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Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. TöRTénET: Pál apostol kalandjai
Elmondani másoknak Kulcsvers:

Apostolok Csel.
18:9-10

Olvasd el:
Apostolok Csel.

18:1-11

Az előző fejezetben Pál Athén ősi városában járt. Ebben az igerészben a második
missziós útján volt, és egy másik nagyvárosba érkezett.

K: Tegyél pipát a város neve mellé, ahova érkezett!

Korinthus Alexandria Róma

Amikor Pál megérkezett, összebarátkozott egy házaspárral és segített nekik a munká -
juk ban.

K: Fejtsd meg a keresztrejtvényt, amiből megtudhatod, ki volt ez a házaspár, és mit
csináltak!

Függőleges
1. Ezt állítottak elő Pál és a barátai.
2. A feleség neve.

Vízszintes
3. Itt született a férj.
4. Ebből az országból jött a házaspár.
5. A férj neve.
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öSSzESEn:

Pál minden héten beszélt az embereknek az Úr Jézusról szóló örömhírről.

K: Hova ment Pál minden héten?

A hét melyik napján ment oda?

Kik voltak a hallgatói? és  

Amikor Pál missziós barátai megérkeztek, Pál minden idejét a prédikálásnak szentelte.

K: Bogozd ki a betűket, hogy kiderüljön, ki volt ez a két missziós barát.

S Á S L I U M I S H Ó T T E

Pál örömmel beszélt a hitéről, de sajnos a korábbi esetek -
hez hasonlóan a zsidók jó része nem szívesen hallgatta őt.
Ennek az lett az eredménye, hogy megmondta nekik, hogy
akkor inkább a pogányokhoz (nem zsidók) megy. Ezután
kiment a zsinagógából, és a közvetlen mellette lévő ház -
ban kezdett el prédikálni!

K: Írd a ház alá a tulajdonosának a nevét!

Pál prédikálására a zsinagóga vezetője (elöljárója) hitt, és keresztyénné lett.

K: Kösd össze a kezet az elöljáró nevével!

GALLIÓ          KRISPUS          JUSTUS          KLAUDIUS

K: Mit tettek a Korinthusiak közül sokan, amikor hallották az örömhírt?
Írj IGEn-t a megfelelő válaszok mögé!

kifütyülték Pált hittek megkeresztelkedtek megverték Pált 

Egyik éjjel Pál látomást látott, amin keresztül Isten szólt hozzá.

K: nézd meg a kulcsverset, és húzd alá azt a HÁROM dolgot, amit Isten mondott!

„Menj vissza Athénba!”     „ne félj!”     „Senki sem fog téged bántani.”

„én veled vagyok.”     „Szenvedni fogsz az én nevemért.”

Isten megmondta Pálnak, hogy Korinthusban nagyon sokan fognak megtérni. Bátorítani akarta őt, hogy
ne hagyja abba a prédikálást a városban.

K: Mennyi ideig maradt Korinthusban Pál? Pipáld ki a helyes választ!

1 év 4 hónap 2 év 3 hónap 1 év 6 hónap

Fontos, hogy mi is beszéljünk másoknak a hitünkről. Ezt bizonyságtételnek nevezik. Ha keresztyén vagy,
és Isten megbocsátotta a bűneidet, akkor kérd Őt, hogy segítsen, hogy el tudjad mondani az Úr Jézusról
szóló örömüzenetet a barátaidnak, családodnak.
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2. TöRTénET: Pál apostol kalandjai
A merénylet Kulcsvers:

zsoltárok 18:30

Olvasd el:
Apostolok Csel.

23:10-24, 24:22-27

Talán mindig téged szekálnak a suliban, vagy sűrűn ér baleset. Gondoltad már valaha azt: „Miért
mindig velem történik ez?” Lehet, hogy Pál is így érezte magát, mert ellenségei mindig a nyomában
voltak. A zsidók a vitatkozás hevében rátámadtak a jeruzsálemi templomban. Ha a római katonák
nem avatkoznak közbe, akkor darabokra tépik őt! A rómaiak a várukba vitték Pált a saját biztonsága
érdekében. A zsidók azonban elhatározták, hogy megölik. A következő éjszaka az Úr odaállt Pál
mellé és bátorította őt.

Most nézd meg a bibliai igerészt, és derítsd ki, hogy mi történt ezután!

K: Írd ide, hogy mit mondott az Úr!

Pál ezután biztos lehetett abban, hogy Isten a kezében tartja az eseményeket. Másnap a zsidók egy
csoportja összeült, és megfogadták, hogy megölik Pált.

K: Karikázd be azt a KéT dolgot amit nem fognak tenni, amíg Pál meg nem hal!

K: Írd rá a kés pengére, hogy hány főből
állt a merénylők csoportja!

K: Mit terveztek a merénylők? Húzd alá a helyes választ!

Megtámadják az erődöt, és megölik Pált.

Lesből megtámadják, amikor kihallgatásra viszik Pált.

Mérget csempésznek Pál ételébe.

