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Korod:
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Aki javítani szokta:

1. TörTéNET:

Az imádság

Mi az imádság?

bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap

Olvasd el:

Találkoztál már nagyon fontos személlyel? Ha igen, lehet, hogy
nem tudtad, hogy mit kell mondani neki, a szavad is elakadt.
Az imádság beszélgetés Istennel, aki a legfontosabb személy
a világon. Néha nehéz, mert nem tudjuk, mit mondjunk.

Dávid király, aki ezt a Zsoltárt írta, nem mindig találta
könnyűnek az imádkozást. A mostani történetek az imádságról
szólnak, és remélhetőleg segítenek neked, hogy többet
megérts az Istennel való beszélgetésről.

?

?

?

A8

Kulcsvers:

Zsoltárok 5:3

?

?

Ez a Zsoltár egy imádság. Milyen három nevet vagy megszólítást használt
Dávid arra a személyre, akihez imádkozott?

1.
2.

3.

/3

3. szint

K:

?

Zsoltárok 5:1-9

Amikor imádkozunk emlékeznünk kell rá, hogy valaki egészen különlegeshez
beszélünk. Habár Isten hatalmas, mégis azt akarja, hogy beszéljünk Hozzá! Előfordul
azonban, hogy Ő nem válaszol.
K:

Nézd meg az 5. és 6. verset, és írd le a sAjáT sZAvAIDDAl, mi az, ami nem
tetszik Istennek!

/2

Ebből az derül ki, hogy az imánkra azért nincs válasz, mert Istennek nem tetsző
dolgokat cselekedtünk.

2. oldal

Az igerészből azt is megtudhatjuk, hogy Isten kegyelmes (lásd 8. vers).

Amikor Isten nem aszerint büntet minket, ahogy azt megérdemelnénk, hanem szeretettel fordul
hozzánk, azt nevezzük „kegyelem”-nek.
K:

Mit tehetett Dávid azért, mert Isten kegyelmes volt vele? (lásd 8. vers)

K:

Írd az alábbi kérdések mögé, hogy IGAZ vagy HAMIs!

Dávid reggel imádkozott.

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

Isten örömét leli a gonosz dolgokban.

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

Dávid választ várt az imádságaira.

Az öntelt és gonosz emberek
nem állhatnak meg Isten szeme előtt.

K:

K:

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

Írd ide a Kulcsverset, amiből megtudjuk, hogy kihez imádkozott Dávid!

Fejtsd meg a Keresztrejtvényt!
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/2
vízszintes
2. Az Úr ezt teszi Dávid hangos kiáltozásával. (3. vers)
3. A 9. vers szerint ezek vannak Dávidnak.
6. Ezt kéri Dávid az Úrtól a 9. versben.
8. Az ilyen embert utálja az Úr. (7. vers)
Függőleges
1. Ők nem állhatnak meg az Úr szeme előtt. (6. vers)
4. Itt borul le Dávid: szent ... (8. vers)
5. Isten nem leli örömét ebben. (5. vers)
7. Így is nevezik a templomot. (8. vers)

/8

Az imádság tehát beszélgetés a mindenható Istennel. Ő vágyik arra, hogy beszéljünk vele.

Miért nem imádkozol hozzá most, és kéred Őt, hogy segítsen megérteni ezeket a leckéket?

össZEsEN:

bibliai felfedező

Bibliatanulmányozó Feladatlap 3. szint

2. TörTéNET:

A8

NEvED:

Az imádság

Hallja-e Isten az imádságunkat?

Olvasd el:

lukács 18:9-14

Kulcsvers:
jakab 4:6

vannak emberek, akik nagyon szeretnek beszélni magukról. szeretik elmondani másoknak, hogy
mijük van és mit csinálnak. Az Úr jézus erről mondott egy példázatot. Két emberről szólt, ebből az
egyik egy nagyon precíz, vallásos zsidó volt, egy farizeus. A másik ember egy vámszedő - vagy
adószedő - volt, akit mindenki megvetett, mert a rómaiaknak, az ellenségüknek dolgozott.
K:

K:

Nézd meg a 9. verset, és írd ide a sAjáT sZAvAIDDAl, hogy kiknek mondta ezt a
példázatot jézus!

Melyik ember volt büszke az igazságára?
Melyik ember tudta magáról, hogy bűnös?

K:

Hova mentek imádkozni?

/3
/2

/1

Az Úr jézus idejében ide mentek a zsidók imádkozni. Manapság sokan különböző templomokba
járnak. Fontos azonban tudnunk, hogy Istenhez BárHOl és BárMIKOr imádkozhatunk!
K:

1.
2.
3.

Mi volt az a három tett, amivel a farizeus büszkélkedett?

/3

semmi rossz nem volt abban, hogy a farizeus ezeket a dolgokat tette, ám nem kellett volna Isten
előtt azzal dicsekednie, hogy ő mennyire jó.

