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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. RÉSZ: Krisztus születése
A korábbi ígéretek Kulcsvers:

Ézsaiás 7:14

Olvasd el:
1. Mózes 3:1-24,
Ézsaiás 7:14-16 

Ajánlott további olvasásra: •  Róma 5:12-21  • 1. Korinthus 15:20-22 
•  1. Timóteus 2:13-14

Micsoda sötét órája volt a világnak, amikor a bűn tönkretette az ember és Isten közötti
kapcsolatot! De még ebben a sötét percben is Isten ígérete a Megváltóval kapcsolatban
úgy ragyogott, mint egy fényes csillag, reménységet hozva számunkra is.

K: Húzd alá az oda illő szavakat az alábbi mondatban!

ÁDÁMOT / ÉVÁT először kísértette meg a  KÍGYÓ / BÉKA / CSIGA, hogy 

engedetlen legyen Isten iránt  EGYIPTOM / ÉDEN / EDÓM kertjében.

Isten megkérdezte az asszonyt, hogy mit tett.

K: Mi volt Éva válasza?

A Sátán, aki kígyó formájában jött, hazugságot, félrevezetést és kételkedést használva
vette rá Ádámot és Évát a vétkezésre. Ők az engedetlenséget választották ahelyett,
hogy Istennek akartak volna megfelelni. Ez az engedetlenség volt az ember ELSŐ
BŰNE.

K: Keresd ki, és írd ide a Róma 5:12-t, ami a bűn következményeit írja le!

Ezen a szomorú napon a bűn az emberiség elszakadását eredményezte Istentől (lásd
1. Mózes 3:24). Isten azonban az Ő nagy szeretete által AZONNAL ígéretet adott
Szabadítóra. Ő helyre akarta hozni a közte és az ember között tönkrement kapcsolatot.
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ÖSSZESEN:

2. oldal

K: Olvasd el a 15. verset, és írd be a szavakat a megfelelő helyükre a következő mondatokban!

asszony                utódja                fejedet

„Ellenségeskedést támasztok közted és az ............................. közt, a te utódod és az 

ő .......................... közt: ő a ....................... tapossa, te meg a sarkát mardosod.”

Isten itt ígérte meg, hogy egy nap majd az Úr Jézus meg fog születni, és „halálos csapást” fog mérni a
Sátánra. Ő fog majd szabadulást hozni a bűnben élőknek.

K: Írd be, melyik melyik versben találjuk Isten kijelentéseit!

a Sátánnak azt mondta: „port egyél egész életedben!”

Évának azt mondta: „fájdalommal szülöd gyermeked”.

Ádámnak azt mondta: „a föld átkozott miattad, fáradsággal élj belőle”.

K: Hogyan volt még megátkozva a föld, miután a bűn bejött a világba?

Sokkal később Isten egy másik ígéretet tett a szolgájának, Ézsaiás prófétának. (Ézsaiás 7. rész)

K: Mi volt ez a különleges jel, amiről Ézsaiás beszélt?

K: Hogyan fogják hívni ezt a személyt?  Azt jelenti: „Velünk az Isten”.

Ez valóban egy csodálatos jel volt! Semmi ehhez hasonló nem történt
sem előtte, sem utána. Amikor ez megtörtént, az embereknek rá kellett
jönniük, hogy Isten készült beteljesíteni az ígéretét.

Krisztus születése egy jelentős esemény volt a világtörténelemben! Ez -
a Fiának az eljövetele ebbe a világba - egy olyan esemény volt, amit
Isten előre eltervezett, előre ki is jelentett, és csodálatosan irányított,
hogy a világ Szabadítója legyen.

K: Írd az alábbi állítások mögé, hogy IGAZ vagy HAMIS!

Csak Éva vétkezett.

Isten azt mondta, ha esznek a gyümölcsből, meg fognak halni.

Egy szűz terhessége csodálatos jelnek számított.

A Szabadító elpusztítja a Sátánt és annak munkáját.