K: Ki szólt Pálnak a tervükről?

Aludni Olvasni Enni
Inni /2
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öSSzESEn:

Amikor ezt Pál megtudta, elküldte a fiút az ezredeshez. Az ezredes elrendelte, hogy Pált a saját
biztonsága érdekében vigyék át egy másik helyre. Egy csapatnak kellett őt Cézáreába kísérnie.

K: Kik voltak a csapatban? Írd az állítások mögé, hogy IGAz vagy HAMIS!

Kétszáz vitéz. ....................

Hatvan lovas. ....................

Háromszáz parittyás. ....................

nyolcvanöt testőr. ....................

K: Írd ide a tiszttartónak a nevét,
akihez Pált vitték!

Pált öt nap múlva újból kihallgatták.

K: nézd meg az Apostolok Csel. 24:22. verset. A tiszttartó várt valakire, mielőtt meghozta volna az
ítéletét.

Hogy hívták őt? Mi volt a rangja? 

Később a tiszttartó külön is meghallgatta Pált, ekkor a felesége is ott volt vele.

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

Pál a Krisztusban való hitről beszélt. ....................

Pál az ítéletről prédikált. ....................

Félix hitt és megkeresztelkedett. ....................

Sokat beszélgettek az evangéliumról, de Félix nem tért meg és nem hitt Jézusban. Pált fogságban
tartotta, mert a zsidók kedvében akart járni. Két évvel később leváltották, és új kormányzó érkezett a
helyére.

K: Írd az új kormányzó nevét a kulcsba!

K: Írd ide a kulcsverset!

Bár nem mindent értett abból ami történt vele, Pál tudta, hogy Isten vigyáz rá és az Ő ígéretei igazak. 
Pál nyugalmának az volt a titka, hogy bízott az Úrban.

Te rábíztad már az életed az Úr Jézusra? Ismered a segítségét és jelenlétét, amely naponta érezhető?
Jézus Krisztust Megváltóként és Barátként ismerni azt jelenti, hogy képes leszel szembenézni az élet
nehézségeivel és problémáival, és biztos lehetsz abban, hogy Ő akkor is mindent kézben tart, amikor úgy
tűnik, hogy a dolgok rosszra fordulnak.
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3. TöRTénET: Pál apostol kalandjai
A király előtt Kulcsvers:

Apostolok Csel.
26:22

Olvasd el:
Apostolok Csel.

25:13-22, 26:13-32

Az Apostolok Cselekedetei 25:13-22. versekben
Festus helytartó beszél Pálról Agrippa királynak. 
Agrippa azt kéri, hogy személyesen is meghallgat has sa Pált.

Az Apostolok Cselekedetei 26:13-32. versekben
Pál védőbeszébet mond Agrippa király előtt.

Lehet, hogy a szünidőben meglátogattok több rokont, ismerőst.
Mindannyian arról kérdeznek, hogy megy az iskola. Amikor már
harmadszor vagy negyed szer elmondtad ugyanazt, lehet, hogy azt
gondolod magad ban: „Hányszor kell még elmondanom?”

Pál is így érezhette magát, amikor különböző hivatalos személyek
hallgatták ki már sokadszor. Ő azonban ezt nem bánta, mert örült,
hogy kihasználhat minden alkalmat arra, hogy az Úr Jézusról
beszéljen nekik.

K: Válaszold meg az alábbi kérdéseket, majd keresd meg és karikázd be őket a Szókeresőben!
(A szavak vízszintesen, függőlegesen, és átlósan, előre vagy visszafelé is lehetnek.)

1. Az Ap.Csel. 26:24-ben mit mondanak Pálról?   ..........................
2. Kik fogták el Pált a templomban? (26:21)   ................................
3. Melyik városban tartották fogva Pált? (25:13)

......................................................................
4. Ki érkezett ebbe a városba, aki szerette volna

meghallgatni Pált? (25:13; 22)
......................................................................

5. Mi volt a rangja ennek a személynek? (25:13)
......................................................................

6. Hogyan hívták a feleségét, aki vele érkezett? (25:13)
......................................................................

7. Ki hagyta börtönben Pált? (25:14)
......................................................................

8. Kiknek nem szokásuk védekezés nélkül elítélni 
valakit? (25:16)    ......................................

9. Mi Jézus másik neve?   .......................................
10. Ki imádkozott azért, hogy a király megtérjen? (26:29)   .......................

K: Írd ide a megmaradt betűket (balról jobbra, soronként lefelé) hogy megtudd, mit mondott el Pál
Agrippa királynak!

..............................................................................
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öSSzESEn:

K: A Kulcsvers alapján válaszolj, hogy IGAz vagy HAMIS!

Isten segítette Pált a bizonyságtételben. ........................

Pál kizárólag fontos személyeknek tett bizonyságot. ........................

K: Mit mondott Festus, miután meghallgatta Pált?