4. oldal

K:

Írd ide a Kulcsvers második felét, amiből megtudhatod, hogyan kell helyesen imádkozni
Istenhez!

/3

A vámszedő imája rövid volt és őszinte. Tudta, hogy sok mindent rosszul csinált. Nagyon sajnálta és kérte
Isten bocsánatát.
K:

KErEsZTrEjTvéNY

4
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6

vízszintes

1. Mit adott a farizeus mindenéből?
4. Így hívjuk az ilyen történetet.
5. Ennyi ember ment a templomba.
6. Ennek mondta magát a vámszedő.
Függőleges

2. Ezért mentek az emberek a templomba.
3. Ő mondta el a történetet.

/6

Imádkozás után mindketten hazamentek. Az Úr jézus azonban azt mondta, hogy csak az egyik bizonyult
igaznak Istennél. Ez azt jelenti, hogy megvallotta a bűneit és bocsánatot nyert. Azzal ment haza, hogy
tudta, közte és Isten között elrendeződtek a dolgok.
K:

Melyik ember ment úgy haza, hogy igaznak bizonyult Istennél?

K:

Nézd meg a 14. verset, és kösd össze az állításokat a megfelelő személlyel!

/1

Isten felmagasztalja
Isten megalázza
Az alázatos ember

A büszke ember

/1

Isten meghallgatja az alázatos és őszinte ember imáját. Aki azonban büszke és dicsekvő, annak nem
válaszol. Imádkozz most és kérd, hogy bocsássa meg a rosszat, amit tettél! Ezután köszönd meg neki,
hogy elküldte az Úr jézust a Földre, hogy meghaljon érted! Ha ezt teszed a dolgok elrendeződnek Isten
és közted.

össZEsEN:

bibliai felfedező

Bibliatanulmányozó Feladatlap 3. szint

3. TörTéNET:

A8

NEvED:

Az imádság

Hogyan imádkozzunk?

Az emberek nagy részénél előfordul, hogy imádkozik
valamikor az életében. Talán amikor egy rokona nagyon
beteg lesz, vagy valamit nagyon szeretne.

Isten azt várja tőlünk, hogy rendszeresen imádkozzunk,
ne csak akkor amikor bajban vagyunk. Az Úr jézus
megmutatta a tanítványainak, hogy hogyan imádkozzanak.

Olvasd el:

Máté 6:5-15

Kulcsvers:
Máté 6:8

Bla, bla,
bla,bla...

Amikor az Úr jézus élt, néhány embernek az volt a szokása, hogy
kiállt az utcasarokra, és hosszasan imádkozott, nagy szavakat
használva, hogy mindenki lássa és hallja őket.
K:

Húzd alá a helyes szavakat a következő mondatokban, hogy megtudd mit mondott az Úr
jézus az imádkozásról!

Az Úr jézus azt mondta, hogy NYIlváNOsAN / TITOKBAN imádkozzunk.
A mi Atyánk, aki lát minket, meg fog fizetni NYÍlTAN / TITOKBAN.

K:

K:

/2

Írd le a kulcsverset, ami arról szól, hogy a mi Atyánk előre tudja, hogy miért fogunk imádkozni!

/2
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Keresd meg és karikázd be az alábbi szavakat a
szókeresőben! A szavak vízszintesen, függőlegesen,
és átlósan, előre vagy visszafelé vannak elrejtve.
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OrsZáG
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Ugyanezeket a szavakat megtalálhatod abban az imádságban, amit az Úr jézus tanított a
tanítványainak.

6. oldal

Az Úr jézus nem azt akarja, hogy ezt az imádságot ismételgessük állandóan, hanem egy mintát adott,
hogy miket mondjunk, amikor imádkozunk.
K:

Nézd meg az imádságot a 9-13. versekben, és annak megfelelően, ahogyan megtalálod
benne 1-től 5-ig számozva állítsd a megfelelő sorrendbe az alábbiakat!
Megbocsátást kérni.

Nevén szólítani Istent és imádni Őt.
Megbocsátani másoknak.

segítséget kérni kísértésben.

/5

Naponkénti ételt kérni.

K:

Mi az első két szó az imádságban a 9. versben?

/1

Figyeljünk rá, hogy csak akkor szólíthatjuk Istent mennyei Atyánknak, ha a bűneinkre már bocsánatot
kaptunk!
Atyád lett már Isten? Az Ő családjához tartozol? Ez akkor történik meg, ha kérjük az Úr jézust, hogy
bocsássa meg a bűneinket és legyen a mi Urunk és Megváltónk.
Többféle ima létezik.
K:

Ha kibogozod a következő szavakat, három különböző fajtát találsz!

1. Imádság, amelyben (tlááh danuk) _ _ _ _ _
Istennek.

_____

2. Imádság, amelyben (rijcsükéd) _ _ _ _ _ _ _ _ _ Istent.
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3. Imádság, amelyben (réknük) _ _ _ _ _ _ valamit Istentől.

