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FELADATLAPOK 

SERDÜLŐK, A ÉV, ELSŐ ÉVNEGYED, 1–13 tanulmány 

TARTALOM: 

Feladatlapok serdülőknek 

Válaszok 

Ábrák (lásd a múlt negyedévet) 

Negyedévi naptár és Aranyszövegek 

 

 

Bibliám azt mondja A1 – Feladatlap „Csupán egy könyv a sok közül?” 

 

1. Bibliai matek: 

Hány könyvből áll az Ótestamentum?_____________________ 

Hány könyvből áll az Újtestamentum?___________________ 

Hány könyv van összesen a Bibliában?_____________________ 

 

2.  

P                                       3 (a Bibliában 3 könyv kezdődik S betűvel) 

J                                        7                                     

S                                       5 

A                                      4 

E                                      13 

K                                      3 

T                                      4 

 

3.  

a.) A Bibliában hány könyv viseli egy nő nevét?____________________________ 

b.) A Bibliában hány könyv viseli egy férfi nevét?_________________________ 

 

4. Olvasd el újra az e heti tanulmány bevezető részét. Melyik a valaha írt legértékesebb 
könyv?_________________________________ 
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5. Hogyan kell viselkedned a Bibliával kapcsolatosan? (Emeljétek ki a helyes válaszokat) 

a.) Gyakran kéne olvasnom és tanulmányoznom. 

b.) Meg kéne bizonyosodnom, hogy kezeim tiszták, mikor olvasom. 

c.) Ha egy könyvkupacban van, annak tetejére kéne helyeznem. 

d.) Tanulmányozása előtt mindig kérnem kellene Isten segítségét a megértésben. 

e.) Gondosan kéne forgatnom, nehogy lapjai elszakadjanak. 

f.) Ha aláhúzok néhány szöveget benne, gondosan kéne azt tennem. 

 

6. Tudtad-e? (Létezik egy könyv tele ilyen és hasonló információkkal. A címe: Fascinating 
Facts about the Bible, azaz Csodálatos dolgok a Bibliáról, írta Phyllis Bailey. Megvásárolha-
tó az Adventista Könyvesboltokban.) 

• Tudtad, hogy az 1400-as évekig (15. század) a Bibliát kézzel másolták? Az általunk 
ismert nyomdagépek körülbelül 550 évvel ezelőttig nem léteztek. Johannes Gutenberg 
Kr. u. 1450 körül nyomtatta ki az első Bibliát. Keresd meg ezt a dátumot az e heti lec-
kében található bibliai idővonalon. 

• Tudtad, hogy nem Dávid írta az összes zsoltárt? Például a 90. zsoltárt Mózes írta. 
• Tudtad, hogy a Biblia 3.566.480 betűt, 773.742 szót, 31.105 verset, 1.187 fejezetet és 

66 könyvet tartalmaz? 
• Tudtátok, hogy 

a.) a leghosszabb fejezet a 119. Zsoltár, ami _____________ versből áll. 

b.) a legrövidebb fejezet a 117. Zsoltár, amelynek __________ verse van. 

c.) A Biblia közepén található igevers a 103. zsoltár 2. verse. Ez azt mondja, hogy ne feled-
kezzünk el Isten ___________________. 

d.) A Bibliában mely könyveknek van csak egy fejezetük?__________________ 

e.) Keresd meg Ézsaiás 8:1-et. Melyik a leghosszabb szó a Bibliában?___________________ 

 

7. Van kedvenc Bibliaversed? Írd ide a hivatkozást!________________ 

8. Ki a kedvenc bibliai hősöd? Melyik történetet szereted ismételten meghallgat-
ni?______________________________ 

9.) Több okból kifolyólag is lehet olvasni a Bibliát. Írd le azt, amelyet a legfontosabbnak tar-
tasz! 
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Bibliám azt mondja A2 – Feladatlap „A kezdetek előtt” 

1. Mit kell tenned, mielőtt elkezded olvasni és tanulmányozni a Bibliát minden nap? Magya-
rázd el szüleidnek/a szombatiskolai tanítónak, miért olyan fontos mindez.  

2. Melyek a Szentháromság személyei? Tégy egy csillagot annak a neve mellé, aki megte-
remtette világunkat és az összes többi dolgot. 

a.)_________________________ 

b.)_________________________ 

c.)__________________________ 

 

3. Igaz vagy hamis? 

a.) I/H Jézus teljességében Isten is. 

b.) I/H Jézus teljességében ember is. 

 

4. Nevezd meg az angyalkórus vezetőjét:_________________________________ 

5. Mire kezdett el gondolni ez a bizonyos angyal, amikor Isten egy új világ megteremtését 
tervezte?________________________________ 

 

6. Írj „E” betűt azon szavak elé, melyek Lucifert jellemezték bűnbeesése előtt és írj egy „U” 
betűt azon szavak elé, melyek igazak rá a bűnbeesés után. 

a.) _______Szép  f.) _______Irigy             k.) _______Tökéletes 

b.) _______Bölcs  g.) _______Különleges  l.) _______Kórusvezető 

c.) _______Vakmerő  h.) _______Boldog              m.) _______Hajnal fia  

d.) _______Sátán  i.) _______Büszke             n.) _______Makacs 

e.) _____Boldogtalan  j.) _______Csaló             o.) _______Hűséges 

 

7. Mi volt Lucifer végső döntése? 

a.) Úgy döntött, hogy szeretni fogja Istent és engedelmeskedik neki. 

b.) Irigy és büszke maradt. 
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8. Igaz vagy hamis? 

a.) I/H Mielőtt Lucifer vétkezett volna, az angyalok boldogtalanok voltak a mennyben. 

b.) I/H Mielőtt Lucifer vétkezett volna, az angyalok nem szerettek engedelmeskedni a törvé-

nyeknek. 

c.) I/H Mielőtt Lucifer vétkezett volna, az angyalok mindig békében, örömben és boldogság-

ban éltek, mert Istenre hallgattak. 

 

9. Lucifer hazugságokat mondott Istenről. Az angyalok közül mennyien hitték el ezeket a 

hazugságokat? (Karikázd be a helyes választ!) 1/2  1/3  1/4  1/10  2/3  3/4 

 

10. Olvasd el Ézsaiás 14:12–14 verseit. Kihez akart Lucifer hasonlítani?_________________ 

Jellemben vagy hatalomban szeretett volna hasonlítani?______________________________ 

 

11. Háború volt a mennyben. Olvasd el Jelenések 12:7–9 verseit. (Mihály – Jézusnak egy 

másik neve.) Milyen három névvel illetik itt Sá-

tánt?________________________________________________________ 

 

12. Ki lett a harc győztese a mennyben? Ki a mindenkor erősebb – Isten vagy Sá-

tán?__________________________________ 

 

13. Ki mondta: „… hasonló leszek a Magasságoshoz.”? (Ézsaiás 12:12–14) 
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Bibliám azt mondja A3 – Feladatlap „Isten szólt” 

 

1. Melyik két névvel illették még Sátánt, mielőtt elhagyta volna a mennyet? 

Lucifer  Gábriel  Hajnal fia  Világ világossága 

 

2. Isten mindent tud. Miért teremtette meg Lucifert, ha tudta, hogy vétkezni fog? 

a.) Isten mindenkinek, beleértve az angyalokat is, megadja a választás jogát.  

b.) Isten a szeretet és a szeretet mindig helyesen jár el.  

c.) A szeretetet nem lehet erőltetni.  

d.) Istent nem érdekelte, hogy Lucifer a saját útját választotta.  

e.) Isten azt akarja, hogy az emberek és az angyalok szeressék Őt, és ne féljenek tőle. 

 

3. Miért vétkezett Lucifer és miért lázadt fel Isten ellen? 

a.) Isten nem volt igazságos. 

b.) Isten nem szerette őt eléggé.  

c.) Nincs megfelelő magyarázat rá. 

 

4. Igaz vagy hamis? 

I/H Az állatok vétkezhetnek. 

