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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 Törvény
„Egy Isten” Kulcsvers:

Máté 22:37

Olvasd el:
2. Mózes 19:16-25,

20:1-7;
Máté 22:34-40

Ajánlott további olvasásra:  •  2. Mózes 19:1-13  •  Ézsaiás 40:18-31

Az izráeliták kijöttek Egyiptomból, elin -
du ltak keleti irányba a sivatagban és
rövi desen megérkeztek a Sínai-hegyhez.

K: Írd be a megfelelő számokat a
felsorolt helyek mellé!

Az izráeliták megérkezése a Sínai-hegy -
hez emlékezetes esemény volt.

K: Írd be a hiányzó szavakat, hogy felidézzük, mi történt!
Isten leszállt a hegyre ...........-ben (18. vers), miközben .....................,  ......................és
sűrű ..................... támadt a hegyen. (16. vers) A népnek  nem szabadott túl közel menni
a ........................... és előtte fel is kellett készülnie a találkozásra: kimosni a ruháikat (12.
vers). Meg kellett tanulniuk, hogy Isten ......................, és sem a ......................, 
sem a nép nem mehettek közel hozzá (24. vers).

A 19. fejezetben Isten beszélt Mózessel, és elmondta neki, hogy ki Ő, és mit tett értük.

K: Mi volt azok közül, amire Mózest emlékeztette a legnagyobb dolog, amit Isten
Izráel népéért tett?

Az izráelitáknak meg kellett tanulniuk, hogyha Istennel akarnak járni, akkor meg kell
tegyék azt, amit Ő parancsol nekik. A körülöttük élő népek különböző isteneket imádtak,
mint például a Napistent, a Holdistent vagy a csillagokat. Mások kőből, fából aranyból
vagy ezüstből készítettek istenszobrot. Ezeket „bálványoknak” nevezzük.

K: Nézd meg az 5. Mózes 9:16-ot és egészítsd ki a mondatot!
A Sínai-hegyhez érkezve 40 napon  belül az izráeliták durván megszegték az első 
paran cso latot, mert egy _________________________ öntöttek és azt imádták.

Bálvány minden, ami Istentől veszi el a helyet az életünkben.
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� Egyiptom

� Kánaán
(Az Ígéret földje)

� Sínai-hegy

� Vörös-tenger

Földközi-
tenger



ÖSSzESEN:

2. oldal

K: Nézd meg az 1. Királyok 16:31-32-t és írd ide annak a bálványnak a nevét, amit az izráeliták
később imádtak!                 

Talán azt gondolod, hogy napjainkban az emberek nem imádnak már mindenféle istenszobrokat vagy
bálvá nyokat, mint ahogyan az izráeliták tették, de valójában ma is vannak bálványok! Nagyon kézzel -
fogható dolgok lehetnek ezek, de amennyiben ezek a legfontosabbak a számunkra az életben és
elfoglalják Isten helyét, akkor azok valójában bálványok.

K: Írj ide három dolgot, ami szerinted bálvány lehet a te életedben!

K: Olvasd el újból a 2. Mózes 20:1-7-et és döntsd el az alábbi állításokról: IGAz vagy HAMIS!

Isten azt akarta, hogy Izráel népe csak őt imádja.

Isten örült annak, ha Izráel népe imádta az általa teremtett világot.

Isten megbünteti azokat, akik bálványt imádnak.

Isten azt akarta, hogy akik imádják őt, azok úgy mutassák ki
a szeretetüket, hogy megtartják a parancsolatait..

Istent bántja, amikor azt hallja, hogy az emberek az ő nevét vagy az Úr Jézus nevét használják károm -
kodásra. Isten azt akarja, hogy mindenki megértse: nem szabad visszaélni az ő nevének a használa -
tával.

K: Írd ide, hogy mit mondott a 2. Mózes 20:7 versben!

Az Úr Jézus idejében a farizeusok büszkék voltak arra, hogy ismerték Isten összes törvényét. Sokszor
a saját szabályaikat is hozzátették ehhez, így az élet elég bonyolulttá vált mindenki számára. Egyszer
az egyik farizeus megpróbálta letesztelni az Úr Jézust azzal, hogy egy nagyon bonyolult kérdést tett fel
neki (Mátéból olvasott szakasz).

K: Mi volt ez a kérdés?

K: Írd ide a kulcsverset, ami Jézus válasza volt, és húzd alá azokat a szavakat, amik kifejezik, hogy
mennyire kell szeressük Istent!