Ha kérjük az Úr jézus Krisztust, hogy legyen a mi Urunk és
megváltónk, akkor Isten megbocsát nekünk.
K:

satírozd be az összes olyan alakzatot, amiben pöttyöt találsz, hogy kiderüljön mit vár el Isten
tőlünk azokkal szemben, akik ellenünk követnek el rosszat!

/1

Az Úr jézus azt tanította a tanítványainak, hogy amikor imádkoznak, akkor késznek kell lenniük arra,
hogy amit mondanak az az életükben valóság is legyen.

össZEsEN:

bibliai felfedező

Bibliatanulmányozó Feladatlap 3. szint

4. TörTéNET:

A8

NEvED:

Az imádság

válaszol Isten az imánkra?

Olvasd el:

1. sámuel 1:1-20

Kulcsvers:

1. sámuel 1:20

Isten nem mindig úgy válaszol az imádságainkra, ahogyan mi azt elvárnánk Tőle. Néha meg nem
olyan gyorsan, mint azt szeretnénk. Mindettől függetlenül az Ő válasza és terve mindig a legjobb a
számunkra!
Az olvasott igeszakaszban azt látjuk, hogy Annának nem voltak gyerekei. Ez nagyon nagy probléma
volt a számára. A család többi tagja nem érthette meg azt, hogy mit is érez.
K:

Mit csinált Pennina Annával? (6. vers)

K:

Karikázd be, hogy mennyi ideig kellett tűrnie Annának Penninát!

K:

pár napig

pár óráig

pár évig

Mit kérdezett Elkána Annától? (lásd 8. vers)

/1

/1
/1

Anna annyira szomorú volt, hogy már nem is evett semmit. Nekünk nem kell várnunk az imádsággal
addig, amíg a dolgok ennyire rosszra fordulnak. Isten bármikor meghallgatja az imáinkat.
K:

Tedd a szavakat a megfelelő helyre az alábbi szövegben!
FOGADAlMAT

sÍrT

FIáT

KöNYörGöTT

Anna ___________________ az Úrhoz és __________. Egy ___________________ tett
Istennek, hogy a ______________ Isten szolgálatába adja egész életére.

/4

Amikor imádkozunk valamiért, fel kell készülnünk, hogy Istennek megvannak a saját útjai és ne csak
azért imádkozzunk, hogy nekünk jó legyen.
K:

Írd az alábbi állítások mögé, hogy IGAZ vagy HAMIs!
Anna hangosan könyörgött.

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

éli azt mondta Annának: „Menj el békességgel!”

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

éli, a pap azt gondolta, hogy Anna részeg.

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

/3

Írd be a válaszokat a megfelelő sorba a szórácsban!

3. szint

K:

1. A település neve, ahova imádkozni mentek.
2. Így hívták Anna férjét.

3. Ebbe az épületbe ment Anna imádkozni.

2

4. Így szólította Istent Anna: seregeknek ....

1 s
á

M

3

5. Így hívták a másik feleséget.

5

6. Ez volt a pap neve.

4 U
E
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l

6

Mekkora változás történt Annában az imádsága után! Igaz, hogy az imájára még
nem kapott választ, de elkezdett enni, és többé nem volt szomorú. Anna hitte, hogy
Isten meghallgatta a kérését.
Ilyen a hitből való imádkozás!
K:

Írd ide a Kulcsvers végét, amiből kiderül, hogy miért nevezte el Anna a fiát
sámuelnek!

/2

A Biblia azt mondja, hogy ha hittel kérünk, akkor Isten meghallgatja az imánkat.
Ez azt jelenti, hogy bízunk Benne, hogy a legjobbat fogja adni nekünk.
K:

Fejtsd meg a táblázat segítségével, hogy mit mond az Úr jézus az imád ság ról! Írd a megfelelő szavakat a megfelelő helyre!

Mátrix jelleggel keresd a szavakat:
pl. az 'A3'= A sor; 3. oszlop: „és” szó.

A

1

keressetek

B zörgessetek

C megnyittatik

B3

A3

A2

B2

A1

A3

C2

B1

A3

C1

B2

3

2

adatik

nektek

találtok

és

kérjetek

/2

Anna választ kapott az imádságára, amikor sámuel megszületett. Ahogyan
megfogadta, az Úr szolgájának ajánlotta fel őt. Isten azonban nem feledkezett meg
Annáról: további öt gyermeket adott még neki. (lásd: 1. sámuel 2:21.)
Isten néha a legcsodálatosabb módon válaszol az imádságunkra.
Kaptál már választ imádságra? Ha igen, akkor hálát adtál már érte?

Pontszámok

(a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

Írásos értékelés / üzenet:

össZEsEN:

Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

3. TÖRTÉNET:
4. TÖRTÉNET:
Összesen:

Eddigi összes pontod:

3. sZINT A8
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