 

5. Egészítsd ki a hiányzó részt: A bűn pedig____________________________ (1János 3:4) 

6. Lucifernek ki volt a legfontosabb? Neked ki a legfontosabb?  

_________________________________ 

7. Sátán legnagyobb hazugsága:_________________________________________________ 
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8. Igaz vagy hamis? 

a.) I/H Nincs szükségünk szabályokra. 

b.) I/H Néha könnyű elhinni, hogy nincs szükségünk szabályokra. 

c.) I/H Nagyon boldogtalanok lennénk egy szabályok nélküli világban vagy otthonban. 

d.) I/H Mindannyian – beleértve az angyalokat és más bolygókon élő lényeket is – próbára 

vagyunk téve, hogy kiderüljön, kihez maradunk hűségesek. 

e.) I/H Mindennap kinyilvánítjuk, hogy döntésünk szerint kihez vagyunk hűségesek. 

 

9. Te kinek engedelmeskedsz, kihez vagy hűséges?_____________________________ 

 

10. Mikor igyekszik elrejtőzni valaki attól való félelmében, hogy mások meglátják? 

a.) mikor betartja a szabályokat 

b.) mikor áthágja a szabályokat 

 

11. Miután Sátán és angyalai kénytelenek voltak elhagyni a mennyet, Sátán azt tervezte, 

hogy… 

a.) továbbra is hazugságokat szól 

b.) bosszút áll Istenen 

c.) megtér 

d.) rávezeti az embereket az Isten-alkotta világból, hogy neki engedelmeskedjenek 

e.) bebizonyítja, hogy senkinek sincs szüksége szabályokra 

 

12. A bibliai időkben mikor kezdődtek a „napok”? 

a.) naplementekor – este 

b.) éjfélkor 

c.) napkeltekor – reggel 

 

13. A Biblia melyik könyvének melyik fejezetében találjuk a teremtés történetét? 
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Bibliám azt mondja A4 – Feladatlap „Az idő megszentelt ajándéka” 

 

1. Az összes állat közül, amelyeket Isten a teremtés hetének hatodik napján teremtett, melyik 
három a kedvenced?____________________________________________ 

 

2. Igaz vagy hamis? 

a.) I/H Isten szólt, hogy megteremtse a fényt, a csillagokat, a holdat és a napot. 

b.) I/H Isten azért szólt, hogy növényeket, fákat és élelmet teremtsen.  

c.) I/H Isten szólt, hogy madarakat és halakat teremtsen.  

d.) I/H Isten szólt, hogy állatokat teremtsen.  

e.) I/H Isten szólt, hogy megteremtse Ádámot és Évát. 

 

3. Körülbelül hány évvel ezelőtt teremtette Isten világunkat? 

a.) 600 éve    b.) 6.000 éve    c.) 6.000.000 éve 

 

4. Ki mondta: „Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá il-

lőt.”________________________ 

 

5. Mit csinált Ádám és Éva az első nap? 

a.) nézték a madarakat    f.) összetörtek és tönkretettek dolgokat 

b.) játszottak az állatokkal    g.) panaszkodtak 

c.) mosolyogtak és nevettek   h.) megcsodálták a szép virágokat  

d.) bosszantották az állatokat   i.) veszekedtek 

e.) beszélgettek Istennel és az angyalokkal j.) figyelték, ahogy Isten megteremti a virágokat 

 

6. A teremtési hét első öt napjának végén „Látta Isten, hogy minden igen __________.” 
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7. Mit csinált Ádám és Éva az első szombatjukon? 

a.) Csendes napjuk volt. 

b.) A házuk kertjében dolgoztak.  

c.) Finom ételeket ettek.  

d.) Beszélgettek Istennel, és sok kérdést tettek fel arról, hogy mit tett Isten.  

e.) Hallgatták az angyalok kórusát, amint énekelnek. 

 

8. Ha a világ 6.000 éves, és minden héten van egy szombat, akkor hány szombat volt már 

azóta? (Tipp: használjunk számológépet. 52 szombat van egy évben.)___________________ 

 

9. Nevezd meg azt a két könyvet, melyek segítenek jobban megismerni Istent.  

________________________ 

 

10. A szombat segít emlékezni ______________________________________________ 

 

11. Igaz vagy hamis? Olvassátok el 3Mózes 23:3 és Zsidók 10:24–25 versét, mielőtt vála-

szolnátok. 

I/H Szombaton gyülekezetbe kellene járnunk. 

 

12. Olvasd el Ézsaiás 58:13–14 versét különböző Bibliafordításból. Mit mondanak ezek a 

szövegek a szombatünneplésről? 

a.) Ez egy olyan nap, amikor bármit megtehetünk, amit csak akarunk.  

b.) A szombat a hetedik nap.  

c.) Tiszteljük a szombatot azzal, hogy azt tesszük, ami az Úrnak kedves.  

d.) Örömöt találunk az Úrban, ha tiszteljük a szombatot.  
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e.) Isten azt akarja, hogy élvezzük a szombatot.  

f.) Vigyáznunk kell, hogy csak olyan szavakat mondjunk, amelyek Istent tisztelik. 

 

13. Olvasd el a 92. zsoltárt. „Szombatzsoltár” Melyik vers utal Istenre, mint Teremtőre? 

 

 

Bibliám azt mondja A5 – Feladatlap „Isten nagy terve” 

 

1. Hol találod a Bibliában Ádám és Éva első bűnének történetét?______________________ 

 

2. Ki mondta és kinek? (Utalás: a válaszokat 1Mózes 2. és 3. fejezetében találod) 

a.) _____________ mondta: „Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se 
egyetek?” 

b.) ____________mondta: „Nem jó az embernek egyedül lenni.” 

c.) ___________ mondta: „… az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.” 

d.) ___________mondta: „… amely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.” 

e.) ___________mondta: „… ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett.” 

f.) ___________mondta: „Bizony nem haltok meg.” 

g.) __________mondta: „És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között.” 

h.) __________mondta: „Átkozott legyen a föld te miattad.” 

i.) ___________mondta: „Hol vagy?” 

j.) ___________mondta: „… mert por vagy te s ismét porrá leszesz.” 

 

3. Mit érzett Ádám és Éva, amikor Teremtőjük, Isten, a Fiú azt mondta nekik, hogy egy na-
pon meg fog halni, hogy megmentse őket?____________________________________ 

 

4. Melyik fáról mondta Isten Ádámnak és Évának, hogy ne egyenek? 

a.) az élet fájáról                       b.) a jó és gonosz tudásának fájáról 

 

  



10 

5. Mit kellett volna Évának tennie azonnal, mikor észrevette, hogy a tiltott fa mellett áll? 

______________________________ 

 

6. Mit kellene tenned, mikor rájössz, hogy valami tiltott dolgot nézel? 

________________________________________ 

 

7. Megértette Éva Istennek a jó és gonosz tudása fájáról mondott szabályát? Honnan tudod 
ezt?____________________________ 

 

8. Igaz vagy hamis? Mikor Ádám és Éva vétkeztek, Sátán és angyalai abban reménykedtek, 
hogy… 

a.) I/H Ádám és Éva továbbra is azt választják, hogy Istenhez hűségesek maradnak. 

b.) I/H A világ Ádámmal és Évával együtt az övék lesz. 

c.) I/H Ádám és Éva eljut az élet fájához, és így örökké élhetnek. 

d.) I/H Az emberek kevesebb mint 100 évig élnek örökkévalóság helyett. 

e.) I/H Egy nap a Teremtő emberré lesz, hogy megváltson minket. 

 

9. Magyarázd meg saját szavaiddal az áldozati bárány értelmének voltát. 

 

Bibliám azt mondja A6 – Feladatlap „Egy ünnepélyes fellebbezés” 

 

1. Isten mit mondott az embereknek, mit hozzanak áldozatul?__________________________ 

 

2. Igaz vagy hamis? (1Mózes 4:3–5) 

a.) I/H Ábel feláldozott egy bárányt, ahogy Isten megmondta.  

b.) I/H Ábel áldozata azt mutatta, hogy tudta, szüksége van Megváltóra. 

c.) I/H Ábel engedelmeskedett Istennek.  

d.) I/H Isten elégedett volt Ábel hűségével.  

e.) I/H Kain feláldozott egy bárányt, ahogy Isten megmondta.  

f.) I/H Kain áldozata azt mutatta, hogy tudta, szüksége van Megváltóra.  

g.) I/H Kain engedelmeskedett Istennek.  
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h.) I/H Kainnak nem tetszett, hogy a testvére azt mondja neki, hogy tévedett.  

i.) I/H Istennek tetszett Kain hűtlensége.  

j.) I/H Kain nem akarta azt tenni, amit Isten mondott. 