3.2.1.
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2. rÉSz: A Törvény
Isten útja Kulcsvers:

2. Mózes 20:8

Olvasd el:
2. Mózes 20:8-11
Lukács 13:10-17

Ajánlott további olvasásra: •  Máté  12:1-14  •  Máté  28:1-15

Az első parancsolat arról szól, hogy kicsoda Isten, valamint egyértelművé teszi az izráeliták
számára, hogy csak EGY ISTEN van, akit követniük és akinek engedelmeskedniük kell. Ebben az
ige szakaszban azt olvassuk, hogyan kellett viselkedniük a Neki fenntartott napon.

K: Töltsd ki a SzóráCSOT!

1. Az ég és a föld mellett ezt is az Úr alkotta.

2. Az ezen belül tartózkodó jövevénynek is be kellett
tartani ezt a törvényt.

3. Hat napon át tedd ezt!

4. Ennyi nap alatt teremtette Isten a világot

5. Ez se dolgozhatott szombaton.

6. Fiad és lányod mellett neki sem szabadott dolgozni.

7. Semmiféle ... ne végezz azon!

K: Nézd meg a SzóráCSOT és írd ide, hogyan nevezte Isten ezt a fontos napot!

Isten hat nap alatt teremtette meg a világunkat (1. Mózes 1.) és a hetediken megpihent (1. Mózes
2:2). Most azt a parancsolatot adta az izráelitáknak, hogy hat napig dolgozzanak, a hetedik napot
pedig különítsék el - vagy más néven szenteljék meg -, mint egy olyan napot, amikor megpihennek.
A zsidók a mai napig a szombatot tartják a nyugalom napjának, mint a szentség és a pihenés napját,
amikor elmennek a zsinagógába. A keresztyének az Úr Jézus óta a hét első napját, a vasárnapot
különítik el, mivel az Úr Jézus a hét első napján támadt fel. Tudni kell, hogy a kelet-európai naptár
csak az elmúlt rendszerben tette a vasárnapot a hét végére, az eredetileg a hét első napja volt
nálunk is - ahogyan az összes nyugat-európai naptárban ma napig is az!

K: Nézd meg Máté 28:1 és 6. verseket és írd ide a SAJáT SzAVAIDDAL mi történt ezen a napon!
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ÖSSzESEN:

4. oldal

Itt találsz néhány dolgot, amit az emberek szoktak mondani.

K: Húzd át azokat, amelyek ellentmondanak a Bibliának!

Napjainkban néhányan ellenzik a negyedik parancsolat betartását, de ez nem így volt az Úr Jézus idejé -
ben.

K: Olvasd el a Lukács 13:10-17 verseket! Tedd a szavakat a megfelelő helyükre az alábbi szövegben!
felegyenesedni     meglátta     szombaton     lelke     Sátán

zsinagógában     előszólította     megszabadultál

Egyszer az Úr Jézus valamelyik ..................................... tanított szombaton. Volt ott egy asszony, akiben

betegség ........................ lakott tizennyolc éve, és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes

........................................... . Amikor Jézus .............................. őt, ...................................., és ezt mondta

neki: „Asszony, ......................................................... betegségedből.” És rátette a kezét, mire ő nyomban

felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. A zsinagógai elöljáró azonban megharagudott, hogy

................................... gyógyított Jézus, de ő elmagyarázta nekik, hogy a .......................... tartotta beteg -

ség ben azt az asszonyt.

Hasonló esetek fordultak elő máskor is az Úr Jézus életében. Ilyenkor mindig arra akart rámutatni, hogy
a farizeusok nagyon szélsőségesen kezelték a törvényt. Azt tanították, hogy szombaton nem csinál -
hatnak semmit. Az Úr Jézus azt mondta, hogy ha egy bajban lévő embernek vagy állatnak segítünk
szom ba ton, azzal nem szegjük meg a törvényt. Az Úr Jézus újból bemutatta egy törvénynek a lényegét.

A Tízparancsolat Isten alapelveit fogalmazza meg a társadalmi életben, ezért kell őket betartani. Mi
azonban ezt nem fogjuk tudni megtenni és ezáltal megigazulni Isten előtt. A bűneinkre az Úr Jézusban
való hit által kaphatunk bocsánatot. Ő új életet ad nekünk és a Szentlélek segítségével tudunk Istennek
tetsző életet élni.

K: Írd ide a kulcsverset és húzd alá azt a részét, ami leírja, hogy az izráeliták számára a szombat
Istennek elkülönített nap kellett legyen!

/4

/4

/2

A világot nem
Isten teremtette.

Isten teremtett
mindent.

Semmi sem
bizonyítja, hogy Jézus fel -

támadt a halálból.