K: Egészítsd ki a Szómátrixot, hogy megtudd, hogyan késztette döntésre Pál Agrippa királyt! 
Tegyél minden betűt a helyére! Példa: a „d: (3,4)” azt jelenti, hogy 3. oszlop 4. sorában „d” betű van.

neked mi a válaszod arra a kérdésre, hogy: „Hiszel-e?”

Te is későbbre akarod halasztani a döntést, úgy, mint Félix tette? (24:25)
Vagy, mint Festus úgy gondolod, hogy a keresztyénség az a bolondoknak
való? Esetleg Agrippához hasonlítasz, akit már majdnem meggyőztek, de
mégsem bízott sohasem az Úr Jézusban?

Ezeknek az embereknek csodálatos lehetőségük adódott, hogy meg menekül -
jenek, de sajnos elszalasztották az alkalmat, hogy elfogadják az Úr Jézust,
mint Megváltójukat és Urukat. ne tegyél úgy, ahogyan ők, akik elutasították a
lehetőséget! Hasonlíts inkább Pálhoz, aki így válaszolt a kérdésre:

„tudom, kiben hiszek”. (2. Timótheus 1:12)
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a: (10,1)(2,3)
á: (7,2)
d: (3,4)
e: (5,1)(8,1)(6,5)
é: (5,2)
f: (4,2)
g: (9,4)
h: (1,1)(7,4)(2,5)
i: (2,1)(3,5)
k: (8,2)(3,3)
l: (6,1)(7,5)

m: (5,4)
n: (1,3)
o: (4,4)(8,4)
ó (3,2)
p: (1,2)
r: (2,2)
s: (3,1)(4,5)
t: (6,2)(1,4)
u: (2,4)
y: (10,4)
z: (4,1)(5,5)
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4. TöRTénET: Pál apostol kalandjai
Hajótörés Kulcsvers:

Ap. Csel. 27:25

Olvasd el:
Ap. Csel. 27:13-14
20-44 és 28:1-9Ha szeretnéd megismerni az egész történetet - hogyan ért

véget Pál kalandja -, olvasd el végig a 27. és 28. fejezeteket!

Kerültél már olyan helyzetbe, amikor aggódtál vagy féltél? Ha átadjuk az Úr Jézusnak az életünk
irányítást - ahogy azt Pál is tette -, Ő nem fog minden problémától megóvni, azt azonban megígérte,
hogy át fog segíteni ezeken.

K: A vihar akkor csapott le rájuk, amikor az
alábbi sziget mellett mentek el:

K: A Szókeresőben satírozd be azt a két dol got,
amit nem láttak napokon keresztül!

K: Most írd ide a maradék betűket fordított sorrendben - jobbról balra és alulról felfelé haladva -,
hogy megtudd, mit éreztek a vihar alatt.

_ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

_ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ .

Pál Istentől kapott különleges üzenetével bátorította a hajón lévőket.

K: nézd meg a 27:24 verset, és írd le SAJÁT SzAVAIDDAL, mit mondott neki Isten!

K: Írd ide a Kulcsverset, és KARIKÁzD BE azokat a szavakat, amiket Pál arra használt, hogy
bemutassa szilárd hitét abban, hogy Isten betartja az ígéreteit.
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Miután Isten szólt Pálnak, Pál biztatta a hajón lévőket, hogy egyenek. (27:33-44)

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

Pál hálát adott Istennek a kenyérért. ................

étkezés után szomorúak és mérgesek lettek. ................

A százados meg akarta menteni Pál életét. ................

Mindenki szerencsésen partot ért. ................

K: Mi volt a neve annak a szigetnek,
ahol hajótörést szenvedtek?

A sziget lakói nagyon barátságosak voltak,
tüzet gyújtottak nekik, mert hideg volt és
esett az eső.

K: Rajzold a képre, ami Pál kezéről
csün gött!

K: Mi történt Pállal ezután? 
Karikázd be a helyes választ!

Meghalt.       Semmi.       Feldagadt a keze.       összeesett.

K: Írd le az alábbi tárgyak első betűjét, hogy kiderüljön, hogy hívták azt a személyt,
aki megvendégelte Pálékat a szigeten!

K: Írd be a naptárba, hogy hány napig maradtak
Málta szigetén Pálék!

K: Húzd ki az oda nem illő szavakat, az alábbi
mondatból!

Publiusz  fia / apja / felesége ágynak esett,
mert  láza volt / eltörött a lába / fájt a feje,
ezért Pál  kiáltott / sírt / imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította.

Három hónap múlva Pál folytatta útját Rómába, ahol házi őrizetben volt a saját szál -
lásán, ahol vendégeket is fogadhatott. Ha elolvasod az Apostolok Cselekedeteinek
legutolsó versét, akkor megtudod, hogy mit csinált. Igen, élete végéig beszélt az em -
be reknek Megváltójáról, az Úr Jézusról. Pál bízott az Úrban a nehéz helyzetében is.
Tudta, hogy Isten soha nem hagyja cserben. Ha te is bízol az Úr Jézusban, meg bo -
csát ja bűneidet és életed minden helyzetében segít. Soha nem fog cserben hagyni.
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