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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 keresztyén élet
Az imádkozás Kulcsvers:

Lukács 11:9

Olvasd el:
Lukács 11:1-10

Máté 6:5-15

Ajánlott további olvasásra:  • Lukács 18:1-14  •  1. Timóteus 2:1-6  •  Filippi 4:6-7

Lukács evangéliumában sokszor olvashatunk arról, amikor az Úr Jézus imádkozott. 
Ő a legnagyszerűbb példája az imádság emberének. Minden keresztyénnek követnie
kelle ne az Úr Jézus példáját, minél többet beszélni Istennel imádságban.

K: Mit kértek az Úr Jézustól a tanítványai,
amikor befejez te az imádkozást?

K: Megkérdezhetjük magunktól: „Mi az imádság?”
Írd le saját meghatározásodat az imádságról!

Nagyon fontos tudnunk, hogy KIhez imádkozunk. Istent csak akkor szólíthatjuk Atyánk -
nak, ha hiszünk abban, hogy az Úr Jézus megbocsátotta a bűneinket. ekkor Isten
családjá nak tagja leszünk, és Isten lesz a Mennyei Atyánk. Az imádság, amit az Úr
Jézus tanított a tanítványainak nem arra való, hogy azt állandóan ismételgessük,
hanem egy minta arra, hogy MIérT imádkozzunk, és MIKeT mondjunk, amikor Istennel
beszélgetünk.

K: KereszTreJTvéNy
vízszintes
3. Milyen rendszerességgel kell imádkozni táplálékért?
4. ez Istené a dicsőség és az ország mellett.

Függőleges
1. ennek a bocsánatáért kell imádkozni

(más szóval: vétek).
2. ettől kell megszabadulást kérjünk.
5. Így szólíthatjuk Istent: Mennyei ...
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ÖsszeseN:

2. oldal

vannak, akik csak akkor imádkoznak, amikor bajban vannak. vannak, akik meg azt gondolják, hogy az
imádság egyszerűen csak a szükséges dolgok kérése Istentől.

K: A betűket kibogozva egészítsd ki a szavakat, hogy kiderüljön, miket is tartalmaz egy imádság!

ŐsIC D __ __ __ __ Í T és
Az, amikor imádjuk Istent a szeretetéért és jóságáért.

vŰLAN B __ __ __ __ __ L Á s
Az, amikor elmondjuk a bűneinket Istennek.

ALÁA h __ __ __ __ D Á s
Az, amikor megköszönjük Istennek, amit nekünk adott.

ryÖNÖ K __ __ __ __ __ G é s
Az, amikor valami különleges dolgot kérünk Istentől.

JezÖBNÁ K __ __ __ __ __ __ __ r Á s
Az, amikor arra kérjük Istent, hogy valaki másnak segítsen.

Most nézzük meg, hogyan és hol beszéljünk Istennel!
Térjünk vissza a Máté 6. fejezethez!

K: válaszolj az alábbi állításokra, hogy IGAz vagy hAMIs!

Az imádkozásnak nem nagy nyilvánosság előtt kell megtörténnie. .................

Az imádkozás egy többször ismétlődő szöveg kell legyen. .................

Az imádságnak alázatos lélekből kell fakadnia, és nem az embereknek 
való tetszés, hanem az Istentől jövő jutalom elnyerése kell legyen a célja. .................

K: Mit tanít a Máté 6:8 arról az Istenről, akihez imádkozunk?

Lukácsban arról olvasunk, hogy kitartónak és rendszeresnek kell legyünk az imádkozásban.

K: Írd ide a Kulcsverset, ami bátorít bennünket, hogy ne hagyjuk abba az imádkozást!

sose felejtsd el: BÁrMIKOr és BÁrhOL imádkozhatunk!

K: Írd ide, hogy hol imádkoztak az alábbi személyek!

JóNÁs (Jónás 2:1-2) ................................................................

PÁL és szILÁsz (Ap. Csel.16: 24-25) ................................................................

PéTer (Ap. Csel. 10: 9) ................................................................

Írd ide, hogy milyen különlegességeket tanultál az imádságról ebben a részben?
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2. rész: A keresztyén élet
A Biblia Kulcsvers:

zsoltárok 
119:105

Olvasd el:
Ap. Csel. 17:10-14
2. Timóteus 3:14-17

Ajánlott további olvasásra: •  zsoltárok 1  •  Apostolok. Cselekedetei 18:24-28  
•  1. Péter 1: 23-35  •  Jakab 1: 21-25

Az egyik legjobb módja annak, hogy Istenről ismereteket szerezzünk az, ha olvassuk és tanulmá -
nyoz zuk a Bibliát, más néven a szentírást vagy Isten Igéjét.

K: Írd ide a Kulcsverset, és húzd alá, hogy mire használhatjuk Isten igéjét!

K: Nézd meg az Apostolok Cselekedetei 17:10-12 verseket, és válaszolj az alábbi kérdésekre!

1. hogyan fogadták Isten Igéjét?

