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1. történet: nóé engedelmeskedik
Istennek

Olvasd el:

1. Mózes 6:5-22

A2

Kulcsvers:

Ap. Csel. 16:31

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Amikor Isten megteremtette a világunkat, először minden jó és gyönyörű volt.
nem sokkal később azonban Ádám és éva engedetlenek lettek Istenhez, és a
gyermekeik, meg azok gyermekei is önzővé és gonosszá váltak. Isten megbánta, hogy valaha is embert teremtett.
K:

Színezz ki minden
négy zetet, amelyben
pontot találsz! Így
meg találhatod azt a
szót, ami annak idején
elron tot ta Isten gyönyörű világát!
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K:

2. szint

Az egész világ gonosz volt és csak egyetlen ember létezett a Földön, akiben
Isten örömét lelte.

/3

Írd be az alábbi tárgyaknak a kezdőbetűjét, hogy kiderüljön, ki volt ez
az ember!

ez az ember, a felesége és három fia a feleségeikkel együtt Istennek tetsző
életet próbáltak élni, míg más családok csak önmagukkal törődtek, és teljesen
megfeledkeztek Istenről.

/2

2. oldal

egy nap ezt mondta Isten nóénak:

“A világ olyan gonosz lett, hogy meg kell büntessem.
Azt akarom, hogy építs egy nagy hajót. Amikor elkészül, egy óriási árvizet küldök a Földre. Minden
élőlényt és embert elpusztítok, de téged és a
családodat élve hagyom a hajóban.”

K:

nóén és feleségén kívül még kik menekültek meg?

/4

nóé három f __ __ és a f __ __ __ __ __ __ __ __ __.

nóé mindent úgy tett, ahogy azt Isten megparancsolta neki. több mint 100 évig tartott, hogy
megépítse a bárkát, ami egy hatalmas hajó volt. Végül is a bárka sok munka után elkészült.
K:

Mindegyik bárkában színezd ki a helyes választ a kérdésekre!
Hány ember volt biztonságban
a bárkában?

Körülbelül hány évig tartott
a hajó megépítése?
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Isten megparancsolta nóénak, hogy az összes fajta állatból és madárból vigyen be a bárkába.
ezek nóéval és családjával együtt megmenekültek az özönvíztől. Amikor mindannyian bent
voltak, Isten bezárta az ajtót.
K:

/2

Ki zárta be a bárka ajtaját?

nóé tudta, hogy mindannyian biztonságban lesznek, mert Isten gondoskodik róluk. Mi is
megmenekülhetünk a bűneinkért járó büntetéstől, ha hiszünk az Úr Jézusban, mint
Megváltónkban.
K:

Írd a következő állítások mögé, hogy IGen vagy neM!

nóé és a fiai gonoszak voltak.

nóé mindent úgy tett, ahogy Isten parancsolta.
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nóé bezárta a bárka ajtaját, amikor mind bent voltak.

öSSzeSen:

bibliai felfedező

Bibliaismereti Feladatlap 2. szint

A2

neVed:

2. történet: Biztonságban a bárkában

Olvasd el:

1. Mózes 7:1-16

Kulcsvers:

Példabeszédek
29:25

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Miközben nóé a bárkát építette, egészen biztos, hogy sokan megkérdezték tőle, hogy mit
csinál. Ő figyelmeztette az embereket, hogy Isten mire készül, de senki sem hitt neki, csak
kinevették.

ez azonban nem zavarta nóét, ő továbbra is elhitte, amit Isten mondott.
Most tehát nóé és a családja biztonságban voltak a bárkában.
K:

Miért építette nóé a bárkát?

Mert e __ __ __ __ __ __ azt, amit Isten mondott neki.

/2

Hét nap múlva elkezdett esni az eső. Csak esett, és esett és esett, egyik nap a másik után.
A folyók és a tengerek elkezdtek áradni. A füvet és a virágokat is ellepte a víz.
A bárkán kívül rekedt emberek most már hittek nóénak, de már túl késő volt! Isten bezárta
a bárka ajtaját.

A víz egyre magasabbra és magasabbra nőtt. ellepte a házakat, a fákat, de még a legmagasabb hegyeket is. Az összes bűnös ember vízbe fulladt, senki sem menekült meg. Milyen
szomorú dolog az, amikor az emberek megfeledkeznek Istenről és csak magukkal
törődnek.
K:

Kösd össze a szavakat a megfelelő képrésszel!
életBen MArAdt

MeGFullAdt

BIztOnSÁG

HAlÁl

/4

4. oldal

A bárkában nóé és a családja biztonságban voltak! Azért, mert nóé hitt és engedelmeskedett
Istennek, Ő vigyázott rájuk.
K:

Az alábbi mondatokból négy szót be tudsz írni a szólétrába. Keresd meg őket, és írd be a
helyükre! néhány betűt segítségképpen már beírtunk előre.

Isten megmondta nóénak, hogy meg fogja büntetni a világot a gonoszságáért, és aki nem
lesz a bárkában, az meg fog halni. nóé hitt Istennek, megépítette a bárkát, amivel
megmentette a saját és a családja életét is.
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„Aki az Úrban bízik
az oltalmat talál.”

K:

Színezd ki és tanuld meg a kulcsverset!

/2

Példabeszédek 29: 25

K:

tegyél pipát vagy X-et az alábbi állításokhoz, attól függően, hogy igaz, vagy hamis!
nóé engedelmeskedett Istennek.

nóé titokban építette a bárkát.
nóé megfulladt az özönvízben.

/4

nóé megmenekült a bárkában.

nem mindig könnyű engedelmeskedni Istennek, különösen, ha a barátaink kinevetnek. Isten
azonban megígérte, hogy megőrzi azokat, akik szeretik és engedelmeskednek az Úr Jézusnak.

öSSzeSen:

bibliai felfedező
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A2

neVed:

3. történet: egy teljesen új kezdet

Olvasd el:

1. Mózes 8:1-19

Végül csak elállt az eső. A víz azonban még mindig
teljesen beborította a hegyeket. egy nap a bárka egy
magas hegy tetején megfeneklett.

Kulcsvers:

2. Korinthus 5:17

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

nóé várt egy pár napot, majd kiengedett egy hollót a
bárkából, hogy kiderítse, leapadt-e már a víz. A holló
többször is kirepült, majd mikor már talált száraz
földet, nem jött többé vissza.

Később nóé egy galambot engedett ki, de az nemsokára visszajött. egy hét múlva újból
kiengedte, és mindenki nagy örömére a csőrében egy olajfalevéllel tért vissza. ez azt
jelentette, hogy a fák teteje már kint volt a vízből.
K:

Karikázd be azt a madarat, amit nóé először engedett ki!
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K:

Mit hozott a galamb a csőrében?

egy héttel később nóé ismét kiküldte a galambot, de ez alkalommal
az már nem tért vissza. nóé ebből tudta, hogy a víz már jobban
leapadt, és a galamb új otthonra talált.

ARARÁT
K:

/2

Színezd ki a hegy nevét, ahol a bárka megállt!
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6. oldal

Amikor a Föld megszikkadt, Isten azt mondta nóénak:

„Menj ki a bárkából, és vidd ki magaddal az összes állatot is!”

Milyen jó hír lehetett ez mindannyiuknak! Olyan hosszú ideig voltak bezárva a bárkába!
K:

Karikázd be a HelYeS választ, amivel befejezheted a mondatot!
Isten azt mondta nóénak, hogy:
‘Maradj a bárkában’

‘Menj ki a bárkából’

‘Hagyd az állatokat a bárkában’
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nóé a családjával és az állatokkal egy új és tiszta világban élhettek, és Isten megígérte, hogy
megáldja mindegyiküket.

A rossz dolgok, amiket teszünk nem tetszenek Istennek.
A bűneinkért büntetést érdemlünk.

Isten azonban azt ígéri nekünk, hogy megbocsátja bűneinket
és újabb lehetőséget ad, ha bocsánatot kérünk tőle, és
elhisszük, hogy az Úr Jézus már megbűnhődött a bűneinkért.
K:

Mit akar Isten adni nekünk?

B __ __ __ __ __ __ __ __ __ a bűneinkre és
K:

egy újabb l__ __ __ __ __ __ __ __ __ __.

Írd be a válaszokat a keresztrejtvénybe!

/2

1. nóé feleségén kívül kinek a feleségei menekültek még meg?

2. Melyik hegyen feneklett meg a bárka?

3. Mi volt a második madár, amit nóé kiengedett?

4. Hol engedte ki a madarakat nóé?
5. Miben vészelték át az özönvizet?
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öSSzeSen:
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A2

neVed:

4. történet: Isten ígérete

Olvasd el:

nóé és a családja megmenekült! több mint egy
évet töltöttek a bárkában, de most Isten azt
mondta nekik, hogy elhagyhatják a bárkát.

1. Mózes 8:20-22
9:8-17

Kulcsvers:

4. Mózes 10:29

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Az első, amit nóé tenni akart az volt, hogy meg
akarta köszönni Istennek, hogy megőrizte őt és
a családját az özönvíz ideje alatt. ezt úgy tette,
hogy összerakott egy pár nagyobb követ
egymásra, és így épített egy oltárt.

Az oltáron nóé madarakat és más állatokat
áldozott fel. nóé idejében így mondtak
köszönetet az emberek Istennek, azért a sok
jóért, amit értük tett.
K:

Írd az oltár felső kövébe, hogy
mit mondott nóé Istennek!

Isten nagyon örült annak, hogy nóé és
családja hálás volt neki, ezért egy
csodálatos ígéretet adott nekik.
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„Nem lesz többé
özönvíz a föld
elpusztítására.”

K:

ezt az ígéretet adta Isten nóénak. Színezd ki a betűket!

1. Mózes 9:11

ezután Isten mutatott nekik valamit, ami emlékeztetője lett az ígéretének.
ez a szivárvány volt.
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Mindig, amikor nóé és a családja látott egy szivárványt megemlékeztek Isten ígéretéről.
tudod, hogy Isten csodálatos ígéreteket tartogat mindazoknak, akiknek az Úr Jézus a
megváltója és barátja?

2. szint

Isten hatalmas ígéreteinek egyike, hogy megígérte, hogy soha nem fogja magára
hagyni azokat, akik bíznak Benne és Őt követik. A zsidókhoz írt levél 13:5 azt
mondja:
„nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.”
K:

K:

Írd az ígéretet a szivárvány íve fölé, és színezd ki a szivárványt!
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egészítsd ki a mondatot!

Amikor látsz egy

sz __ __ __ __ __ __ __ __ __,

jusson

eszedbe, hogy Isten megtartja az ígéreteit.

te meg szoktad tartani, amit megígérsz?
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Kérd Istent, hogy segítsen ebben, akár ilyen imádságban:

„Istenem! Segíts, hogy mindig betarthassam az ígéreteimet Ámen”.

K:

Bogozd ki az összekevert betűket az alábbi mondatokban!

Amikor az özönvíz véget ért,

nóé épített egy r o t l á t __ __ __ __ __ __ Istennek.
nóé t h l á á o d t a t __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ Istennek.

nóé egy é g í t r e e t __ __ __ __ __ __ __ __ kapott Istentől.
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