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Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

Istennek mindössze hat napig tartott,
hogy megteremtsen mindent.

K: Az alábbi listában találsz néhányat Isten teremtményei közül.
Írd mindegyiket az a nap mellé, amelyen Isten teremtette!

tengerek      Nap      fák      halak      madarak      hold
nappal    Föld     éjszaka    csillagok    ember    égbolt

Néhány szó újra és újra ismétlődik 1. Mózes 1. részében. 
Ez azt jelenti, hogy különösen fontos.

K: Olvasd el figyelmesen a fejezetet, és írj le két olyan kifejezést vagy állítást, ami
rendszeresen ismétlődik!

6. nap:

5. nap:

4. nap:

3. nap:

2. nap:

1. nap:

1. rÉsZ: Teremtés - Kezdetben
Olvasd el:

1. Mózes 1: 1-31

Kulcsvers:
Zsidó 1: 10

Ézsaiás 45:18
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ÖssZEsEN:

2. oldal

Az első fejezet a Bibliában nagyon fontos, mert:

1. Istennek csak szólnia kellett, és az Ő szavára a Világ és minden élet előállt.
Ez azért van, mert Isten mindenható.

2. Minden tökéletes volt, amit teremtett, és Isten látta, hogy minden jó.

3. Csak hat napba tellett Istennek, hogy mindent megteremtsen.

4. Minden életforma csak a saját fajtáját képes szaporítani. Mózes első könyvének első része cáfol
minden olyan elméletet és ötletet, amit azért találtak ki, hogy megmagyarázzák, hogy honnan szár -
mazik a világ és az élet. Minden életformát Isten személyesen teremtett!

K: KErEsZTrEjTVÉNy

K: A teremtés tetőpontja az volt, amikor Isten megteremtette az embert.
rakd össze a szavakat, és egészítsd ki, hogy mit mondott Isten!

IlNAHA   sNÉKUMKArÁP   NADAMIrA   NOHÁlAVsÓ
„Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a ...................................... , hozzánk ............................... :

uralkodjék a tenger ........................., az ég ..................................., az állatokon, az egész Földön, és

mindenen, ami a Földön csúszik-mászik.”

K: Mit mond a 26. vers, miben különbözünk mi emberek az állatoktól, amiket Isten teremtett?

sokan gondolják úgy, hogy Mózes első könyvének első része az egyetlen hely a Bibliában, ahol a világ
teremtéséről olvashatunk. Ez azonban nem igaz! Van még több szakasz mind az Ó- mind az Újszö vet -
ségben, amelyek igazolják a teremtés történetét.

Ajánlott további olvasásra:  •  Zsoltárok 24:1-2  • Kolossé 1:15-19  • Zsidók 11:1-33

K: Nézd meg a kulcsverseket! A másodikban Isten azt állítja, hogy Ő az egyetlen Isten.
Írd le azokat a szavakat, amiket használ ehhez az állításához!
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FüggŐlEgEs

1. Az első dolog, amit Isten teremtett

2. “Azután ezt mondta Isten: ............
össze az ég alatt levő vizek egy
helyre,”

3. Ezeket teremtette Isten az ember
előtt

4. A Föld eredetileg ilyen volt.

VÍZsZINTEs

1. Ezek elválasztására teremtette
Isten a(z ég)boltozatot

2. Ilyen fákat teremtett Isten

3. Ő teremtett mindent

4. Ez lett minden este után
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Ajánlott további olvasásra:  •  2. Mózes 20:8-11  • 103. Zsoltár 14  • Kolossé 1:16

A Biblia első könyvét „genezis”-nek is nevezik, ami azt jelenti „Kezdetek”. Ez egy igen találó név,
hiszen az első részben olvastunk az első napról, az első életről, az első emberről, és Isten első
szaváról az emberhez, akit teremtett.

K: KErEsZTrEjTVÉNy

Tehát Isten volt az egyedüli teremtője a Földnek. semmilyen más erő vagy hatalom nem zavarta
meg, ezért lett minden tökéletes és teljesen befejezett.

K: Melyik versben olvassuk, hogy Isten a 7. napot megszentelte? 

K: Miért tette ezt?

K: Írd le az első mondatát Isten parancsának, arról, amit Mózesnek mondott, és ami emlékeztet
minket arra, hogy Isten nagy jelentőséget tulajdonított a hetedik napnak! (lásd: 2. Mózes 20:8)

2. rÉsZ: Teremtés - Elkészült

FüggŐlEgEs
1. Ezt tette Isten a hetedik

napon.

2. sötétség ellentéte.

3. Ezt ültetett Isten Édenben.

VÍZsZINTEs
4. Ezt a napot szentelte meg Isten.