 

3. Hogy kezdődik a bűn?_______________________________ 

 

4. Miért nem örvendett Isten Kain választásának? ___________________________ 

 

5. Tetszik Istennek a te döntésed? ________________ Honnan tudhatod? Olvasd el 1Mózes 
4:7 versét, hogy megtudd a választ. 

 

6. Isten milyen módon próbált segíteni Kainnak? 

a.) Kaint a szülei megtanították a jó és a rossz ismeretére.  

b.) Ábel megpróbált segíteni Kainnak, hogy Istennek engedelmeskedjen.  

c.) Isten beszélt Kainnal, és megpróbált segíteni neki a helyes döntés meghozatalában.  

d.) Ábel ismét beszélt Kainnal, és megpróbált segíteni neki, hogy engedelmeskedjen Isten-
nek. 

 

7. Fogj egy méterest, és a szüleid engedélyével mérd meg a bárka hosszát és szélességét. A 
méréseket a csütörtöki leckében és az 1Mózes 6:15-ben találjuk. Egy sing körülbelül 45 cm. 

 

8. Aggódott Noé vagy félt attól, hogy mit hisznek majd az emberek róla?________________ 

Ha fél, hallgatott volna Istenre?________________ Ha nem hitt volna Istenben, megépíti a 
bárkát?_____________________________ 

 

9. Bízol annyira Istenben, hogy azt teszed, ami helyes, függetlenül attól, hogy mit gondolnak 
a barátaid?_____________________________________________________ 

 

10. Miért döntött úgy Isten, hogy özönvíz által pusztítja el a földet? 1Mózes 6:5–
11_____________________________________________________________ 
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11. Hányan mentek be a bárkába és menekültek meg az özönvíztől?______________ 

Noé idejében biztonságos volt olyannak lenni, mint „mindenki más” és „együtt haladni a tö-
meggel”?________________________________________________ 

Biztonságos-e valamit csak azért tenni, mert a barátaink csinálják?___________________ 

 

12. A 2Mózes 23:2 verse azt mondja: „Ne indulj a sokaság után a _____________, és peres 
ügyben ne vallj a ________________________, annak __________________________. 

 

 

Bibliám azt mondja A7 – Feladatlap „Két irányba indulhatsz el” 

 

1. Mire gondolt Noé és családja, amikor a bárkában várták az özönvíz kezdetét?  

a.) Bízhatunk Istenben. Nem kell attól tartanunk, hogy az emberek kigúnyolnak minket.  

b.) Hat napja vagyunk a bárkában, és még nem volt özönvíz. Talán nem is lesz árvíz.  

c.) Az özönvíz még nem kezdődött el. De mi hiszünk Isten ígéretében, hogy hét nap múlva 
kezdődik. 

 

2. Kiben hitt Noé: 

a.) Istenben („Lesz özönvíz.”)              b.) Sátánban („Nem lesz özönvíz.”) 

 

3. Amikor olyan nehéz időket élsz át, mint Noé, kiben bízhatsz mindig?_________________ 

 

4. Mit csináltak az emberek a bárkán kívül az özönvíz kezdete előtt?  

a.) Néhányan őszintén bocsánatot kértek bűneikért és megbánták azokat.  

b.) Néhányan féltek gonoszságuk következményeitől.  

c.) Néhányan szembeszálltak Istennel és ünnepeltek. 

 

5. Milyen volt a bárkában lenni a vihar idején? Karikázd be a válaszokat. 

biztonságos 

csendes, zökkenőmentes utazás 

folytonos mozgás 

csendes 
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6. A Biblia melyik könyvében és fejezeteiben találhatjuk meg az özönvíz történetét? 

_____________________________ 

 

7. Mivel Noé tudni akarta, mikor szárad fel a föld, négyszer küldött ki egy madarat a bárká-
ból. Írj „1”-t a madár típusára, amelyet Noé az első alkalommal küldött ki, „2”-t a másodikra, 
„3”-t a harmadikra, és „4”-t a negyedikre. (Tipp: Olvasd el az 1Mózes 8:7–12-t a válaszo-
kért.)________________________hollót______________________galambot 

 

8. Noé tiszta vagy tisztátalan állatokat hozott áldozatul?__________________________ 

 

9. Lesz-e még valaha világméretű özönvíz?_Honnan tudjuk? 

 

10. Ki látta az első szivárványt? Ádám       Ábrahám          Noé        Séth 

 

11. Az özönvíz után, akárcsak az özönvíz előtt, az emberek megválasztották, hogy kire hall-
gatnak: Istenre vagy a Sátánra. Noé egyik fia úgy döntött, hogy engedelmeskedik Istennek, és 
ennek a fiúnak néhány leszármazottja is úgy döntött, hogy szereti Istent és bízik benne. Hogy 
hívták ezt a fiút? ______________________ 

 

12. Isten azt mondta Noénak és fiainak, hogy „töltsék be a földet”. Mit tettek ezzel szemben a 
gonosz emberek?__________________________ 

 

13. Azt mondta Isten nekik, hogy tömörüljenek egy nagy városba, és építsék meg a Bábel 
tornyát?___________________________ Miért tették ezt az emberek? (Jelöld „X”-szel a 
helyes választ) 

a.) Úgy döntöttek, hogy engedelmeskednek Istennek. 

b.) Úgy döntöttek, hogy nem engedelmeskednek Istennek. 

c.) Büszkék voltak. 

d.) Sátánra hallgattak. 

 

14. Mi történt a Bábel tornyával? 

a.) Még mindig ott van, ahol épült.  

b.) Sokáig ez volt az állam fővárosa.  
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c.) Isten villámot küldött, hogy lerombolja a csúcsát.  

d.) Az emberek befejezték az építkezést. 

 

 

Bibliám azt mondja A8 – Feladatlap „Egy hűséges ősatya” 

 

1. Mit jelent a „Bábel” vagy a „Babilon” szó?_____________________________________ 

 

2. Azt mondta Isten Noénak és leszármazottainak, hogy mindannyian együtt éljenek egy vá-
rosban, vagy szóródjanak szét, és töltsék be a földet? (1Mózes 9:1, 
11:4)_____________________ 

 

3. Sorold fel Noé három fiát:______________________________________________ 

 

4. Az özönvíz után Noé három fiának leszármazottai fokozatosan különböző helyekre költöz-
tek. Melyik fiú leszármazottai költöztek északra, Európába? ________________ Melyikük 
költözött Kánaánba és délre, Afrikába? ________________ Melyikük telepedett le az Eufrá-
tesz folyó közelében? ________________ 

 

5. Mit tett Ábrahám, amikor Isten azt mondta neki, hogy hagyja el otthonát, és költözzön egy 
másik országba? Zsidók 11:8_________________________ 

 

6. Rendben van-e valaha is, hogy „egy ártatlan hazugságot” vagy „féligazságot” 
mondj?__________________________ Miért igen vagy miért 
nem?__________________________________________ 

 

7. Írj egy „Á” betűt azon mondatok mellé, melyek Ábrahámról szólnak, és egy „L” betűt azok 
mellé, melyek Lótról. 

a.) ____________Segítőkész. 

b.) ____________Önző. 

c.)_____________ Elsőbbsége kellett volna legyen a választásban. 

d.) ____________ Sodoma mellett akart lakni. 

e.) ___________ Fiatalabb. 

f.) ___________ Idősebb. 
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8. Igaz vagy hamis? (Malakiás 3:8–10) 

a.) I/H Lótot nem ejtették volna fogságba, ha nem Sodomában él.  

b.) I/H Isten azt mondja, hogy a tized egy részét hozzuk elraktározásra. 

c.) I/H Ha nem adjuk meg a tized teljes összegét, az egyenlő Isten kirablásával.  

d.) I/H A tizedet azután lehet fizetni, hogy elköltöttük a megkeresett pénzünk egy részét.  

e.) I/H A tized szent és Istené.  

f.) I/H A tized nem túl fontos. 

 

9. Ábrahám tizedet fizetett Melkhisédeknek. Isten azt mondja nekünk is, hogy adjunk tizedet 
neki. A tized a jövedelmünk 10%-a. Íme néhány példa: 

A megkapott összeg                                           Az ennek megfelelő tizedrész 

0,10 lej                                                               0,1 bani 

1 lej                                                                    0,10 bani 

5 lej                                                                     0,50 bani 

6,90 lej                                                                0,69 bani 

13,20 lej                                                              1,32 lej 

 

Most próbáld ki te is. Mennyi tizedet kell visszaadnod Istennek? Töltsd ki az alább üresen 
hagyott helyett. (Megjegyzés: a tizedesvesszőt eggyel balra kell tolni, hogy 10%-ot kapjunk). 

 

A megkapott összeg                                           Az ennek megfelelő tizedrész 

4 lej 

1 lej 

5,60 lej 

7,50 lej 

2 lej 

10 lej 
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Bibliám azt mondja A9 – Feladatlap „Ábrahám, Isten barátja” 

 

1. Ábrahám szolgájának neve: Ébenézer   Géházi      Eliézer       Ezékiel              volt. 

 

2. Gondolod, hogy Ábrahám valaha is megpróbálta megszámolni a csillagokat? Igen Nem 

Próbáltad már megszámolni a csillagokat? Igen Nem  

Hányat számoltál meg?____________  

Éjszaka egy ember körülbelül 6.000 csillagot láthat. A teleszkópok és távcsövek segítségével 
az emberek több millió csillagot láthatnak. Valójában minden alkalommal, amikor egy erő-
sebb távcsövet találnak fel, több csillagot lehet látni. 

 

3. Miért nem adta Isten egyszerűen Kánaán földjét Ábrahámnak, amikor ő először költözött 
oda?  

a.) Ábrám nem állt készen. Nem volt még megigazulva. 

b.) Isten több időt adott a kánaániaknak, hogy döntsenek az Istenhez való hűség mellett.  

c.) Ábrahám nem hitte, hogy a föld az övé lesz. 

 

4. Ki volt Hágár? (Írj egy H betűt a róla szóló állítások mellé.) 

a.) _____ Sára szolgálója c.) _____ Izsák anyja 

b.) _____ Ismáel anyja d.) _____ Ábrahám második felesége 

 

5. Isten terve volt az, hogy Ábrahámnak legyen egy második felesége is?________________ 

Akkor miért vette el feleségül Ábrahám Hágárt?_________________________ 

a.) A több feleség volt a szokás. 

b.) Ábrahám gyereket akart. 

c.) Isten mondta ezt neki. 

d.) Biztonságos-e valaha is követni a körülöttünk élők szokásait, ha azok Isten tervével ellen-

tétesek?______________ 
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6. Miért küldött Isten egy angyalt, hogy beszéljen Hágárral? 

a.) Isten gondoskodott Hágárról és gyermekéről.   

b.) Hágár még mindig Sára szolgája volt, és vissza kellett térnie a munkájához.  

c.) Hágárnak át kellett vennie Ábrahám feleségének a helyét. 

 

7. Ki adta Hágár gyermekének a nevet? Sára     Ábrahám     Hágár           Isten       Egy angyal 

 

8. Hány éves volt Ábrám, mikor Isten Ábrahámra változtatta a nevét?______________ 

 

9. Ki adta Sára gyermekének a nevet? Sára     Ábrahám     Hágár           Isten       Egy angyal 

 

10. Amikor a három mennyei látogató elhaladt Ábrahám sátra mellett, gyorsan vagy lassan 

haladtak? ___________ Olvasd el az 1Mózes 18:1–8-at, és találj 5 szót, amely alátámasztja 

válaszod. ______ Te hogy végzed a munkád? ___________________________________ 

 

11. Miközben a három vendég evett, miért nevetett Sára?____________________________ 

 

12. Tudta Isten, hogy Sára mire gondolt?________________Azt is tudja, hogy te mire gon-

dolsz?_______________Ábrahám nevetett? (1Mózes 17:17)____________________ 

 

13. Ábrahám többször kérte Istent, hogy ne pusztítsa el Sodomát, ha ott igaz emberek élnek. 

Karikázd be az Ábrahám által említett igaz emberek számát. (1Mózes 18:23–33) 

60 55 50 50 45 40 35 40 35 30 25 25 20 15 10 5  

 

14. Miért örült Isten annak, hogy Ábrahám meg akarta menteni Sodoma népét? 
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Bibliám azt mondja A10 – Feladatlap „A megígért fiú” 

 

1. Honnan tudta Ábrahám, hogy Isten mondta neki, áldozza fel a fi-
át?____________________ 

 

2. Milyen jelt adott Isten Ábrahámnak, hogy tudja, engedelmeskedik Istennek?  

a.) Isten többször is beszélt Ábrahámhoz.  

b.) Isten szólt Izsákhoz, és ugyanezt mondta neki.  

c.) Isten fényes, ragyogó felhőt küldött a Mórija hegye fölé. 

 

3. Hol mondja a Biblia, hogy Ábrahám hitt abban, hogy Isten feltámasztja Izsákot a halálból? 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Az 1Mózes 22:1–19-ben hányszor mondja, hogy Izsák Ábrahám egyetlen fia 
volt?_______________________ Olvassuk el a János 3:16-ot.  Mely szavak hasonló-
ak?_______________________  

 

5. Mit értett meg Ábrahám és Izsák a Mórija hegyén szerzett tapasztalataikból  még jobban?  

a.) Többet arról az áldozatról, amelyet Isten hozott, amikor egyszülött Fiát adta.  

b.) Többet a reggeli és esti áldozatokról. 

 

6. Hány éves korban haltak meg ezek az emberek? Figyeljétek meg, miként csökkent az em-
ber életkora az özönvíz után. 

a.) Ádám (1Mózes 5:5)______  

b.) Methusélah (1Mózes 5:27) ______  

c.) Noé (1Mózes 9:29) ______ 

d.) Sára (1Mózes 23:1) ______  

 

7. Hány éves volt Sára, mikor Izsák született? _____________ Hány éves volt Izsák, mikor 

Sára meghalt?______________________ 
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8. Hova temették el Sárát? (1Mózes 23:19)_____________________________ 

Hebronba        Makpelá barlangjába      Úrba        Nákhor városába 

 

9. Ki ment el a mezopotámiai Nákhor városába, hogy feleséget találjon Izsáknak? 

Ábrahám      Sára      Izsák         Eliézer 

 

10. Mely szavak jellemzik Rebekát? (Húzd alá a megfelelő tulajdonságait.) 

Kedves Segítőkész Szorgalmas Szép Önző Önzetlen Udvarias Udvariatlan Lusta Türelmes 

Türelmetlen Gondoskodó Bízik Istenben 

 

11. Rebeka serény vagy alamuszi volt? Olvasd el az 1Mózes 24:18–20 verseit, és keress 3 

olyan szót, mely megválaszolja a kérdést. Te szorgalmas vagy lusta vagy? 

______________________________ 

 

12. Hány nap alatt készült el Rebeka az indulásra? 

hét nap          tíz nap         kevesebb mint egy nap 

 

13. Miért volt hajlandó Rebeka Eliézerrel menni, hogy Izsákkal házasságra lépjen? 

Láthatjuk, miként vezette őt Isten – hogyan válaszolt Eliézer imájára 

Kalandra vágyott 

 

14. Mit csinált éppen Izsák, mikor megérkezett Rebeka? 

Sétált kint a mezőn és elmélkedett 

Legeltette a marháit és juhait 

Ábrahámmal beszélgetett 

 

15. Izsák és Rebeka szerették egymást?__________________________ 
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Bibliám azt mondja A11 – Feladatlap „Két fiú választ” 

 

1. Igaz vagy hamis? 

a.) I/H A Biblia nem beszél a hazug emberekről. 

b.) I/H Azoknak az embereknek, akik rosszat tettek és megbocsátást kaptak, még mindig 
együtt kellett élniük bűneik következményeivel. 

c.) I/H Kaint, Ábrahámot, Izsákot és Jákóbot hazugságok segítették. 

 

2. Számozd meg a mondatokat történésük helyes sorrendjében (1–8) 1Mózes 26:15–25 

a.) _____ Izsák szolgái ásattak egy másik kutat, és akkor béke lett.  

b.) _____ Abimélek szolgái azt állították, hogy ez az ő vizük.  

c.) _____ Izsák szolgái egy másik kutat ástak.  

d.) _____ Ábrahám szolgái kutakat ástak.  

e.) _____ Abimélek szolgái összevesztek azon a kúton is.  

f.) _____ Abimélek féltékeny szolgái kövekkel és földdel töltötték meg a kutakat, hogy Izsák 
ne tudja használni azokat.  

g.) _____ Izsák szolgái egy másik kutat ástak. 

 h.) _____ Izsák szolgái tisztították a kutakat. 

 

3. Írj egy „É” betűt az Ézsaut leíró szavak elé, és írj egy „J” betűt a Jákóbra jellemző tulaj-
donságok elé. 

a.) _____ elmélkedő     i.) _____ figyelmetlen  

b.) _____ zajos    j.) _____ csendes 

c.) _____ vadász     k.) _____ türelmetlen 

d.) _____ Izsák őt szerette a legjobban  l.) _____ Rebeka őt szerette legjobban  

e.) _____ alkalmazkodó   m.) _____ szorgos munkás 

f.) _____ értékelte az elsőszülöttségi jogot annak gazdagságáért  

g.) _____ szabad akart lenni, hogy kedve szerint cselekedhessen 

h.) _____ értékelte az elsőszülöttségi jogot annak lelki áldásaiért 
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4. Bibliai matek (minden utalás az 1Mózes könyvében található) 

a.) _____ Hány éves volt Ábrahám, amikor Ismáel született? (16:16)  

b.) _____ Hány éves volt Ábrahám, amikor Izsák megszületett? (21:5) 

c.) _____ Hány éves volt Ábrahám, amikor meghalt? (25:7)  

d.) _____ Tehát... hány éves volt Izsák, amikor Ábrahám meghalt?  

e.) _____ Tehát... hány éves volt Ismáel, amikor Ábrahám meghalt?  

f.) _____ Hány éves volt Izsák, amikor feleségül vette Rebekát? (25:20)  

g.) _____ Hány éves volt Izsák, amikor Jákób és Ézsau megszületett? (25:26) 

h.) _____ Tehát... hány éve volt Izsák és Rebeka házas, amikor fiaik születtek?  

i.) _____ Tehát... derítsd ki, hány éves volt Jákób és Ézsau, amikor Ábrahám meghalt. (d mí-

nusz g) 

 

5. Tegyél egy X-et az Ábrahámra jellemző azon állítások mellé, amelyek azt mutatják, hogy 

nem bízott Istenben. Tegyél egy csillagot Ábrahám azon tettei mellé, ami azt mutatja, hogy 

bízott Istenben. 

a.) _____ Feleségül vette Hágárt, és született egy fia.  

b.) _____ Urkaszdinból Kánaánba költözött, amikor Isten azt mondta neki, hogy költözzön.  

c.) _____ Hajlandó volt megölni Izsákot a Mórija hegyén.  

d.) _____ Hazudott, becsapta a fáraót azzal, hogy azt mondta neki, hogy Sára a nővére. 

 

6. Tisztességes csere volt-e Jákób és Ézsau között az elsőszülöttségi jog elcserélése egy étel-

ért? Igen   Nem  

Meg kellett volna várnia Jákóbnak, hogy Isten megoldja a dolgokat? Igen   Nem 
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7. Sorold fel 1Mózes 27. fejezetének azon verseit, amelyek Jákób Izsáknak mondott hazugsá-

gairól szólnak. ____________________________ Hányszor hazudott amellett, hogy álnokul 

viselkedett az öltözködésében és a tetteiben? 

 

 

Bibliám azt mondja A12 – Feladatlap „A menekült reménysége” 

 

1. Milyen következményei voltak annak, hogy Jákób elvette Ézsautól az elsőszülöttségi jog 

áldását?  

a.) Egyedül kellett elszöknie otthonról.  

b.) El kellett hagynia mindent, amit szeretett.  

c.) Azt hitte, hogy nem bocsáttatik meg neki.  

d.) Soha többé nem látta az édesanyját.  

e.) Nem szenvedett rossz következményeket. 

 

2. Miért örült Jákób annyira annak az álomnak, melyben a létra a földtől az égig ért?  

a.) Tudta, hogy Isten megbocsátott neki. 

b.) Tudta, hogy nincs egyedül. 

c.) Tudta, hogy rendben volt, hogy Ézsautól elvette az elsőszülöttségi jogot. 

 

3. Melyek voltak az elsőszülött felelősségei?_________________________________ 

 

4. Mit csinált? Miben különbözött Jákób útja Eliezer útjától, amikor feleséget talált Izsák-

nak?________________________________________ 
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5. Eliézer egy kút mellett találkozott Rebekával (aki később Izsák felesége lett) Mésopotámi-

ában, a Nákhor városában található kútnál (1Mózes 24:10, 15). 

 

6. Jákób Rákhellel (akivel házasságot kötött) Hárán  Nákhor  Bétel  Úr városában találkozott 

egy kútnál. 

 

7. Lábán gonosz volt, és becsapta Jákóbot Leát adva feleségül hozzá. Milyen ravaszságot 

követett el Jákób apjával és testvérével szemben?___________________________________ 

Helyes bármikor is becsapni valakit?  Igen   Nem   Olvasd el Példabeszédek 26:18–19 verse-

it. 

 

8. Lábán beleegyezett, hogy Jákóbnak juhokkal és kecskékkel fizet a neki végzett munkáért. 

Írj „L”-t a Lábán által megtartott állatok mellé, és „J”-t a Jákób által megtartott állatok mellé. 

(1Mózes 30:31–35) 

a.) _____ a pettyes bárányokat és kecskéket 

b.) _____ a tarka bárányokat és kecskéket  

c.) _____ az egyszínű bárányokat és kecskéket  

 

9. Lábán nem bánt igazságosan Jákóbbal, és fiai irigyek voltak rá. Akkor miért nem sietett 

hazamenni?_____________________________________ 

 

10. Jákób félt Háránban maradni Lábán fiai miatt, és félt hazatérni Ézsau miatt. Honnan tudta 

Jákób, hogy mit kell tennie?  

a.) Lábán azt mondta neki, hogy maradjon Háránban.  

b.) Isten megmondta neki, hogy mit tegyen, és azt mondta neki, hogy mellette lesz.  

c.) Lábán fiai azt mondták neki, hogy menjen el.  

d.) Rákhel és Lea beleegyezett a tervébe. 
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11. Amikor Jákób elhagyta Lábán házát, az kényszeríteni akarta Jákóbot, hogy térjen vissza 

és dolgozzon neki újra. Ki állította meg Lábánt? Hogyan? 

 

Bibliám azt mondja A13 – Feladatlap „Az Istenben való bizalom tanulása” 

 

1. Írd le, mit mondott Jákób Lábánnak Micpában? 1Mózes 31:49 

______________________________________________________________________ 

 

2. Igaz vagy hamis? 

a.) I/H Jákób félt hazatérni, mert azt hitte, Ézsau bántani fogja őt és családját.  

b.) I/H Jákób félt hazamenni, mert eszébe jutott, hogy mit tett Ézsauval.  

c.) I/H Jákób félt hazatérni, mert nem volt biztos abban, hogy Isten mit akar tőle. 

 

3. Mikor Jákób elmenekült otthonról, milyen álmot látott? 

a.) angyalokat egy létrán 

b.) angyalokat előtte és mögötte 

 

4. Húsz év múlva, mikor hazatérőben volt, mit látott Jákób? 

a.) angyalokat egy létrán 

b.) angyalokat előtte és mögötte 

 

5. Ha van egy bibliai térképed Kánaánról, keresd meg a Jabbók folyót. A Jordán folyóba öm-

lik, a Galileai-tenger és a Holt-tenger közötti út egyharmadánál. Milyen két fontos esemény 

történt Jákóbbal a folyó közelében? 

