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Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

Ajánlott további olvasásra:  •  Józsué 24: 2-3  •  zsidók 11: 8-10

Habár Ábrahám évezredekkel ezelőtt élt, az ő hite, Istenbe vetett bizalma évszázadok
óta jó példa a keresztyéneknek. Amikor először olvasunk róla a Bibliában, még csak
Abrámnak hívják.

K: Írd ide Abrám családtagjainak a nevét!

Apja: Felesége Unokaöccse 

Abrám és a családja Mezopotámiában élt.
K: Írd be a térképen a

nevét annak

1. a városnak, ahonnét
elindultak!

2. a városnak, ahova
megérkeztek!

3. az országnak, ahova
készültek utazni!

Azokban a napokban az utazás nem volt egyszerű dolog. Egy ilyen több-száz
kilométeres út megtétele nagy vállalkozás volt. Nagyon sok embert érintett, hiszen sok
szolga és állat is ment velük. senki sem indult volna egy ilyen útra, anélkül, hogy ne lett
volna meggyőződve annak szükségességéről.

K: Ki jelent meg Abrámnak? (ld. a kulcsverset)

Mit mondott neki? (1. Mózes 12:1)

Miért ment oda? (ld. zsidók 11:8)

1. rÉsz: Ábrahám elhívása
Olvasd el:

1. Mózes 11:27-32
12:1-9 

Kulcsvers:
Apostolok Csel.

7:2-4
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ÖsszEsEN:

2. oldal

Azt olvashatjuk, hogy Táré elindult Úr-Kaszdimból, hogy Kánaán
földjére menjen. Nem lehetetlen, hogy Isten először neki mondta, hogy
menjen Kánaán földjére, Táré azonban megállt Háránban, és ott is
maradt egészen a haláláig.

Isten teljes engedelmességet vár tőlünk. Bármit mond, meg kell
tennünk, bárhová küld, el kell mennünk. Azok a keresztyének, akik
nem engedelmeskednek Isten szavának, a Bibliának, soha nem fogják
megkapni azokat az áldásokat, amelyeket Isten akar nekik adni.

Abrám bátorítást kapott arra, hogy engedelmeskedjen Isten szavának
azáltal, hogy Isten elmondta neki, hogy miket fog tenni. Nézzük meg,
hogy milyen ígéreteket kapott Abrám!

K: Öt dologról olvasunk, amit Isten tenni fog. Írd ide ezeket! (12: 2-3)

Abrám nem ismerte azt az utat, ahová mennie kellett (ld. zsidók 11: 2), de bízott Isten vezetésében. 
Mi sem ismerünk minden részletet az utazásáról, de azt tudjuk, hogy Abrám és családja végül
megérkezett Kánaánba.

K: Készíts egy listát azokról, akik Abrámmal mentek Kánaánba!

Abrám lehet, hogy csalódott volt, amikor megérkezett Kánaánba, mert az akkor már lakott terület volt,
de Isten egy nagyszerű ígéretet adott neki, amivel bátorította őt. (ld. 7. vers)

K: Isten újból Abrámnak ígéri azt a földet. Hogyan reagált erre Abrám?

Ezek az események azért történtek Abrámmal, mert találkozott Istennel, Aki elhívta őt.

K: Írd ide a kulcsversből, hogy mi volt Isten KONKrÉT utasítása Abrámnak!

Amikor Isten hív minket, Abrámhoz hasonlóan nekünk is bíznunk kell Benne, követnünk kell Őt, és
engedelmeskednünk kell Neki. Teljesen át kell adjuk az életünket neki!
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Ajánlott további olvasásra:  • Máté 6:33  •  Márk 8:36

Állandóan döntéseket kell hozzunk - pl. mit tanuljunk, hol dolgozzunk, mit sportoljunk, kivel
barátkoz zunk. Döntéseket hozunk Istennel kapcsolatban is: követni akarjuk az Urat, vagy a saját
utunkat járjuk. Ebben a részben arról tanulhatunk, hogyan dönthetünk jól az életünkben.

K: Az 1. Mózes 13:1-4 segítségével fejtsd meg a
Keresztrejtvényt, hogy kiderüljön ennek a
résznek a mondanivalója!

Vízszintes
2. Az egyiptomi király neve. (ld 12: 20)
3. Innét jött fel Abrám.
5. Eddig a városig ment el Abrám.
6. Ebben lakott Abrám.

Függőleges
1. Ő is Abrámmal vándorolt.
2. Őt is magával hozta Abrám a Délvidékre.
4. Ezt épített Abrám azon a helyen, ameddig vonult.

K: Írd le a sAJÁT szAVAIDDAL, hogy miért kellett Abrámnak és Lótnak különválniuk!

Abrám átengedte a választás lehetőségét Lótnak.

K: Milyen ajánlatot tett Abrám Lótnak?

