mit mondott nekik az angyal! Keresd meg benne azt a három
MEGNEVEZésT, amit az angyal Jézussal kapcsolatban használ! Írd ide őket!

K: Itt megtalálod ezeknek a JELENTéséT. Írd be a négyzetbe annak a megnevezésnek a
számát az előző kérdésből, amelyikre a legjobban illik a meghatározás!

A legfelsőbb uralkodó.

Aki megszabadít a bűneinktől.

Messiás vagy Felkent.

K: Az angyal két jellemző dolgot mondott, ami alapján megtalálhatják az újszülöttet.
Mik voltak ezek?

Miután az angyal elmondta a hírt, hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik
dicsérték Istent.

K: Írd ide, hogy mit mondtak!

1. 2. 3.

/1

/2

/1

/3

/2

/2

/3



ÖssZEsEN:

6. oldal

A pásztorok látogatásának történetéből, HÁrOM nagyon fontos dolgot tanulhatunk.

1. Nagyon fontos HALLANI a Megváltóról.

Ha a pásztorok nem hallottak volna Jézusról, sosem látogathatták volna meg Őt. számunkra is ez az
első és legfontosabb dolog!

K: Nézd meg a rómaiakhoz írt levél 10:17 verset, hogy mit mond Krisztus beszédének
(a Bibliának) a hallásáról! Írd ide az igeverset!

2. Nagyon fontos FOGLALKOZNI azzal, amit hallunk.

A pásztorok azonnal cselekedni akartak valamit, azzal kapcsolatban, amit hallottak.

K: Írd ide a Lukács 2:15-ből, hogy mit mondtak egymásnak, miután az angyal elment tőlük!

Nekünk is foglalkoznunk kell azzal, amit Isten mond nekünk. Ha csak hallunk, de nem teszünk semmit,
akkor nem fogunk a mennybe jutni!

K: Mit mond arról a Zsidókhoz írt levél 2:3 verse, hogy mi az amivel törődnünk kell?

3. Nagyon fontos, hogy NE VÁrJUNK azzal, amit Isten mond, hogy megtegyünk!

K: Melyik kifejezés utal arra a 16. versben, hogy a pásztorok nem késlekedtek, hanem azonnal
elindultak Betlehembe?

Nagyon sok oka van annak, amiért nem várhatunk
azzal, hogy hiszünk az Úr Jézusban. Mindannyian
tudjuk, hogy milyen bizonytalan, meddig élünk, és a
Biblia arról is beszél, hogy az Úr Jézus második
eljövetele közel van. Ne vesztegessük az időt, menjünk
az Úr Jézushoz, és legyen Ő Urunk és Megváltónk!

K: Írd ide, hogy mit mond az Úr Jézus a Lukács 13:24-ben!
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint
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4. résZ: A Megváltó születése
A bölcsek ajándékai Kulcsvers:

Máté 2:11

Olvasd el:

Máté 2:1-23

Ajánlott további olvasásra :  •  1 Krónika 29:9-17  •  Lukács 21:1-4

Később más látogatók is érkeztek az Úr Jézushoz. Őket sokszor „Napkeleti bölcseknek” vagy
egyszerűen „Bölcseknek” nevezik. sokan azt mondják, hogy hárman voltak, de erről a Biblia nem
beszél. Olyan férfiak voltak, akik a csillagokat vizsgálták, hogy hogyan változtatják a helyüket az
égbolton. A pásztorokkal ellentétben ők messziről jöttek és nagy valószínűséggel egy kicsit később
is érkeztek, tehát nem ugyanazon az éjszakán.

K: Töltsd ki az útjelző táblán, hogy
merről jöttek és melyik városba
mentek először!

K: Mit láttak, ami miatt elindultak ebbe a városba?

Amikor megérkeztek a városba, ezt kérdezték: „Hol van Ő, aki a zsidók királyának született?” 
Az épp akkor uralkodó király nem örült ennek a kérdésnek.

K: Hogy hívták az uralkodó királyt?

K: Mi volt a reakciója?

A király meg akarta találni a választ a bölcsek kérdésére, ezért hivatta az ősi zsidó iratok szakértőit.
Ezeket az iratokat ma Ószövetségnek hívjuk.

K: Milyen választ adtak a királynak az írástudók?

K: Írd ide azt az igeverset (Mikeás próféciáját) amire alapozták a válaszukat!

Ennek az információnak a birtokában a bölcsek elmentek a kb. 10 km-re lévő Betlehembe. 
Ott megtalálták a kisgyermeket Máriával a házukban. Imádták Őt, és átadták a drága és nagyon
értékes ajándékaikat Neki.
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Írásos értékelés / üzenet:

4. szint

Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

ÖssZEsEN:
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. RÉSZ:

2. RÉSZ:

3. RÉSZ:

4. RÉSZ:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

K: Mik voltak ezek az ajándékok?

K: Egészítsd ki a mondatokat, majd írd be a 
megoldásokat a szórácsba!

A = Heródes azt kérte, hogy .............
tudtára, ha megtalálták Jézust.

J = Jézus a .............. Betlehemben 
született.

Á = Miután imádták Jézust, .............
az ajándékaikat.

N = A bölcsek ..............-ről érkeztek
Jeruzsálembe.

D = József .............. nemzetségéből
származott (ld. Máté 1:20)

é = Miután a bölcsek elmentek, 
József ...................... menekült 
el Egyiptomba.

K = Abban az időben Heródes volt
a .............. Jeruzsálemben.

O = Amikor a bölcsek ......................
a házhoz, ahol Jézus volt, a csillag megállt a ház fölött.

K = Heródes azt kérdezte az írástudóktól, hogy hol kell megszületnie a
.........................-nak.

Azzal, hogy ilyen értékes ajándékokat adtak a bölcsek az Úr Jézusnak, azt akarták
kifejezni, hogy mennyire fontosnak tartják Őt. Isten megmutatta nekik, hogy mennyire
különleges volt ez az újszülött Király, és a bölcsek tudták, hogy a legértékesebb dolgok
illetik meg Őt.

Mindannyiunknak fel kell tenni a kérdést: Mennyire értékes Ő NEKEM? Nagyra
értékelem-e Őt? Valóban ő az éN Megváltóm és az éN Uram is?

K: Gondolkozz ezeken a kérdéseken, és írd ide a róma 12:1-et!
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