Az 1. Mózes 1. csak
egy szép költemény.

A vasárnap
semmivel sem különb

a többi napnál.

A 
keresztyéneknek a
vasárnapot úgy kell
kezelniük, mint az 

Úr napját.
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3. rÉSz: A Törvény
Isten legyen az első Kulcsvers:

Máté 6:24

Olvasd el:
2. Mózes 20:12-21

Márk 10:17-31

Ajánlott további olvasásra:  •  Máté 5:21-30  •  Efézus 6:1-4

Ha részt veszünk egy játékban vagy sportolunk valamit, akkor be kell tartsuk a játékszabályokat.
Amikor főzünk, akkor követjük a recept előírásait. Amikor közlekedünk, be kell tartsuk a KrESz
utasításait. Az életünkben pedig szükségünk van Isten útmutatásaira, mert nélkülük nem fogunk
tudni Istennek tetsző életet élni. 
Ez a rész azt mutatja be, hogy Isten mit vár el tőlünk az élet különböző területein.

K: A 2. Mózes 20:13-17 versek azonos szóval kezdődnek. Mi ez?

A 12. versben olvasható parancsolat az, amelyik mindannyiunk hétköznapi életét érinti, különösen
a szüleinkkel, gondviselőnkkel szembeni viselkedés kapcsán.

K: Mit gondolsz, mit jelent ebben a versben a „tisztelet”? (Efézus 6:1-2 segít a megoldásban.)

Az Úr Jézus a Hegyi beszédben (Máté 5-7. fejezetek) arról beszél, hogy gondolattal is ugyanúgy
vétkezhetünk nem csak cselekedetekkel.

K: Az alábbi szavak felhasználásával egészítsd ki a szöveget! (Ld. Máté 5:21-30)

rossz gondolatunk    lopáshoz    megölnénk    házasságtörés    mérgesnek    kívánságunk

Az Úr Jézus azt mondta, hogy elveszíteni a türelmünket és ................................. lenni a másikra, az
ugyanolyan bűn, mintha .................................. valakit. Hasonlóképpen ha egy más neművel kapcso -
lat ban ........................   ............................... vagy ........................................... támad, az ugyanolyan,
mint a .................................................. . Ugyanígy, ha megkívánunk valamit, ami másé, az nagyon
könnyen ............................ vezethet.

K: Pipáld ki a legmegfelelőbb meghatározást a 16. és 17. versekben leírt két parancsolatra!

16. vers
�Semmi jelentősége nincs, hogy mit mondasz másokról!

�Sose mondjál olyat másról, ami nem igaz!

�Mindig mondd el az embereknek, hogy mit gondolsz róluk!

17. vers
�Ne akard megszerezni azt, ami a barátod, ismerősöd tulajdona!

�Ami megtetszik a barátodnál, azt kérd kölcsön tőle!

�Elvárhatod a barátaidtól, hogy mindenüket megosszák veled.
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6. oldal

K: Írd ki az első és az utolsó mondatrészt a kulcsversből és húzd alá, hogy kinek kell lennie az
elsőnek az életünkben!

K: A Márk 10:17-26 versek alapján írd be a mondatokba a hiányzó szavakat, majd keresd is meg és
karikázd be őket a Szókeresőben! A szavak vízszintesen, függőlegesen és átlósan, előre vagy
visszafelé is lehetnek.

1. Egy ember ........................... életet szeretett volna.

2. Azt gondolta valamit kell ............................... ezért.

3. Oda .................................. Jézushoz.

4. .................................. borult előtte.

5. Jézus azt kérdezte tőle: „Miért mondasz engem

..................................?”

6. Jézus emlékeztette őt, hogy .................................. a

parancsolatokat.

7. Az ember azt mondta, hogy ezeket

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

8. Jézus ránézett és ..................................

Az Úr Jézus tudta, hogy ez az ember megtett mindent amit csak tehetett, hogy a parancsolatoknak
megfelelően éljen, de ez nem volt elég. Azt is tudta azonban, hogy volt valami az életében, ami
értékesebb volt a számára, mint Isten. Ez a dolog nem engedte, hogy Istent helyezze az első helyre és
kövesse Őt.

K: Mit kért az Úr Jézus tőle?

K: Hogyan reagált az ember?

K: Igazat mondott az ember, amikor azt mondta, hogy minden parancsolatot megtartott? (20. vers)
Indokold a válaszodat!