__________________________________________________________________ 

 



25 

6. Mitől félt Jákób a testvérével való találkozás előtt egy nappal? 

a.) Vadállatok megtámadhatják.  

b.) A tolvajok megsebesíthetik és elvehetik a vagyonát.  

c.) Lábán arra kényszerítheti, hogy visszatérjen Háránba.  

d.) A 20 évvel korábban elkövetett bűne okozta ezt a problémát Ézsauval, amely most veszé-

lyeztette a családját. 

 

7. Miből tudta Jákób, hogy egész éjszaka Istennel hadakozott? ________________________ 

 

8. Milyen leckét tanult Jákób végül, amikor Istennel birkózott? 

 a.) Hogy teljesen megbízhat Istenben.  

b.) Hogy Isten megbocsátotta bűneit.  

c.) Hogy keményen meg kellett dolgoznia, hogy megmutassa Istennek, hogy sajnálja. 

d.) Hogy Isten meg tudja védeni őt és a családját. 

 

9. Debóra meghalt és Béthel mellett temették el. Ki volt ő? 

Jákób egyik felesége       egy bíra       Rebeka szolgálója 

 

10. Párosítsd össze. Húzz vonalakat a baloldaltól a jobb oldali megfelelő eseményekig. Min-

den vers Mózes első könyvéből való. 

Bétel          a.) Ábrahám kinyilvánította, hogy teljesen megbízik Istenben (22:1–3) 

Micpa        b.) Jákób e helyhez közel állított emlékoszlopot Rebekának (35:19–20) 

Betlehem      c.) Jákób oszlopot állított itt, miután az égig érő létráról álmodott (28:18–19) 

Jabbók     d.) ebbe a barlangba temették Ábrahámot, Sárát, Izsákot, Rebekát és Leát (49:30–31) 

Mórija      e.) Jákób és Lábán oszlopot állítottak itt (31:45–49) 

Makpelah     f.) Jákób Isten angyalával küzdött itt (32:22–24) 

 

11. Nevezd meg Jákób legkisebb fiát. 
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Bibliám azt mondja A ÉVFOLYAM, 1–13 TANULMÁNYOK – ISMÉTLŐ FELADA-

TOK 

Hol található a történet? 

1.) ___________ az özönvíz 

2.) ___________ Jákób becsapja Izsákot 

3.) ___________ Hágár és Ismáel  

4.) ___________ Kain és Ábel  

5.) ___________ Jákób harcol az angyallal  

6.) ___________ Ábrahám és Izsák megpróbáltatik  

7.) ___________ Bábel tornya 

8.) ___________ az első bűn 

9.) _____________ Ábrahám és Lót  

10.) _____________ Jákób látomása az égig érő létráról  

11.) _____________ Ábrahám három vendége  

12.) _____________ Izsák születése  

13.) _____________ Izsák kutakat ás  

14.) _____________ Sodoma elpusztul  

15.) _____________ Izsák házassága 

16.) _____________ teremtés 

1Mózes 1; 1Mózes 3; 1Mózes 4; 1Mózes 6–9; 1Mózes 11; 1Mózes 13; 1Mózes 16; 1Mózes 

18; 1Mózes 19; 1Mózes 21; 1Mózes 22; 1Mózes 24; 1Mózes 26; 1Mózes 27; 1Mózes 28; 

1Mózes 32. 

 

Ki az apám? 

1.) _________________ Kain   
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2.) _________________ Ábel  

3.) _________________ Séth 

4.) _________________ Methusélah 

5.) _________________ Noé  

6.) _________________ Jáfet  

7.) _________________ Sém  

8.) _________________ Khám  

9.) _________________ Táré  

10.) _______________Ábrahám  

11.) ______________ Nákhor  

12.) ______________ Hárán  

13.)_______________Sára  

14.)_________________Lót  

15.)___________________Milka 

16.)________________Béthuel  

17.)___________________Rebeka 

18.)_________________Lábán  

19.)___________________ Lea  

20.)_______________Rákhel 

21.)__________________Izsák  

22.)_________________Jákób  

23.)___________________ Ézsau  

24.)___________________ Ismáel 

Lábán Ábrahám Noé Béthuel Nákhor Táré Énok Hárán Ádám Lámekh  
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Ki mondta kinek?  

Minden utalás a Mózes első könyvére vonatkozik. 

1. ______________ mondta: „Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra.” 

(1:26) 

2. ___________mondta: „… amely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.” (2:17) 

3. _________mondta: „ez asszonyembernek neveztessék.” (2:23) 

4. _________mondta ________________-nak „Nem haltok meg.” (3:4) 

5.__________mondta _____________-nak: „Hol van Ábel, a te atyádfia?” (4:9) 

6. _________mondta_____________-nak: „Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe.” (9:13) 

7. _________mondta: „Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvöket.” (11:7) 

8. ________mondta___________-nak: „… és megáldatnak te benned a föld minden nemzet-

ségei.” (12:3) 

9._________mondta___________-nak: „… én egy fonalszálat vagy egy sarukötőt sem ve-

szek el mindabból, ami a tiéd.” (14:23) 

10. ________mondta___________-nak: „Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami?” (18:14) 

11. ________mondta____________-nak: „Az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való 

bárányról.” (22:8) 

12.___________mondta__________-nak: „Kérlek, adj innom.” (24:17) 

13._________mondta____________-nak: „A te tevéidnek is merítek.” (24:19) 

14. __________mondta_________-nak: „Elmegyek.” (24:58) 

15. __________mondta___________-nak: „Add el hát nékem azonnal a te elsőszülöttsége-

det.” (25:31) 

16. ___________mondta__________-nak: „Miénk a víz.” (26:20) 

17. __________mondta___________-nak: „Hogy van az, hogy ily hamar találtál, fiam?” 

(27:20) 

18. ___________mondta_____________-nak: „Áldj meg engem is, atyám.” (27:34) 



29 

19. __________mondta_______-nak: „És ímé én veled vagyok.” (28:15) 

20. __________mondta__________-nak: „Szolgállak téged hét esztendeig Rákhelért.” 

(29:18) 

21. _________mondta____________-nak: „Térj meg atyáid földére.” (31:3) 

22. ___________mondta__________-nak: „E rakás bizonyság ma közöttem és közötted.” 

(31:48) 

23.___________mondta___________-nak: „Az Úr legyen vigyázó közöttem és te közötted.” 

(31:49) 

24.__________mondta___________-nak: „Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz 

engemet.” (32:26) 

25.__________mondta_____________-nak: „ne neveztessék többé a te neved Jákóbnak.” 

(35:10) 
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Bibliám azt mondja – Megoldási kulcs a feladatokhoz 

 

A1 – Feladatlap 

1. Ótestamentum 39 könyv; Újtestamentum 27 könyv; összesen a Bibliában 66 könyv 

2. P–4; J–13; S–3; A–3; E–4; K–7; T–5. 

3. a.) Ruth és Eszter; b.) 38 

4. Biblia 

5. a, b, c, d, e, f 

6. a.) 176; b.) 2; c.) jótéteményeiről; d.) Abdiás, Filemon, 2János, 3János, Júda; e.) Maher-

Shalal-Haș-Baz  

7. A válaszok eltérőek lehetnek.  

8. A válaszok eltérőek lehetnek.  

9. A válaszok eltérőek lehetnek. 

 

A2 – Feladatlap 

 
1. imádkozz  

2. Atya, Fiú*, Szentlélek a, b, c, e  

3. a.) I; b.) I 

4. Lucifer 

5. Irigykedni kezdett Isten Fiára 

6. E - a, b, g, h, k, l, m, o;  U - c, d, e, f, i, j, n 

7. b 

8. a.) H; b.) H; c.) I  

9. 1/3  

10. Istenhez; hatalomban  

11. sárkány, ördög, Sátán  

12. Mihály (Jézus); Isten  

13. Lucifer 
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A3 – Feladatlap 
1. Lucifer; hajnal fia  

2. a, b, c, e  

3. c  

4. H  

5. törvénytelenség  

6. saját maga; a válaszok eltérőek lehetnek  

7. senkinek sincs szüksége szabályokra  

8. a.) H; b.) I; c.) I; d.) I; e.) I;  

9.) a válaszok eltérőek lehetnek   

10. b  

11. a, b, d, e  

12. a  

13. 1Mózes 

 

A4 – Feladatlap 
1. a válaszok eltérőek lehetnek   

2. a.) I; b.) I; c.) I; d.) I; e.) H  

3. b  

4. Isten  

5. a, b, c, e, h  

6. jó  

7. c, d, e  

8. kb. 312.000 (6.000 év x 52 szombat)  

9. Biblia; természet  

10. hogy Isten hat nap alatt teremtette meg a világunkat, a hetedik nap pedig megpihent  

11. I  

12. c, d, e, f  

13. 4. vers 

 

  



32 

A5 – Feladatlap 
 

1. 1Mózes 3  

2. a.) a kígyó; b.) Isten; c.) Isten; d.) Isten; e.) Ádám; f.) a kígyó; g.) Isten; h.) Isten; i.) Isten; 

j.) Isten  

3. szomorúságot; rosszat; megbánást  

4. b  

5. Vissza kellett volna sietnie Ádámhoz.  

6. Ne nézd! Ha lehetséges, menj máshová.  

7. Igen. Azt válaszolta a kígyónak: „azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessé-

tek”. 

8. a.) H; b.) I; c.) I; d.) I; e.) H  

9.) a válaszok eltérőek lehetnek  

 

 

A6 – Feladatlap 
1. egy bárányt  

2. a.) I; b.) I; c.) I; d.) I; e.) I; e.) H; f.) H; g.) H; h.) I; i.) H; j.) I  

3. amikor elkezdünk inkább Sátánnak hinni, mintsem Istennek  

4. engedetlenségével kinyilvánította, hogy az önzőséget választja, és ezzel csatlakozik Sátán 

lázadásához  

5. A válaszok eltérőek lehetnek; Isten azt mondta: „ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz”  

6. a, b, c, d 

7. -----  

8. Nem; Nem; Nem;  

9. a válaszok eltérőek lehetnek  

10. Az emberek gonoszsága miatt: „szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak go-

nosz.” 

11. nyolcan; Nem; Nem;  

12. gonoszra; sokasággal tartva; elfordítására 
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A7 – Feladatlap 
 

1. a, c  

2. a  

3. Istenben  

4. b, c  

5. biztonságos, folytonos mozgás 

6. 1Mózes 6–9  

7. holló: #1; galamb: #2, #3, #4  

8. tiszta  

9. Nem; Isten megígérte, hogy „és nem lesz többé a víz özönné minden testnek elvesztésére.” 
1Mózes 9:15  

10. Noé  

11. Sém  

12. összetömörültek és egy várost építettek  

13. Nem. b, c, d  

14. c 

 

 

A8 – Feladatlap 

 
1. zűrzavar  

2. szóródjanak szét és töltsék be a földet  

3. Sém, Khám, Jáfet  

4. Jáfet, Khám, Sém  

5. engedelmeskedett és ment  

6. Nem. Soha nem helyes Isten valamelyik parancsolatát is áthágni  

7. a.) Á.) b.) L; c.) Á; d.) L; e.) L; f.) Á  

8. a.) I; b.) H; c.) I; d.) H; e.) I; f.) H  

9. 0,40 lej 0,10 lej; 0,56 lej; 0,75 lej; 0,20 lej; 1 lej 
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A9 – Feladatlap 

 
1. Eliézer  

2. igen; a válaszok eltérhetnek.  

3. b  

4. a, b, d  

5. a, b; Nem.  

6. a, b  

7. Isten  

8. 99 éves  

9. Ábrahám  

10. gyorsan; szaladt, sietett, sietett, szaladt, sietett.  

11. Nem hitte, hogy valaha még szülhet gyermeket  

12. Igen; Igen; Igen; 

13. 50, 45, 40, 30, 20, 10  

14. „…nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.” 

2Péter 3:9 

 

 

A10 – Feladatlap 
1. Felismerte az Úr hangját.  

2. c  

3. Zsidók 11:6, 17–19  

4. Háromszor; hasonlóságok a 2, 12, 16 versekben; „egyszülött Fia”  

5. a, b  

6. a.) 930 évesen; b.) 969 évesen; c.) 950 évesen; d.) 127 évesen  

7. 90 éves; 37 éves  

8. Makpeláh barlangjába  

9. Eliézer  

10. Kedves Segítőkész Szorgalmas Szép Önzetlen Udvarias Türelmes Gondoskodó Bízik 

Istenben 

11. sietve; sietett; elfutott; a válaszok eltérhetnek;  
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12. kevesebb mint egy nap  

13. Láthatjuk, miként vezette őt Isten – hogyan válaszolt Eliézer imájára 

 14. Sétált kint a mezőn és elmélkedett 

15. Igen 

 

A11 – Feladatlap 
 

1. a.) H; b.) I; c.) H  

2. a.) 8; b.) 5; c.) 6; d.) 1; e.) 7; f.) 2; g.) 4; h.) 3  

3. a.) J; b.) É; c.) É; d.) É; e.) J; f.) É; g.) É; h.) J; i.) É; j.) J; k.) É; l.) J; m.) J  

4. a.) 86; b.) 100; c.) 175; d.) 75; e.) 89; f.) 40; g.) 60; h.) 20; i.) 15  

5. a.) X; b.) *; c.) *; d.) X  

6. Nem; Igen  

7. 18–29 versek; legalább háromszor 

 

 

A12 – Feladatlap 
1. a, b, c, d  

2. a, b  

3. legyen a család lelki vezetője; jó benyomást gyakoroljon családjára és a pogányokra  

4. egyedül volt; menekülnie kellett; csak egy pár dolgot vihetett magával; 

5. Nákhor  

6. Háránban  

7. Jákób becsapta az édesapját, hogy az neki adja az elsőszülöttségi jogot; Nem 

8. a.) J; b.) J; c.) L  

9. Jákób tudta, hogy Ézsau halálra keresi  

10. b, d  

11. Isten szól Lábánhoz álomban  
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A13 – Feladatlap 
 

1. „Az Úr legyen vigyázó közöttem és te közötted, amikor egymástól elválunk.” 

 2. a.) I; b.) I; c.) H  

3. a  

4. b  

5. a. Ő Isten angyalával küzdött. Neve megváltozott Izraelre.  

6. d  

7. Isten angyala megérintette csípőjének forgócsontját és megsántult  

8. a, b, d  

9. Rebeka szolgálója  

10. a.) Mórija; b.) Betlehem; c.) Bétel; d.) Makpelah; e.) Micpa; f.) Jabbók  

11.) Benjámin 

 

A 1–13 Feladatlapok – Megoldás Ki az apám? 

1. Ádám 2. Ádám 3. Ádám 4. Énok 5. Lámek 6. Noé 7. Noé 8. Noé 9. Hárán 10. Táré 11. 

Táré 12. Táré 13. Táré 14. Hárán 15. Hárán 16. Nákhor 17. Bétuel 18. Bétuel 19. Lábán 20. 

20. Lábán 21. Ábrahám 22. Izsák 23. Izsák 24. Ábrahám 

 

A 1-13 Feladatlapok – Megoldás – Ki mondta kinek? 

1. Isten 2. Isten Ádámnak 3. Ádám 4. a kígyó Évának 5. Isten Kain nak 6. Isten Noénak 7. 

Isten 8. Isten Ábrahámnak 9. Ábrahám Sodoma királyának 10. Isten Ábrahámnak 11. Ábra-

hám Izsáknak 12. Eliézer Rebekának 13. Rebeka Eliézernek 14. Rebeka a családjának 15. 

Jákób Ézsaunak 16. a ghérári pásztorok Izsáknak 17. Jákób Ézsaunak 17. Izsák Jákóbnak 18. 

