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Szeretsz különféle dolgokat készíteni? Szeretsz
legózni? Milyen sok tégla, ablak és ajtó kell egy
ház felépítéséhez! nagyon sok darabkára és ke -
mény munkára van hozzá szükség.

Amikor Isten a világot teremtette, minden más -
ként volt!

A Biblia első versében azt olvassuk:

„Kezdetben teremtette Isten a
mennyet és a földet“, 1 Mózes 1:1

ez azt jelenti, hogy a semmiből teremtette őket. Mielőtt Isten megteremtette
volna a világot, csak sötétség volt. Isten olyan hatalmas, hogy egyszerűen a
szavával teremtett meg mindent.

1. nap
Az első nap azt mondta Isten: „Legyen világos -
ság!“, és egyből világosság lett! Isten a vilá -
gosságot „nappalnak“, a sötétséget „éjsza ká -
nak“ nevezte el. Ahelyett, hogy egyfolytában
sötét lett volna, Isten úgy döntött, hogy a napok
és éjszakák váltogassák egymást.

2. nap
A második napon Isten megint megszólalt, és megteremtette az égboltot, ami az
egész Földet körbeveszi. Majd megint beesteledett, és vége lett a második
napnak is.

K: Mit teremtett Isten a második nap? __ __ __ __ __ __ __ __.

1 történet: Isten megteremti a világot
Olvasd el:

1. Mózes 1:1-19

Kulcsvers:
1. Mózes 1:1

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!
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2. oldal

3. nap
Mindeddig víz borította a Földet, de eljött az
ideje, hogy Isten szárazföldet teremtsen. Isten
megszólalt, és a vizek visszahúzódtak, hogy
maradjon hely a szárazföldnek.

A szárazföldet körülvevő víz lett a tenger. Majd
Isten azt mondta: „teljen meg a Föld minden -
féle növényekkel és fákkal!“ Isten végigtekintett
az alkotásain, és kijelentette, hogy minden igen
jó.

4. nap
A negyedik nap Isten különleges világító -
testeket készített az égre. nappalra a napot,
éjszakára a Holdat és a csillagokat . Isten nézte
a világítótesteket, amiket teremtett, és jónak
találta őket.

K: tekintsük át még egyszer, hogy mit, és mikor teremtett Isten! Írd ide!

szárazföld, növények, fák nap:  

világító égitestek nap:  

K: Írd be a betűket, és rajzold le az égitesteket, amiket Isten teremtett!

n __ __ . H __ __ __ Cs __ __ __ __ __

Isten azt szeretné, ha mi is kedvünket lelnénk mindabban, amit teremtett. Amikor körbenézünk,
és meglátjuk a sok csodálatos dolgot magunk körül, emlékezzünk arra, hogy mindet Isten
teremtette, ezért adjunk neki hálát!

K: töltsd ki a hiányzó részeket a Biblia első verséből!

"Kezdetben teremtette  __ __ __ __ __  a  __ __ __ __ __ __ __

és a  __ __ __ __ __ __ ."

1. Mózes 1:1

/6

/6

/4



bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap  2. szint

neved:A1

Mi sokszor csalódunk azokban a dolgokban, amiket mi
készítünk. Amikor azonban Isten a földet teremtette,
egyből azt mondta rá, hogy minden jó!

5. nap
Az ötödik napon Isten egy seregnyi madarat és halat
teremtett. Amikor meglátta a legnagyobb halat, és a
legkisebb madárkát, szerinted mit mondott?

K: Húzd át a helytelen válaszokat és színezd ki a képet!

ez rOSSz! ez jó! ez HIBáS!

6. nap
Ha voltál már állatkertben, biztos emlékszel, milyen sok -
féle állatot látni ott. Csak Isten tud ilyen csodálatos
élőlényeket teremteni! A hatodik napon Isten megterem -
tette az állatokat: a hosszúnyakú zsiráfot, az oroszlánt, és
az élesfogú tigrist, mind-mind Ő alkotta meg.