Az Úr Jézus nem kéri tőlünk, hogy adjuk el mindenünket ahhoz, hogy igaz keresztyének legyünk. Azt
azonban mondja, hogy ha van valami ami köztünk és közte áll, azt el kell távolítani. Csak akkor tudjuk
Őt követni, ha Ő van az életünkben az első helyen.
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4. rÉSz: A Törvény
Isten Igéje Kulcsvers:

1.’ Timóteus 1:15
róma 5:8

Olvasd el:
Márk 7:1-23

Ajánlott további olvasásra:  •  5. Mózes 6:4-9  •  Ézsaiás 29:13  •  róma 3:21-26
•  Galata 3:1-14

Amikor egy bűnözőt üldöz a rendőrség, akkor azt mondhatja, hogy „A tör vény
a nyomomban van!” Persze a rendőrségre illetve a helyi törvényekre gondol.
Az Úr Jézus idejében a zsidók összeszedték az összes parancso latot és
utasí tást, amit Isten Mózesen keresztül adott nekik, és „A Törvény”-nek
nevezték. Napjainkban is van olyan zsidó aki a legszentebb írásnak tartja
ezeket és rendszeresen olvassa, tanulja, gyakorolja őket, és becsben tartja,
mint Isten törvényét. Sok zsidó otthon bejárati ajtófélfáján van egy mezuza.
Ez tartalmazza a Törvényt és emlékezteti őket minden alkalommal, amikor
elmen nek mellette, hogy be kell tartsák a Törvényt.

K: Nézd meg az 5. Mózes 6:6 és 9 verseket és írd ide azt a különleges utasítást, amit Mózes
adott!

Sajnos az Úr Jézus idejében a zsidó írás -
tudók (vagy vének) alkottak egy csomó
saját törvényt is. 
Azt mondták, hogy ha az ember be tudja
tartani ezeket az általuk kitalált törvé -
nyeket, akkor nem fogja meg szeg ni Isten
Törvényét!

K: Az olvasott igeszakasz alapján válaszold meg az alábbi kérdéseket!

1. Mit tettek a tanítványok, amit mások rossznak tartottak?

2. Mit kellett volna tenniük?

3. Mi volt, amit a farizeusok szerint a tanítványoknak be kellett volna tartaniuk?

4. Minek nevezte Jézus a farizeusokat?

5. Melyik ószövetségi könyvet idézte az Úr Jézus a farizeusoknak?
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A mezuza
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. RÉSZ:

2. RÉSZ:

3. RÉSZ:

4. RÉSZ:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

K: Az alábbi mondatokban húzd alá a leginkább odaillő szót!

Az Úr Jézus azt mondta: „Ez a nép csak eszével / szavával / ajkával tisztel engem, 
de a keze / szíve / gondolata távol van tőlem. Hiába tisztelnek / követnek / imádnak

engem, ha olyan szokásokat / tanításokat / szabályokat tanítanak, 
amelyek emberek paran csolatai.”

Annyira buzgón akarták betartani az Isten törvényéhez maguk által hozzátett szabá -
lyokat, hogy szem elől tévesztették azt, ami valójában Isten akarata volt az életükkel
kapcso latban. Az emberek ötletei felülírták Isten akaratát!
Itt találsz három kifejezést a Bibliából (adósság, vétkezés, törvényszegés) és három
igehelyet, ami leírja, hogy mi a helyzet, amikor nem tartjuk be Isten parancsolatait. 

K: Írd a képek fölé, hogy melyik kifejezést mutatja be, alá pedig, hogy melyik ige vers -
ben találtad meg a kifejezéssel kapcsolatos leírást!

róma 3:23 Máté 6:12 1. János 3:4

 

Ha senki sem tudja betartani Isten parancsolatait - így bűnösek, vétkesek és törvény -
szegők vagyunk - akkor van-e bármilyen reményünk?

K: Írd ide a két kulcsverset és HÚzD ALá azokat a szavakat, amelyek arra utalnak,
hogy lehet reményünk!

Törvényszegés
Ez azt jelenti, hogy meg -
szegtük illetve figyelmen
kívül hagytuk Isten tör -

vényeit, azokat a szabá -
lyo kat, amiket Ő adott,
hogy aszerint éljünk.

Vétkezés
Ez abból a kifejezésből

szár mazik, hogy elvéteni
a célt. Kevésnek bizo -

nyul tunk abban amiknek
len nünk kellett volna

illet ve amiket tennünk
kellett volna.

Csőd
Ez azt jelenti, hogy

olyanok vagyunk, mint
egy adósággal teli

ember; „mínuszba men -
tünk” Istennél, és képte -

lenek vagyunk fizetni.

Isten
Törv

é
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