Isten ígéretei mindig beteljesülnek.

versben

versben

versben
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

C12

2. RÉSZ: Krisztus születése
Problémákkal való szembesülés Kulcsvers:

Máté 1:21

Olvasd el:
Máté 1:18-25

Ajánlott további olvasásra:  • Galata 4:4-5  •  1. Timóteus 1:15  •  1. János 4:9 és 14

József nagyon nehéz helyzetben volt. Megtudta, hogy Mária, akivel rövid időn belül össze kellett
volna házasodjon, gyermeket vár! Biztos nagyon kíváncsi volt, hogy ki lehet a felelős ezért!

K: Írd ide, hogy mit szándékozott tenni!

K: Milyen ember volt József, és mi késztette őt arra, hogy így cselekedjen? (19 vers)

K: Húzd alá, hogy ki látogatta meg Józsefet, mikor azon gondolkozott, hogy mit is tegyen!

Az édesapja           Mária           Egy angyal           Dávid           Egy pap

K: Karikázd be, hogyan jelent meg Isten hírnöke Józsefnek!

Egy égő csipkebokorban               Felhőben               Álomban

K: Olvasd el a 20. verset, és írd be a megfelelő szavakat az üres helyekre, majd fejezd be a
mondatot azzal, amit az angyal mondott neki!

„József, .......................... fia, ne ........................ magadhoz venni ............................... Máriát, 

mert ................................................................................................................

K: Írd ide a kulcsverset, amiből megtudjuk, mit mondott még neki az angyal!

Miután Ádám és Éva engedetlenek voltak Istennel szemben az Éden kertben, egy Megváltóra volt
szükség. Hosszú évszázadok alatt Isten folyamatosan ígérte, hogy elküldi Őt, és készítette is az utat
az eljövetelére. Most elérkezett a kellő pillanat, a Megváltó rövidesen megszületik!
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ÖSSZESEN:

4. oldal

K: Keresd ki és írd ide a Galata 4:4-et, ami megmagyarázza ennek a jelentőségét!

Ezek az események azoknak a próféciáknak a beteljesedése volt, amiket évekkel korábban megmondtak.

K: Olvasd el a Máté 1:22-23-at, majd menj vissza az előző leckéhez, hogy megtudd a próféta nevét,
aki írta ezeket a szavakat! Írd ide!

K: Húzd alá a helyes szót a kiemeltek közül az alábbi mondatokban!

„Ímé, a  LÁNY / ASSZONY/ SZŰZ fogan méhében, 

és  FIÚT / LÁNYT/ IKREKET szül 

akit  BETHUELNEK / SÁMUELNEK/ IMMÁNUELNEK neveznek”.

K: Válaszolj a következő kérdésekre, majd karikázd be a választ a SZÓKERESŐ-ben!

1. Kinek jelent meg az angyal?   .............................

2. A gyermek anyjának a neve.   .............................

3. A gyermek egyik megnevezése:   .............................

4. A próféta ezzel a szóval jellemezte az anyát. ..................

5. A gyermek a ....................lélek által fogant.

6. Ettől szabadítja meg az embereket. .............................

K: A nyíltól kezdve írd le a megmaradt betűket, és megkapod a gyermek egyik nevének a
jelentését!

K: Írd le a SAJÁT SZAVAIDDAL, mit tett József, amikor felébredt!

Hogyha mi is - akárcsak József - engedelmeskedünk Isten szavának, akkor ha problémákkal szembe -
sü lünk, mi is számíthatunk Isten segítségére. Ne felejtsd el, hogy ha az Úr Jézust személyes Megvál -
tódként ismered, mindig elmondhatod neki a problémáidat imában. Mint barátod, ő mindig kész
meghallgatni, és segíteni.