Ézsau Izsáknak 19. Isten Jákóbnak 20. Jákób Lábánnak  21. Isten Jákóbnak 22. Lábán Jákób-

nak 23. Lábán Jákóbnak 24. Jákób az angyalnak 25. Isten angyala Jákóbnak  
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Bibliám azt mondja - Feladatok – Megoldás 

Megoldási kulcs A1 

1. könyből 2. parancsolatát 3. próféciája 4. legértékesebb 5. másolták 6. negyven 7. nyelvekre 

8. utat 9. mennyben 10. Jézus 11. Újtestamentum 12. Mózes 13. igaz 14. ihletettek 

Megoldási kulcs A2 

1. Isten 2. menny 3. teljesen 4. angyal 5. Mihály 6. Isten 7. Háromság 8. Lucifer 9. kezdete 

10. genezis 11. Biblia 12. Sátán 13. három 14. Ige  

 

Megoldási kulcs A3 

3 - szárazföld 

4 – hold 

1 - világosság 

3 - fű 

2 - felhő 

2 - tenger 

5 - delfinek 

1 - nappal/éjszaka 

3 - körte 

4 - Nap 

5 - madarak 

2 - égbolt 

4 - csillagok 

5 - halak 

3 - virágok 

5 – cápák 

3 – fák 

5 - sasok 

3 - eledelek 

3 - liliomok 

3 - pekánfa 
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5 - flamingó 

3 - ibolya 

3 – rózsa 

3 - tölgyfa 

5 - angyalhal 

5 - gidák 

3 - almák 

5 - kolibri 

3 - magok 

 

Megoldási kulcs A4 

M - Főzés, házimunka 

P - Séta a természetben 

P - Bibliai történet olvasása 

M - Iskolába járás 

M - Hangszeres gyakorlás hangversenyre 

P - Egy Jézusról szóló ének eléneklése 

M - Házi feladat elkészítése 

M - A hírekről és az időjárásról való tudakozódás tévén vagy interneten 

P - Hegyekkel körülölelt terület felkeresése 

M - Képeslapkészítés egy beteg embernek 

M - Takarítás 

P - Bibliai játékok játszása 

M - Vásárlás 
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Megoldási kulcs A5 

1. I 

2. Egyedül a jó és gonosz tudásának fájánál. 

3. Vissza kellett volna sietnie Ádámhoz. 

4. Nézz máshová, menekülj egy másik helyre. 

5. mindhárom válasz helyes 

6. mindenik helyes 

7. 3-8-1-6-4-2-5-7 

8. Istent; Istent; a válaszok eltérőek lehetnek – felvállalod a felelősséget 

9. Mindenik helyes, az utolsót kivéve 

 

Megoldási kulcs A6 

1. 3-Séth; 1-Kain ; 2-Ábel 

2. Ábel pásztor volt; Kain  földműves volt 

3. Ábel; Kain ; Kain ;  

4. Nem 

5. Igaz; hamis 

6. Ádám 930 évet élt; Séth 912 évet élt; Énos 905 évet élt; Kénán 910 évet élt; Mahalálél 895 

évet élt; Járed 962 évet élt; Énokh 365 évet élt; Methuséláh 969 évet élt; Lámekh 777 évet 

élt; Noé 950 évet élt. 

7. Igen; igen 

8. Felvitetett a mennybe 

9. bűnös, könyörtelen, büszke, bűnöző, bálványimádó, tolvaj, korrupt 

10. 0 

11. angyalok 

 

Megoldási kulcs A7 

1. a.) hét, hisznek, özönvíz, hegyek, angyal, növényi, szivárványt, mindig, ígér 

b.) Eufrátesz, Bábel, nyelvek 

 



40 

Megoldási kulcs A8 

1. SÉTH 

2. TÁRÉH 

3. BABILON 

4. JORDÁN 

5. JÁFET 

6. HÁRÁN 

7. LÓT 

8. ÚR 

9. SZODOMA 

10. BÁBEL 

11. MELKHISÉDEK 

12. SZÁRAI 

13. EGYIPTOM 

14. FÁRAÓ 

15. ÁDÁM 

16. SÁLEM 

17. KAIN  

18. SÉM 

19. JERUZSÁLEM 

20. ÁBRÁM 

21. KÁNAÁN 

22. KHÁM 

 

Megoldási kulcs A9 

1. L, Á, L, Á, Á, L 

2. H, H, I, I, I, H, I, I, I 

3. Keresztrejtvény: 1. Eliézer; 2. Ismáel; 3. Hágár; 4. Ábrahám; 5. Sára; 6. Kánaán; 7. Izsák; 

8. Sodoma; 9. Coár 
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Megoldási kulcs A10 

1. 10 teve; 50 gallon; 500 gallon;  

2. Mindenik igaz 

3. Lábán – Rebeka testvére; Nákhor – Rebeka nagyatyja; Milkah – Rebeka nagyanyja; Bétuel 

– Rebeka atyja 

4. Szókereső 

Megoldási kulcs A11 

1. Példabeszédek 3:3 „Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged.” 

2. Példabeszédek 8:7 „Mert igazságot mond ki az én ínyem, és utálat az én ajkaimnak a go-

noszság.” 

3. Példabeszédek 12:19 „Álnokság van a gonosz gondolóknak szívében; a békességnek taná-

csosiban pedig vígasság.” 

4. Példabeszédek 14:5 „A hűséges tanú nem hazudik.”  

5. Példabeszédek 19:9 „… aki hazugságokat beszél, elvész.” 

 

Megoldási kulcs A12 

1. Rákhel 2. Otthon 3. Kánaán 4. Lábán 5. Lea 6. Jákób 7. Elsőszülöttségi jog 8. Tized 9. 

Létra 10. József 11. Kút 12. Bűn 13. Ézsau 14. Kő 15. Megkötött 16. Jézus 

 

Megoldási kulcs A13 

1. Összeszidta Jákóbot. Azzal vádolta Jákóbot, hogy ellopta a bálványait. 

2. Összeszidta Lábánt. Kőhalmot épített, amelynek a Micpa nevet adta. 

3. 3, 1, 7, 4, 6, 5, 2 

4. 200 nőstény kecskét 

20 hím kecskét 
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200 anyajuhot 

20 kost 

30 tevét (és azok kicsinyeit) 

40 marhát 

10 bikát 

20 nőstény öszvért 

10 öszvércsikót 

580 – Összesen tehát ennyi jószágot küldött Ézsaunak. 

5. Mind az összes válasz helyes 

6. Mennyei kincs, Isten barátsága, az Isten iránti szeretet, a benne való bizodalom és a neki 

való engedelmesség. 

 

 

Negyedévi naptár és Aranyszövegek 

 

A1 – „Csupán egy könyv a sok közül?”                                        Dátum 

„Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te igéd igazság.” (János 17:17) 

 

A2 – „A kezdetek előtt”                                                    Dátum 

„Minekelőtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te 

vagy Isten.” (Zsoltárok 90:2) 

 

A3 – Isten szólt...                                                                 Dátum 

„Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert te teremtettél min-

dent, és a te akaratodért vannak és teremttettek.” (Jelenések 4:11) 
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A4 – Az idő megszentelt ajándéka                                        Dátum 

„És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy azon szűnt vala meg 

minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.” (1Mózes 2:3) 

 

A5 – Isten nagy terve                                                               Dátum 

„Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk 

Krisztus Jézusban.” (Róma 6:23) 

 

A6 – Egy ünnepélyes fellebbezés                                                 Dátum 

„És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt 

más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.” (Apostolok cselekedetei 4:12) 

 

A7 – Két irányba indulhatsz el                                                     Dátum 

„Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el 

nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad.” 

(Ézsaiás 54:10) 

 

A8 – Egy hűséges ősatya                                                               Dátum 

„Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők 

legyetek.” (Róma 12:10) 

 

A9 – Ábrahám, az Isten barátja                                               Dátum 

„Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek.” 

(János 15:14) 
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A10 – A megígért fiú                                                               Dátum 

„Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon 

ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?” (Róma 8:32) 

 

A11 – „Két fiú választ”                                                            Dátum 

„Az eszes ember elfedezi a tudományt; a bolondok elméje pedig kikiáltja a bolondsá-

got.” (Példabeszédek 12:22) 

 

A12 – A menekült reménysége                                           Dátum 

„És álmot láta: Ímé egy lajtorja vala a földön felállítva, melynek teteje az eget éri vala, 

és ímé az Istennek Angyalai fel- és alájárnak vala azon.” (1Mózes 28:12) 

 

A13 – Az Istenben való bizalom tanulása                                    Dátum 

„Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely 

legyőzte a világot, a mi hitünk.” (1János 5:4) 

 