2. Milyen sűrűn „kutatták az Írásokat”?

3. Miért „kutatták az Írásokat”?

K: Mi volt az eredménye annak, hogy „kutatták az Írásokat”? Melyik versben olvasunk róla?

Fontos, hogy szánjunk időt arra, hogy a Bibliát olvassuk. A
Béreabeliekhez hasonlóan, időt és energiát kell szánjunk arra, hogy
megértsük amit olvasunk.

A napi bibliaolvasási rendszer kialakításához segítségedre lehet egy
olyan naptár vagy útmutató, amiben minden napra meg van adva egy-
egy igesza kasz. ha szeretnél egy ilyet, akkor a feladatlap végén lévő
honlapon található címre írjál egy levelet vagy e-mailt!

K: Kik maradtak Béreában azután, hogy Pálnak el kellett mennie?

..................................... és ...............................................

Az elolvasandó igék közül a második szakasz egyiküknek íródott. Pál Isten Igéjének a fontosságáról
írt neki.

K: Mióta ismerte a szentírást?

vers:
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ÖsszeseN:

4. oldal

K: A 2. Timóteus 3:16 alapján mire használható a szentírás?

K: Nézd meg a 2. Timóteus 3:17 verset, és írd le a sAJÁT szAvAIDDAL, hogy mit eredményez a
szentírás tanulmányozása!

Nézzünk meg most két személyt, egyet az ó-, egyet pedig az Újszövetségből, akik értékelték és
tanulmányozták Isten Igéjét!

K: Olvasd el ezsdrás 7:10-et! ezsdrás
tanulmányozta a Törvényt (az ószövetség
egy része). Mit tett még ezsdrás?

ezsdrás szánt időt arra, hogy megismerje Isten Igéjét. ezzel követendő példát mutatott a számunkra is.

K: Olvasd el az Apostolok Cselekedetei 18:24-
28 verseket! Ki jött efézusba hogy tanítsa az
Írásokat?

A 26. versben azt olvassuk, hogy kész volt segítséget elfogadni és tanulni más keresztyénektől. 
soha nem fogjuk tudni annyira megismerni Isten Igéjét, hogy már mindent tudjunk róla. Mindig késznek
kell lennünk hogy új dolgokat tanuljunk!

K: Nézd meg a 27-28. verseket! Mi lett az eredménye annak, hogy kész volt tanulni másoktól?

ha az Isten Igéje valóban segítség a számunkra, akkor ne feledkezzünk meg a Jakab 1:21-25 versekben
olvas ható dolgokról!

K: Írd ide a 22. verset, és húzd alá azt a részt belőle, amiből kiderül, hogy kicsit több dolgunk van,
mint csupán hallgatni az igét!

Miért ne tűznéd ki magadnak célul,
hogy minden nap olvasol egy részt a Bibliából?

Kérd Istent, hogy segítsen a gyakorlatban is megvalósítanod a dolgokat, amiket
tanulsz belőle!
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3. rész: A keresztyén élet
Istenért élni Kulcsvers:

János 15:5

Olvasd el:
János 15:1-17
Galata 5:22-23

Ajánlott további olvasásra:  •  Galata 5:16-24  •  róma 6:20-23

Akik kertészkednek, a tél végén általában megmetszik a rózsáikat. ha láttál már ilyet, azt gondol -
hat tad, hogy ez nagyon durva dolog. Amikor befejezik a munkát, úgy tűnik, nem sok mindent hagy -
tak rajta. Nyárra azonban ugyanezek a bokrok rengeteg hajtást hoznak, és gyönyörű szép virágaik
lesz nek! ez emlékeztet bennünket arra, hogy a mi életünk is hasonló kell legyen a növényekhez.
Ahogyan a növények csodálatos virágokat hoznak, úgy kellene meglátszani a mi életünkben is az
Úr Jézus jellemvonásainak.

K: Nézd meg az 1-5. verseket, és írj egy-egy mondatot az Atyáról, arról az emberről, aki
gyümölcsöt terem és arról, aki nem terem gyümölcsöt!

K: Írd le a kulcsverset és húzd alá azt a részt, amelyik a gyümölcstermő keresztyén élet titkáról
szól!

K: A 4. és 7. versben találsz egy dolgot, ami nagyon
fontos a keresztyén lelki növekedésben. Írd ide!

K: Olvasd el a 2. Timóteus 3:16-ot és
írj egy rövid összegzést a sAJÁT
szAvAIDDAL, hogy mire hasz nál -
hatja a keresztyén ember Isten
igéjét az életében!

K: Olvasd el figyelmesen az első igeszakaszt, és írd ide, hogyan tudjuk megmutatni az Úr
Jézusnak azt, hogy mi az Ő barátai vagyunk!

A gyümölcsöt nem termőA gyümölcsöt termőAz Atya
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6. oldal

A keresztyéneknek ahhoz, hogy növekedni tudjanak szoros kapcsolatot kell kialakítaniuk az Úr Jézussal.
ez azt jelenti, hogy tanulmányozzák az Ő Igéjét és engedelmeskednek is annak.