K: Húzd alá azokat a szavakat, amik azt a területet jellemezték, amit Lót választott!

Bő vízű /  Nyugati  /  Jordán környéke  /  sivatag  /  Kelet  /  Nílus völgye 

sodoma és Gomora meletti  /  Jerikó környéke.

Lót három hibát követett el, amikor választott:
1. Nem kérdezte meg Istent, hogy melyik utat válassza.
2. Nem adta át az választás jogát nagybátyjának Abrámnak, habár udvariasnak kellett volna lennie,

mivel Abrám idősebb volt, mint ő, és nagyon sok mindent tett Lótért.
3. Egy olyan nagyváros mellett telepedett le, ahol az emberek nagyon gonoszak voltak.

Egy fontos döntés előtt mindig meg kell kérdezzük Istent, hogy mi a terve velünk, mit tegyünk.
sose válasszunk olyat, ahol látjuk, hogy elkerülhetetlen a bűn kísértése!
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2. rÉsz: Ábrahám választása
Olvasd el:

1. Mózes 13:1-18
14:1-16 

Kulcsvers:
Józsué 24:15
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ÖsszEsEN:

4. oldal

Abrám Kánaán földjén maradt.

K: Miután Lót elment, Isten egy újabb ígéretet adott Abrámnak a földdel kapcsolatban. Mi volt ez?

Amiért Abrám engedelmes volt, Isten további ígéreteket adott neki az utódaival kapcsolatban.

K: Az alábbi állítások mögé írd be, hogy IGAz vagy HAMIs!

Lót keleti irányba ment, így Abrámnak a nyugati terület maradt.

Abrám családja olyan lesz, mint a fák az erdőben.

Abrám bejárhatta az egész területet, amit látott.

Isten Abrámnak ígérte azt az egész területet. 

Abrám örült Isten újabb ígéreteinek.

K: Mit tett, hogy kifejezze a köszönetét?

Miközben Abrám élvezte Isten áldásait, Lót háborúba keveredett, ahol fogságba hurcolták. (14:1-2)

K: Karikázd be a helyes számokat!

5 4
4 király harcolt 7 király ellen
3 5

Azt olvassuk, hogy ekkor Lót már bent lakott sodoma városában.

K: Mi történt Lóttal a háborúban? (14:12)

K: Hány embert fegyverzett fel Abrám? Mikor támadtak?

Abrám tehát megmentette Lótot, és a vagyonát. Lót választása nem bizonyult jónak, és emiatt rossz úton
járt. Egyedül a nagybátyja bátorságának köszönhette, hogy visszakapta a szabadságát.

sokszor sokkal könnyebb a rossz mellett dönteni az iskolában, a barátok között, de akár otthon is.
Kész vagy olyan döntést hozni, mint Józsué tette a kulcsversben?

K: Írd ide a kulcsversből, hogy milyen döntést hozott Józsué!
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Ajánlott további olvasásra: •  róma 4:16-22  •  zsidók 11: 11-12

Mindent elhiszel, amit mondanak neked? Ez általában attól függ,
hogy ki mondja. Abrám megtanulta, hogy amit Isten mond neki,
azt elhiheti, mert igaz.

Abrámnak azonban volt egy problémája. Isten sok leszárma zot -
tat ígért neki, de még egy gyereke sem volt.

K: Olvasd el figyelmesen az 1. Mózes 15:1-7 verseket és
egészítsd ki, hogy mit ígért Isten Abrámnak!

Így ............ az Úr Abrámhoz látomásban:  „Az lesz az ......................, aki tőled fog származni...
Tekints föl az .............., és számold meg a ..............................., ha meg tudod számolni!” Azt
is mondta neki: „Ennyi .................. lesz!”   Abrám .......... az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta
el őt. Azután ezt mondta neki: „Én az Úr vagyok, aki ............................... Úr-Kaszdimból, és
neked adom ezt a földet ...........................”

K: A nevek és a jelzők nagyon fontosak a Bibliában!
Olvasd el a 17:1-19 verseket, és válaszolj a kérdésekre!

Hogyan nevezi az Úr önmagát?

Mi lett Abrám új neve?

Miért kapott Abrám új nevet?

Mi lett a feleségének az új neve?

(Feleségének az új neve „hercegnő”-t jelent, mert sok nemzet és király anyja lesz.)

Hogyan kellett a fiát elneveznie?

Milyen meglepő hírek voltak ezek Ábrahámnak! Ez egy hatalmas ígéret volt!

K: Mit tett Ábrahám? (ld. 17:17)

Mit mondott magában?

3. rÉsz: Ábrahám bizalma
Olvasd el:

1. Mózes 15:1-7;
17:1-19;  18:1-15

Kulcsvers:
1. Mózes 18:14
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ÖsszEsEN:

6. oldal

Ezután Isten egy nagyon különleges kijelentést adott magáról: meglátogatta Ábrahámot.