5. “Megteremtette Isten az embert a
maga .....................”.

6. Ezeket kellett tenni a földdel:
“töltsétek be és .............. meg!”

Olvasd el:
1. Mózes 1:27-31

2:1-9

Kulcsvers:
jános 1:1-3
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ÖssZEsEN:

4. oldal

A bibliaolvasási rész második fele (1. Mózes 2:1-9) további részletekkel szolgál Isten teremtő mun ká -
járól.

K: Egészítsd ki az alábbi mondatokat, majd karikázd be a szavakat a sZÓKErEsŐBEN! 
A szavak vízszintesen függőlegesen vagy átlósan, előre vagy visszafelé vannak elrejtve.

Ez a  _ _ _ _ _  és  _ _ _ _  teremtésének a története. (2:4)

Akkor  _ _ _ _  szállt fel a földről. (2:6)

ültetett az Úristen egy  _ _ _ _ _ _  Édenben. (2:8)

Az  _ _ _ _  fáját is a kert  _ _ _ _ _ _ _. (2:9)

A  _ _  és a  _ _ _ _ _  tudásának fáját. (2:9)

K: Melyik két különleges fa van megemlítve a 9. versben?

Nézd meg a kulcsverseket, és figyeld meg, hogy a jános evangéliuma hasonlóan kezdődik, mint az
1. Mózes 1. rész! Itt azt olvassuk, hogy az Isten Igéje (szava), aki az Isten Fia, a Teremtő. 

K: Tedd a szavakat az üres helyekre, hogy kiderüljön miről is szól a kulcsvers!

Isten    Ige    létrejött    semmi    kezdetben    Istennél    lett    kezdetben

„................................  volt az Ige, és az  ............   ...........................  volt,

és  .......................  volt az Ige.

Ő  ................................  az Istennél volt.

Minden általa  .............., és nélküle  ...............  sem lett, ami .........................”

K: Kire utal ebben az igeversben az Ige szó?

Itt egy újabb emlékeztetést találunk a teremtés nagyszerűségére. Isten és a Fiú alkotott mindent! Milyen
gyakran dicsérhetjük Istent, amikor látjuk a teremtés csodáit, a virágokban, állatokban és a Föld csodá -
latos tájaiban! szomorú viszont, hogy számtalan módon pusztítjuk Isten tökéletes teremtését.
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Ajánlott további olvasásra: •  róma 5:12-14  •  1. Timóteus 2:13-14  •  jakab 1:14-15

Ebben a részben megtudhatjuk, hogy mi történt a teremtés után az élőlényekkel.

K: Az 1. Mózes 2. rész 15. versében Isten két feladatot adott Ádámnak az Édenkertben.
Mik voltak ezek?

K: Írd a következő állítások mögé, hogy „IgAZ” vagy „HAMIs”!

• Isten azt mondta Ádámnak, hogy megeheti minden
fa gyümölcsét a kertben.

• Isten azt mondta, hogy ha esznek a jó és rossz
tudásának a fájáról, akkor meghalnak.

• Isten megengedte Ádámnak, hogy nevet adjon
minden madárnak és állatnak. 

• Isten azt mondta, hogy Ádámnak sokkal jobb lenne
ha egyedül élne az Édenkertben.

K: Írd be a következő idézetek hiányzó szavait a sZÓrÁCsBA!

1. Akkor kivette az  _ _ _ _ _  oldalbordáját, és húst tett

a helyére.

2. Ekkor  _ _ _ _ _ _ _ _  mindkettőjük szeme, és

észrevették, hogy mezítelenek.

3. Az ember így felelt: Meghallottam  _ _ _ _ _ _ _ _  a

kertben, és megijedtem

4. Ezért a férfi  _ _ _ _ _ _ _ _ apját és anyját,

ragaszkodik feleségéhez

5 Akkor ezt mondta az ember: Ez most már

csontomból  _ _ _ _  csont,

K: A szórácsban vízszintesen megtalálod, melyik teremtmény 
vette rá az asszonyt, hogy engedetlen legyen:

1. 2.

3. rÉsZ: Teremtés – A bűn megjelenik
Olvasd el:

1. Mózes 2:14-19
3:1-7

Kulcsvers:
róma 3:23

6:23
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ÖssZEsEN:

6. oldal

A kígyó az ördög volt (a Biblia néha sátánnak is nevezi) álruhában.

K: Húzd alá azt a két állítást, amelyek illenek arra, amit a sátán az első emberrel, és asszonnyal tett!

Megáldotta őket.     Becsapta őket     segített nekik     Hazudott nekik

K: Nézd meg a jános 8:44-et, és írd le a sAjÁT sZAVAIDDAl, hogyan írja le az Úr jézus a sátánt!

Mi sem különbözünk az első embertől és asszonytól, mert mi sem engedelmeskedünk Isten paran csa i -
nak, és a saját utunkat járjuk, pontosan úgy, ahogyan ők tették.

K: Írd ide az első Kulcsverset, és húzd alá azokat a szavakat, amelyeket Isten használ arra, hogy
leírja az általunk elkövetett bűnök következményeit!

K: jelöld pipával azt a meghatározást, ami legpontosabban leírja, hogy mi a bűn!

Az, ami miatt az emberek börtönbe juthatnak.

Az a sok rossz, amit az emberek a Bibliai időkben tettek.

Az engedetlenség Isten parancsaival szemben.

Azoknak a kis hibáknak az összessége, amiket az életünkben elkövetünk.

K: Írd ide a második Kulcsverset, és gondold végig alaposan, hogy mit mond! Karikázd be azt a szót,
amelyik arra utal, hogy milyen büntetéssel kell szembenézni a bűn miatt!

Ez Isten büntetésére figyelmeztet bennünket, amire mindenki számíthat a bűnei miatt, kivéve, ha hisz
az Úr jézusban, és elfogadja Tőle az örök élet ajándékát.

Választanunk kell hogy a „zsoldot” kapjuk meg
vagy az „ajándékot”.

Te melyiket választod?
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Ajánlott további olvasásra: •  Prédikátor 12:1  •  róma 5:12-23

A bűnnek mindig van büntetése, és ez alól Ádám és Éva első bűne sem volt kivétel.

„Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme” (7. vers) Ez persze nem azt jelenti, hogy eddig csukott
szemmel járkáltak! Isten megmagyarázza a 22. versben, hogy most „látnak” valamit, amit eddig nem
láthattak.

K: A 22. versben mit mond Isten, mi az, amit most tudnak?

K: Hogyan reagált szemük megnyílására Ádám és Éva? (7. vers)

K: Mit tettek, amikor hallották az Úr Istent a kertben járni?

K: Mi volt az első, amit Isten Ádámtól kérdezett miután találkoztak?

K: Isten nem azért kérdezte ezt, mintha nem tudta volna a választ,
hanem csak azt akarta, hogy beismerjék, amit tettek. Ők azon -
ban csak félig ismerték be, mert egyikük sem merte vállalni a
tettéért a felelősséget.

Kit hibáztatott Ádám?

Kit hibáztatott Éva?

Néha mi is egy kicsit olyanok vagyunk, mint Ádám és Éva, megpróbálunk valaki mást okolni a
bűneinkért. Istent azonban nem lehet becsapni! Ő ítéletet hirdetett Ádám, Éva, és a kígyó felett is,
azért amit elkövettek.

4. rÉsZ: Teremtés - A Bűn következményei
Olvasd el:

1. Mózes 3:7-24

Kulcsvers:
1. Korintus 15:22

róma 6:23
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Írásos értékelés / üzenet:

4. szint
Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

ÖssZEsEN:
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4. sZINT  A1
2018.

Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. RÉSZ:

2. RÉSZ:

3. RÉSZ:

4. RÉSZ:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

K: Keresd meg a hiányzó szavakat a 23. és 24. versben és egészítsd ki a következő
mondatokban:

“....................................... az .......................................... az Éden kertjéből, 

hogy ........................................ a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az

embert, ................................................ az Éden kertje elé a ..................................

és a ...................................................., hogy őrizzék 

az ................... fájához vezető utat.”

A Kulcsversből látjuk, hogy Ádám és Éva bűne még ma is hatással van az életünkre.

K: Mi történik azokkal, akik „Ádámban” vannak? (1Kor. 15:22)

K: A vers szerint mi történik azokkal, akik „Krisztusban” vannak?

Ádámban vagy Krisztusban lenni azt jelenti, hogy azonosítva vagyunk velük.

K: A róma 6:23-ban, mi a halál leírása?

K: Ugyanitt mi az örök élet leírása?

K: Ki az egyedüli személy, aki által örök életünk lehet?

Ezekből a tanulmányokból megismerhettük, hogy Ádámhoz
és Évához hasonlóan mindannyian vétkeztünk. 
Nekik fel kellett vállalniuk a saját büntetésüket.

Az Úr jézus meghalt a kereszten, hogy átvállalja a mi
büntetésünket. Ha bocsánatot akarunk kapni Istentől, akkor
el kell fogadnunk Őt, mint Megváltónkat!

„Higgy az Úr jézusban és üdvözülsz.”
Ap. Csel. 16:31
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