K: Milyen két gyakorlati eredményét tapasztalhatják meg ennek? (Lásd 10. és 11. versek.)

Lépjünk tovább a Galata 5:22-23-ra.
Ami kor a keresztyének engedik a
bennük lakó szent léleknek, hogy az Úr
Jézus jellem voná sait kialakítsa
bennük, akkor lesz nek hason lók ká
Őhozzá. Az Úr Jézus kilenc tulajdonsá -
gát olvassuk, amiknek a mi életünkben
is láthatóvá kell válniuk, bizo nyítva
ezzel, hogy valóban keresz tyé nek
vagyunk.

K: Írd be ezeket a „szőlőfürtbe”!

K: Nézd meg a János 15:1-8 verseket újból! Melyik versben olvasunk arról, hogy miért terem jünk sok
gyümölcsöt?

K: Írd ide a Kolossé 1:10-et! Legyen ez egy imádság a saját életedre is, ha egy olyan életet szeretnél
élni, ami visszatükrözi az Úr Jézus jellemvonását!

Ne felejtsd el, hogy a szőlő csak akkor tud gyümölcsöt
teremni, ha az ágak gyümölcsöt hoznak! 

Jézus azt mondta: „én vagyok az igazi szőlőtő.” Az életünk
csak akkor lehet gyümölcsöző, ha kapcsolatban vagyunk
Jézussal, ahogyan az ágak is kapcsolat ban vannak a
szőlőtővel. A szőlő részévé válunk, amikor elfogadjuk
Jézust, mint személyes Megváltónkat és Urunkat. Csak
ezután tudunk olyan életet élni, amely gyümölcsöt terem
Istennek.
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4. rész: A keresztyén élet
Adakozás Istennek Kulcsvers:

2. Korinthus 9:7

Olvasd el:
Márk 12:41-44

Máté 6:1-4

Ajánlott további olvasásra: • 1 Korinthus 16:1-2   •   2 Korinthus 8:1-9 és 9:1-15

ez az utolsó rész az adakozással foglalkozik. Mennyit adjunk Istennek? Milyen rendszerességgel
tegyük ezt? hogyan tegyük ezt?

K: Nézd meg az Apostolok
Cselekedetei 20:35-öt és
írd ide mit mond Pál, hogy
mit tanított az Úr Jézus az
adakozás ról!

K: Márk 12:41-44. versekben Jézus valamire taní -
totta a tanítványait. Ki adott példát hozzá?

K: szóKIrAKó

1. Melyik épületben játszódik az esemény?

2. Milyen pénzből dobott be kettőt a szegény asszony?

3. Ki hívta fel az eseményre a tanítványok figyelmét?

4. Ki adott többet? A gazdagok vagy az özvegy?

5. Miből adakoztak a gazdagok?

K: Írd ide a sAJÁT szAvAIDDAL, hogy miért mondta az Úr Jézus, hogy az özvegyasszony
mindenkinél többet adott?

K: Te mit tanultál ebből a történetből az adakozásról?

Az Úr Jézus látta amit az özvegyasszony tett, és ismerte a szívét is. Arra hívta fel a figyelmet, hogy
mi MArADT neki, és nem arra, hogy mennyit ADOTT. Amikor adakozunk, valóban áldozatot
hozunk? sokszor az alapgondolatunk nem helyes, amikor Istennek adakozunk.

K: Írd le a kulcsverset és húzd alá a szavakat, amelyek jellemzik, hogy milyennek kell lennie a
hozzáállásunknak, amikor adakozunk!
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Írásos értékelés / üzenet:

4. szint
Ide küldd vissza a kitöltött lapot:
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. RÉSZ:

2. RÉSZ:

3. RÉSZ:

4. RÉSZ:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

A Máté 6:1-4. versekben újabb dolgokat tudhatunk meg az Úr Jézus tanításából azzal
kapcsolatban, hogyan adakozzunk.

K: válaszolj az alábbi kérdésekre!
1. Mit kell titokban tennünk? (1. vers)
2. Miért tegyük titokban?
3. Kit ne utánozzunk az adakozáskor?
4. Mit mond az Úr Jézus, hogyan adjuk oda az adományunkat?

K: A tanulmánynak ebben a részében
olvasunk még valami másról, amit
titokban kell cselekednünk. Mi ez?

Ne gondoljuk azt, hogy az „adomány” csak pénz vagy valami jótett lehet! ez lehet az
időd vagy más képességed, lehetőséged is.

K: Olvasd el figyelmesen a 2. Korinthus 8:1-5 verseket! Írd ide, hogy mit adtak ezek
a keresztyének az Úrnak mielőtt adakoztak volna más keresztyéneknek és
gyülekezeteknek!

Az Úr Jézus önmagát adta értünk, amikor meghalt a kereszten. Amikor meg -
értjük ezt, a legkevesebb amit tehetünk, hogy átadjuk az életünket Neki.

K: Írd ide a 2. Korinthus 9:15 verset és tedd fel magadnak a kérdést,
hogy ha Isten ilyen ajándékot adott, akkor te mit adhatsz Neki cserébe?
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