K: Mire képes Isten, amire senki más nem?      

Csak Isten tud ilyen  

cs __ __ __ __ __ __ __ __  élőlényeket  t __ __ __ __ __ __ __ __.

2 történet: Isten megteremti az állatokat
és az embert Olvasd el:

1. Mózes
1:20 - 2:3

Kulcsvers:
1. Mózes 1:31

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!
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Bár Isten már eddig is sok csodálatos dolgot teremtett, még egy teremtmény hátra volt, amit
különleges módon alkotott meg.

Kezébe vett egy maréknyi port a földről, és elkészítette az embert. Amint belelehelt Isten, az
ember életre kelt. Az első embert ádámnak hívták.

K: Karikázd be a helyes válaszokat!
Miből készítette Isten az első embert?

POr vÍz MAjOM

Mi volt az első ember neve?

AndráS ádáM áBeL

Az emberek különleges teremtmények. Merőben másak a többi élőlénynél. A Biblia szerint
Istenhez hasonlóak vagyunk. ehhez hozzátartozik, hogy mi is tudunk alkotni, és gondolkodni.
de azt is jelenti, hogy meg tudjuk különböztetni a jót és a rosszat!

7. nap
Isten a világot és a benne levő összes élőlényt hat nap alatt alkotta meg. A hetedik napon
megpihent és gyönyörködött mindabban amit teremtett. Isten nemcsak megalkotta a világot,
hanem máig is fenntartja azt! 

Az emberek is tudnak ügyes dolgokat készíteni:
autókat, csónakokat, számítógépeket – de ezek
közül egyik sem élőlény.

életet csak Isten tud teremteni, és Ő adott nekünk
is életet. Azt szeretné, ha ezt az Ő tetszésére
élnénk!

K: Színezd ki ezeket a szavakat a Bibliából!

„Mindent Ő
teremtett.”

jános 1:3
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ádám egy gyönyörű kertben élt, amit édenkertnek hívtak. Isten itt
mindenről gondoskodott számára - enni- és innivalóról.

Isten megbízta ádámot hogy gondozza a kertet. Isten megmutatta
ádámnak az összes állatot, amit teremtett, ádám pedig mindnek nevet
adott.

K: Mi volt annak a helynek a neve, ahol ádám élt?

é __ __ __    k __ __ __.

Miknek adott nevet ádám?

Az    á __ __ __ __ __ __ __ __ __.

volt már úgy, hogy egyedül hagytak valahol? nem mindig örül az
ember, ha egyedül marad. Isten sem akarta, hogy ádám egyedül
maradjon. ádámot körülvette az összes pompás madár, állat, fa
és növény, de Isten tudta, hogy valaki másra van szüksége,
akivel megoszthatja az életét a kertben.

Isten álmot bocsátott ádámra, és miközben aludt, kivette az egyik
bordáját, és abból megalkotta az első nőt.

K: Írd le az alábbi tárgyak első betűit, hogy megtudd a nevét!

ádám nem volt többé egyedül. Most már volt felesége és társa, akivel együtt gondozhatta
a kertet, ahová Isten helyezte őket.

3. történet: Az első ember és nő
Olvasd el:

1. Mózes 2: 4-25

Kulcsvers:
1. Mózes 2:8

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!
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K: Karikázd be a helyes szót, ami a mondatba illik!

éva volt ádám eLLenSége SzOLgájA FeLeSége

A kertben sokféle fa volt. A kert kellős közepén pedig két fa állt. Az egyiket úgy hívták: „az élet
Fája“. A másikat pedig: „a jó és rossz tudásának a Fája!“

Isten azt mondta ádámnak és évának, hogy a kertben minden fáról ehetnek, kivéve „a jó és
rossz tudásának a Fáját“.

K: Karikázd be azt a fát, amiről ádám és éva nem ehetett!