K: Olvasd el az 1. Mózes 18:1-15 verseket, és írd be a hiányzó szavakat az alábbi mondatokba!
Ezután keresd meg és karikázd be őket a szókeresőben!

Megjelent neki az Úr a __________ tölgyesében.

Amikor felnézett, _____________ férfi állt előtte.

Ábrahám leültette őket a _______ alá.

sárának szólt, hogy készítsen ____________-t.

Ábrahám elkészíttetett egy szopós ____________-t.

Ábrahám ________-et adott nekik inni.

sára a _____________-ban volt.

“_______ esztendő múlva sárának fia születik.”

A látogatók közül az egyik az Úr volt. 
Ez egyike volt azoknak a csodálatos
pillana toknak, amikor Isten egy rövid
időre lejött a Földre.

K: Mik voltak azok az első szavak, amikből megtudhattuk, hogy Ő beszél? (ld 10. vers)

K: Hogyan reagált sára erre a hírre?

K: Írd ide a kulcsversnek azt a részét, ami arról szól, hogy Istennek semmi sem lehetetlen!

Nem kellene félnünk attól, hogy Istenben bízzunk - először a bűneink bocsánatával kapcsolatban,
majd, mint az Ő gyermeke hétköznapi életünk minden területén.

s É r M A M Ó
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

A6

Ajánlott további olvasásra:  •  róma 8:32  •  Jakab 2:20-24

Ábrahámnak most élete legnagyobb próbájával kellett szembenéznie. Nagyon sokáig kellett várnia
Izsák születésére, és most Isten őt állította próbájának a középpontjába.

K: Töltsd ki a hiányzó szavakat a szóbuborékban, hogy kiderüljön, mit is kért tőle Isten!

A gyermek feláldozása mindennapos volt a pogány népek között, akik nem ismerték az igaz Istent.
Ábrahámnak nagyon nehéz volt megérteni azt, hogy Isten miért akarta tőle, hogy ezt tegye. 
Ha ő most feláldozza Izsákot, hogyan fognak tudni beteljesedni Isten ígéretei?

K: rendezd helyes sorrendbe a következő mondatokat1-5-ig! (3-4. versek)

 Elindult arra a helyre, amit Isten mondott neki.

A harmadik napon meglátta a helyet messziről.

Ábrahám fölnyergelte a szamarát.

Fát vágott az égőáldozathoz.

Maga mellé vette két szolgáját és Izsákot.

K: Töltsd ki a szórácsot, hogy kiderüljön mi történt ezek után!

1. Ábrahám azt mondta, hogy ......... felmennek 
a hegyre imádkozni.

2. Ábrahám megígérte a ........., hogy visszatérnek hozzájuk.
3. Izsák vitte az égő ......... való fát.
4. Ábrahám azt mondta, hogy Isten fog ......... a bárányról.
5. Ábrahám vitte a ......... és a kést.
6. ......... és Izsák megérkeztek arra a helyre, 

amit Isten mondott neki.
7. Ábrahám egy oltárt ......... ott
8. Ábrahám megkötözte a fiát és feltette az .........
9. Amikor Ábrahám meg akarta ölni a fiát, 

egy angyal ..........neki.
.

Nézd meg a szórácsot, és írd ide, 
hogy mit tett Ábrahám!

...................................... mutatott be az Úrnak.

Fogd a ...................., a te ............................, 
akit ......................, Izsákot, és menj el a ........................... földjére, 
és áldozd fel ott ................................... az egyik ...........................,

amit majd megmondok neked!

1 2

3

4

5

6 7

8

9

4. rÉsz: Ábrahám próbatétele
Olvasd el:

1. Mózes 22:1-19

Kulcsvers:
zsidók 11:17-19
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. RÉSZ:

2. RÉSZ:

3. RÉSZ:

4. RÉSZ:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

K: Mit mondott az Úr angyala Ábrahámnak, miután a nevén szólította? (12. vers)

Ábrahám kész volt odaadni mindenét Istennek. Annyira szerette Istent, hogy még a saját
fiát is feláldozta volna Neki.

K: Miben hitt Ábrahám? (zsidók 11: 19)

K: Mit áldozott fel Ábrahám Izsák helyett?

K: Hogyan nevezte el azt a helyet?

Amikor az Úr angyala másodszor is szólt Ábrahámhoz, elmondta, hogy azért mert
engedelmeskedett Isten szavának, Ábrahám egy hatalmas áldást kap.

Ábrahám életének ez az eseménye egy kép arról, amikor Isten odaadta a Fiát, az Úr
Jézust, hogy meghaljon a kereszten. Akkor ott senki sem volt, aki helyettesítse őt, ezért
Ő halt meg mindannyiunkért.

K: Írd ide a róma 8:32 verset, ami pont erről szól!

Te mit teszel Isten hatalmas áldozatával, amit érted tett?
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