K: Milyen nevet adott József  Mária elsőszülött gyermekének? 
Ez a név azt jelenti, hogy „Isten a Szabadító”.
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint
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3. RÉSZ: Krisztus születése
A próféciák beteljesülése Kulcsvers:

Máté 2:6

Olvasd el:
Máté 2:1-12 

Ajánlott további olvasásra: •  Ézsaiás 9:5  • Mikeás 5:1  • János 14:1-6

Jézus születése nem egy véletlen műve volt! Nem is Mária és József tervezték meg, hanem
csodálatosan és gondosan volt eltervezve magától Istentől. Az angyalok elküldésén kívül, akik
jelentették a hírt a pásztoroknak, Isten egy másik rendkívüli jellel is jelezte Jézus megszületését!

K: Mi volt látható?

K: Hol voltak a férfiak, amikor meglátták?

K: Miért utaztak ezek a férfiak Jeruzsálembe?

K: Ki volt a király a látogatásuk idején Júdeában?

K: Mit kérdeztek a királytól? Írd ide a kérdést!

Amikor a király felvilágosítást kért a szakértőitől, azok elmondták neki, hogy Krisztusnak Betlehem -
ben kell megszületnie.

K: Húzd alá, honnan vették az információikat!

A király naplójából           Újságok főcímeiből           A próféták írásaiból

Ezt az információt Mikeás próféta írta meg 700 évvel Krisztus születése előtt.

K: Nézd meg Mikeás próféciáját (Mikeás 5:1), és az ott lévő információk alapján húzd át a
helytelen szavakat az alábbi mondatokban!

A város teljes neve  Elkánai / Efraimi / Efrátai Betlehem.   Ez egy kisváros volt 

Júdában / Joppéban / Jezréelben. Belőle fog  Itureának / Issakárnak / Izráelnek

a(z) katonája / uralkodója / építőmestere származni.
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ÖSSZESEN:

6. oldal

Az utolsó mondat a Mikeás 5:1-ben azt tanítja nekünk, hogy az Úr Jézus már azelőtt létezett, mielőtt
megszületett volna Betlehemben. 

K: Lapozz az Ézsaiás 9:5-höz, keresd ki és írd ide a születendő gyerek össszes nevét!

Milyen csodálatos látni, hogy ezek az ószövetségi próféciák ilyen pontosan beteljesedtek. Az ószövet -
ségi próféciák beteljesedése az Újszövetségben, megerősítik a Bibliába, mint Isten ihletett szavába
vetett hitünket. Ugyancsak bebizonyítják, hogy a még be nem teljesedett próféciák is be fognak telje sed -
ni, mint például az Úr Jézus megígért visszajövetele. Ő azt mondta: „És ha majd elmentem ... ismét
eljövök, és magam mellé veszlek titeket”. (János 14:3)

Heródes azt kérte a bölcsektől, hogy ha megtalálják a gyermeket, mondják majd meg neki is.

K: Mit mondott, hogy mit akart csinálni?

Mi tudjuk, hogy Heródes hazudott, és nem volt
őszinte. (lásd 2:13) 

A bölcsek tiszteletadása teljesen más volt. 

K: Írd le egy mondatban, hogy milyen őszinte
és nyílt volt az ő tiszteletadásuk! 

K: Válaszolj a következő kérdésekre, ami a bölcsek látogatásával kapcsolatos, akik elmentek
megkeresni a gyermek Jézust!

1. Az egyik ajándék, ami hoztak.

2. A reakciójuk, amikor meglátták a csillagot.

3. Mit tettek, amikor meglátták Jézust?

4. Egy másik ajándék, ami hoztak.

A bölcsek Jézust uralkodónak tekintették, olyan valakinek, aki méltó volt az ő legbecsesebb aján dékaik -
ra, és legmagasabb hódolatukra. Heródes viszont egy riválist látott Jézusban, aki veszélyt jelentett a
trónjára.

Te hogyan látod Őt? Ő az Úr a te életedben, vagy pedig egy fenyegetés a mostani életmódodra? 
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4. RÉSZ: Krisztus születése
Az üldözés megkezdődik Kulcsvers:

Zsidók 2:14

Olvasd el:
Máté 2:13-23

Ajánlott további olvasásra: •  1. Mózes 3:15  • Ap. Csel. 10:38-43

Heródes úgy érezte, hogy személyesen fenyegeti őt Krisztus születése. Megparancsolta, hogy
öljenek meg minden két éven aluli gyermeket Betlehemben és környékén. Ezt azért tette, mert
remélte, hogy az Úr Jézus a meggyilkoltak között lesz! A terve ördögien gonosz volt, mert a Sátán
volt mögötte. Az 1. Mózes 3:15-ben olvasható ígéret részben beteljesedett.

K: Olvasd el ezt az igeverset, és írd le, mit mond a kígyóról (a Sátán) és az „asszony utódjáról” 
(az Úr Jézusról)!

A Golgotán az Úr Jézus szétzúzta a Sátánt, és megfosztotta az erejétől. Ez volt az egyik ok, amiért
Ő megszületett a földre.

K: Írd ide a kulcsverset, ami erről a fontos eseményről beszél nekünk!

Az olvasott szakaszból is láthatjuk, hogy Isten irányította az eseményeket. Egy angyalon keresztül
vezette Józsefet, hogy meg tudja menteni a gyermeket Heródes gonosz terve elől.

K: Töltsd ki a szórejtvényt!
1. Neki szólt álmában Isten
2. Rajta keresztül szólt Isten az álomban.
3. Ki volt Mária Jézusnak?  
4. Az ő könyvéből olvashattunk idézetet.
5. Ide kellett menekülnie a családnak.
6. Általa mondta meg az Úr előre a dolgokat.
7. „és maradj ott, amíg nem ... neked”
8. Őt kereste Heródes halálra.

K: Az egyik megfejtés megjelent függőlegesen is. Írd ide:

K: Írd az alábbi kijelentések mögé, hogy IGEN vagy NEM!

József éjjel hagyta el Júdeát.

Csak a gyermeket vitte magával.

Egyiptomban maradtak Heródes haláláig.

A gyermekek megölését előre megprófétálták.

Hiriám volt a király ebben az időben. /5
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. RÉSZ:

2. RÉSZ:

3. RÉSZ:

4. RÉSZ:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

Mikor végül elhagyták Egyiptomot, beteljesedett Hóseás próféciája is. (Máté 2:15)

K: Írd le a próféciát!

K: Töltsd ki a keresztrejtvényt!
Vízszintes
4. A király neve, aki József 

visszatérésekor uralkodott.
6. József reakciója, amikor az 

új királyról hallott.  
7. Ide kellett menekülnie Józsefnek.
8. Isten ezen keresztül beszélt 

Józsefhez.
Függőleges
1. A város, ahol József letelepedett.
2. A környék, ahova József Júdea helyett ment.
3. A király, akinek a parancsára gyilkolták le a gyerekeket. 
5. Ez volt a gyilkos király az uralkodó királynak. (Lásd: Máté 2:22)

Ezekben a nehéz időkben Isten álmon keresztül beszélt Józsefhez.

K: Írd le a 3 igehelyet, ahol ez megtörtént!

József minden alkalommal egyszerűen bízott Istenben, és engedelmeskedett a szavának.

K: A tanulmányunk alapján hány beteljesedett prófécia 
van megemlítve Máté 1:18 és Máté 2:23 között?

Az Úr Jézus születése egyszerre volt csodálatos és mindennapi, szerény és mégis
fenséges. Olvastunk olyan emberekről, akik hódoltak Neki, de olyanokról is, akik meg
akarták ölni. A tanulmányunk alatt láthattuk, hogyan teljesedett be Isten csodálatos terve!
Van pár kérdés, amire csak te tudsz válaszolni:

Hiszed-e? - hogy a gyermek, aki Betlehemben született, Isten Fia?
- hogy a mennyből jött?
- hogy meghalt a kereszten?
- hogy megmentést szerzett neked?
- hogy feltámadt a halálból?

Isten várja a válaszod!

Nagyon áldott és BOLDOG KARÁCSONYT kívánok neked!
„Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért!”

2. Korinthus 9:15
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