Isten tehát egy nagyon szép világot teremtett. Az első férfi és nő, ádám és éva gondozta a
kertet. Annak ellenére, hogy - mint azt a következő történetből megtudjuk - később minden
hirtelen szomorú fordulatot vett, a világ tele volt bámulatos dolgokkal. Isten elvárja tőlünk, hogy
megtegyünk mindent annak érdekében, hogy megóvjuk a teremtményeit.

K: Színezd ki és tanuld meg az alábbi igeverset!

„Az Úré a föld és
ami betölti”

zsoltár 24:1

Szoktál hálát adni Istennek mindazért amit teremtett? Imában megköszönheted neki a fákat, az
állatokat, a madarakat, a barátaidat,és a családodat.

Kókusznarancs jó és rossz
tudásának fája

Cseresznye /4
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Mikor Isten megalkotta a világegyetemet, minden
tökéletes volt. nem volt betegség, szomorúság, halál.
egy napon azonban Isten ellensége, a Sátán, kígyónak
álcázva magát beférkőzött a kertbe. A Sátán megszólí -
totta évát, és azt mondta neki, hogy ha eszik a jó és
rossz tudásának a Fájáról, olyan okos lesz, mint Isten.

K: Kicsoda Isten ellensége? __ __ __ __ __ .

Kit szólított meg? __ __ __ .

éva hallgatott Isten ellenségére. engedetlen volt Istennek és evett a
gyümölcsből. Adott ádámnak is, így mindketten Isten ellen fordultak.

K: Karikázd be, hogy mit tett éva!

évA neM HALLgAtOtt A SátánrA.

évA engedetLen vOLt IStenneK.

évA AdOtt A gyüMöLCSBŐL ádáMnAK IS.

Az Istennek való engedetlenség bűn!

nekünk is sokszor kell választanunk jó és rossz között, és ádámhoz illetve évához hason -
lóan, mi is sokszor rosszul döntünk!

Aznap este Isten beszélgetni szeretett volna ádámmal és évával. de mivel ők tudták, hogy
nem engedelmeskedtek neki, elrejtőzködtek előle.

Isten szólította őket: “Hol vagytok?” tudta, hogy ellenszegültek neki, és annak ellenére,
hogy szerette őket, meg kellett őket büntetnie. Isten kiküldte ádámot és évát a kertből.

4. történet: Isten világa tönkremegy
Olvasd el:

1. Mózes 3: 1-24

Kulcsvers:
róma 5:12

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!
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2. SzInt  A1

ádám és éva bűne tönkretette Isten teremtését, és a
kapcsolatukat Istennel. A bűn mindig mindent tönkre -
tesz. nemcsak minket szomorít el, hanem a világot
– amit Isten alkotott – is megmérgezi. ádám és éva bűne
miatt tövisek és bogáncsok kezdtek el nőni a Földön.
Az állatok és emberek megbetegedtek, sőt a leg -
rosszabb dolog, a halál is megjelent.

K: egészítsd ki az alábbi mondatokat:

A bűn mindig   m __ __ __ __ __ __   t __ __ __ __ __ __ __ __ __.

A bűn miatt a   h __ __ __ __  is megjelent.

Bár Isten bizonyára nagyon haragudott ádámra és évára, nem feledkezett meg
róluk. Megígérte, hogy egy napon elpusztítja a Sátánt, és az ember visszatérhet
hozzá.

Mindez meg is történt, amikor az Úr jézus eljött a Földre. Az Úr jézus tökéletes
életet élt, sosem vétkezett Isten ellen. de amikor meghalt a kereszten, Isten az
egész világ bűnének büntetését rótta rá.

Isten megbocsát nekünk, ha hiszünk az Úr jézusban, aki magára vette bűneink
büntetését. Ha bízunk az Úr jézusban, akkor hálát adhatunk neki, és Istent ismét
Atyánknak és barátunknak tudhatjuk.

K: Színezd ki és tanuld meg a Kulcsverset!

„Békességünk 
van Istennel a mi

Urunk Jézus
Krisztus által.”

római levél 5:1
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:


