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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 kalandjai
Az üldöző Kulcsvers:

2. Korinthus 5:17

Olvasd el:
Apostolok Csel.

9:1-19

Akartak már verekedni veled az iskolában? Mit gondolsz az agresszivitásról? Ugye nem
gondolnád, hogy Isten egy agresszív embert használna a munkájában? Bármennyire is
meglepő, Isten használt ilyen embert, hogy az Úr Jézusról beszéljen az embereknek.
Hogyan lehetett ez? Csak úgy, hogy előtte megváltoztatta ennek az embernek az életét.

K: Írd ide a kulcsverset!

Ez az ember egy fiatal zsidó volt, akit Saulusnak  hívtak - később a másik nevén, Pálként
olvasunk majd róla. Teljesen meg volt győződve arról, hogy Istennek tetsző dolgot tesz,
amikor üldözi az Úr Jézus követőit. A zsidó vezetőktől felhatalmazást kért és kapott arra,
hogy letartóztassa és börtönbe zárassa őket.

K: Írd az útjelző táblára, hogy melyik
városba ment, és ide pedig, hogy miért
ment oda!

Amikor Saulus a város közelébe ért, valami különös dolog történt.

K: Írd az állítások mögé, hogy IGAZ vagy HAMIS!

Saulust mennyből jövő fény vette körül.   _________

Saulus visszafordult.   _________            Saulus elájult.   _________

Saulus leesett a földre és egy hangot hallott.   _________

K: Karikázd be azt a szót, amit Saulus erdetileg tett az Úr Jézussal!

ImádtaÜldözte
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öSSZESEn:

Saulus korábban úgy gondolta, hogy az Úr Jézus egy hétköznapi ember volt, aki meghalt. Most azonban
rájött, hogy él! Ez meggyőzte őt, hogy Jézus valóban Isten Fia volt.

Amikor Saulus felállt nem látott, ezért a társai kézen fogva vezették Damaskusba.

K: Mennyi ideig nem látott Saulus? Húzz egy vonalat a kéztől a helyes válaszhoz!

K: Mi volt a neve annak a tanítványnak, akinek az Úr látomásban szólt Saulusról? Ha kiegészíted a
betűket, kiderül!

Egy különleges feladatot bízott az Úr erre az emberre.

K: Egészítsd ki a szöveget a hiányzó magánhangzókkal, hogy megtudd, mi volt a megbizatása!

K: rakd sorrendbe a betűket, hogy kiderüljön, mit csinált Saulus, amikor Anániás megérkezett!

T M O O Z Á K T D I     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

K: Írd ide a SAJÁT SZAvAIDDAl, hogy miért nem akart először Anániás elmenni Saulushoz!

Isten megváltoztatta Saulus életét, és egy különleges küldetése volt a számára.

K: Írd ide a 15. versből, hogy kikhez szándékozta Isten küldeni őt!

K: Mit csinált Anániás Saulussal, amikor először találkozott vele?

Ha Isten meg tud változtatni egy olyan embert mint Saulus, akkor ezt veled is meg tudja tenni!

3.2.1.

K__lj  /  f__l  /  __s  /  m__nj  /  __l  /  __z
__gyn__v__z__tt  /  __gy__n__s  /  __tc__b__, 

__s  /  k__r__ss  /  f__l  /  __  /  J__d__s   
h__z__b__n  /  __gy  /  S__ __l__s  
n__v__  /  t__rz__s__  /  __mb__rt!KÜ
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2. TörTénET: Pál kalandjai
A problémák Kulcsvers:

róma 1:16

Olvasd el:
Apostolok Csel.

9:19-30

Hallottad-e már azt a közmondást, hogy „a leopárd nem tudja megváltoztatni a foltjait”? Olyan
emberre szokták mondani, aki képtelen változtatni a nézetén. Mindenki úgy gondolta, hogy Saulus
is ilyen de őt Isten változtatta meg. Most Saulus mindenkinek az Úr Jézusról akart beszélni.

K: Hol gyűltek össze a zsidók Saulus idejében Istent imádni? Húzd alá a helyes választ!

TEMPlOMOKBAn       ZSInAGóGÁKBAn       PAlOTÁKBAn

K: Miről beszélt Saulus az embereknek? Bogozd ki a betűket!

ZéSUJ    /    ZA    /    TESIn    /    AFI

__ __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ / __ __ __

Az emberek, akik hallották őt beszélni, nagyon meg voltak lepődve.

K: Írd be a szóbuborékba, hogy mit mondtak először!

Saulus annyira jól érvelt, hogy senki sem tudott vitába szállni vele. A zsidók ezért meggyűlölték, és
készítettek egy titkos tervet.

K: Fejtsd meg az üzenetet, hogy megismerd a tervet.
Cseréld ki a betűket a mellékelt útmutató szerint!

A zsidók éjjel-nappal őrizték a kapukat, hogy el -
kap ják Saulust, amikor el akar menni a város ból.

K: rajzold be a képbe, hogyan menekült
el Saulus a városból!

a = á,  á = b;  b = c
c = d;  d = e;  e = é

...
x = y;  y = z;  z = a

(a kettős betűket hagyd ki!)

SZIGOrÚAnSZIGOrÚAn
TITKOS!TITKOS!

_ _ _ _ _ /  _ _ _ _ _ _
e í í d  k   /  m  z  ő  ő  z  k

_ _ _ _ _ _ /  _
ö  q  h  y  m h  /   z 

_ _ _ _ _ _ _ /  _ _ _ _
j z ő t j z s  / g n f x

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /   _ _
l d f ó k g  d r r ú j  /  ö  s
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öSSZESEn:

K: Hova ment Saulus Damaskus ból? 
Írd a város nevét a táblára!

K: Hogyan fogadták ott Saulust? Írd az alábbi állítások mögé, hogy IGAZ vagy HAMIS!

A tanítványok örültek, hogy találkozhattak vele. ____________

A tanítványok féltek tőle. ____________

A tanítványok elhitték, hogy Saulus Jézus követője lett. ____________

K: Ki vette pártfogásába Saulust és vitte az apos tolok hoz?
A nevének betűit megtalálod a képen a fej körül!

K: Írd ki ide azt a verset, amelyikben olvashatjuk, hogy miket
mondott el Saulusról, ami meggyőzte az apostolokat!

K: nemsokára újabb problémák merültek fel. Mik voltak ezek? nézd meg a 29. verset!

K: Hova küldték keresztyén barátai Saulust a veszedelem elől?
Írd le az alábbi tárgyak kezdőbetűit, hogy megtudd!

Habár elég sok nehézsége származott belőle, és sokan meg akarták miatta ölni, Saulus sohasem
szégyellt beszélni az Úr Jézusról.

K: Írd ide a kulcsverset! Saulus hitt ebben, és mindig erről beszélt, bárhova is ment.
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Pár év múlva Barnabást és Saulust újból együtt látjuk Antiókhiában, egy nagy városban messze
Jeruzsálemtől. Itt sokan hittek az Úr Jézusban, és itt nevezték őket először keresztyének nek.

A magyar nyelvben ezt a szót kétféleképpen is használjuk, a másik a keresztény. A keresztyén
kifejezést azokra használjuk, akik valóban úgy is élnek, ahogyan azt az Úr Jézus elvárja tőlük. 

K: Az olvasott igeszakasz segítségével írd be
a város nevét és a gyülekezet ben élő
próféták és tanítók neveit!

K: Mit csináltak ezek az emberek, mielőtt a Szentlélek szólt hozzájuk?
Írd az állítások mögé, hogy IGAZ vagy HAMIS!

Szolgáltak az Úrnak. _________

Tanácskoztak egymással. _________

Böjtöltek. _________

K: Írd ide, hogy milyen utasítást kaptak a Szentlélektől!

rövidesen az Isten által kiválasztott
személyeket egy hajón találjuk útban
Ciprus szigetére.

Barna bás, az egyike a kiválaszottak nak
ezen a szigeten született.

Keresztyén az, aki hisz az Úr Jézusban, mint megváltójában, és követi Őt.

3. TörTénET: Pál kalandjai
A tanító Kulcsvers:

Apostolok Csel.
13:12

Olvasd el:
Apostolok Csel.

13:1-12
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öSSZESEn:

K: Fejtsd meg a táblázat segítségével, hogy mi
történt, amikor megérkeztek Salamisba!

(Például a B2, a B sor 2. oszlopa: „Saulus”)

K: Az olvasott igeszakasz felhasználásával
fejtsd meg a Keresztrejtvényt!

FÜGGŐlEGES
1. A mágus neve a 6. vers szerint.
2. Ebben a városban beszéltek a zsinagógában.
3. Így hívták a velük levő segítőtársat.
5. A varázsló másik neve (8. vers).

vÍZSZInTES
4. Saulus útitársa, aki a szigeten született.
6. A sziget neve, ahova érkeztek.
7. A helytartó Paulus másik neve.

K: Mit mondott Saulus, mi fog történni Elimással? (11. vers)

K: nézd meg a 11. és 12. verset és írd ide mi történt ezután!

Mire Saulus és Barnabás befejezték a ciprusi látogatásukat, sok ember hallhatta Isten Igéjét, az
evangéliumot. néhányan, mint Elimás elutasították, míg mások, mint például Sergius Paulus hittek benne
(lásd: kulcsvers) és keresztyénekké lettek.

neked mi a válaszod az evangéliumra?

A

B

C

Barnabás

hirdették

zsinagógákban

Isten

Saulus

és

a

1 2 3

igéjét

zsidóknak

B2 C2 A1 B1 A2

B3 A3 C3 A3 C1

Elimás Sergius Paulus

1 2 3

4

5

6
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4. TörTénET: Pál kalandjai
A megosztott város Kulcsvers:

Apostolok Csel.
13:49

Olvasd el:
Apostolok Csel.
13:13-16, 42-52

Miért töltenek a felnőttek olyan sok időt az újságolvasással, a hírek
nézésével vagy hallgatásával? Azért, mert szeretnének tudni a világban
történő fontos dolgokról, eseményekről. Az újság, a tévé, az internet
olyan eszközök, aminek a segítségével a hír nagyon gyorsan terjed.

Saulusnak, aki most már a Pál nevet használta és Barnabásnak izgalmas
mondandói voltak, amit evangéliumnak hívnak (örömüzenet Jézusról).

K: Ha újságot írtak volna,
mi lett volna a főcím?
Írd be a magán hang zó -
kat a szövegbe!

K: Hol beszélt Pál? Keretezd be a helyes választ!

ZSInAGóGÁBAn       UTCÁn       TEMPlOMBAn

K: Az alábbi mondatbefejezések mögé írd, hogy IGAZ vagy HAMIS!
Amikor mentek kifelé az alkalomról, az emberek...

...mérgesen kiabáltak velük. _________

...megkérték, hogy legközelebb is beszéljen. _________

...megkérték őket, hogy hagyják el a várost. _________

A zsidók közül sokakat annyira érdekelt az, amit hallottak, hogy követték Pált és Barnabást az utcán.

K: Bogozd ki a betűket, hogy megtudd, mit mondott Pál és Barnabás nekik, hogy mit kell tenniük!

Ezeket a zsidókat Pál arra bíztatta, hogy teljes szívükből fogadják el az Úr Jézusról szóló üzenetet.

K: A következő szombaton kik jöttek el meghallgatni Pál és Barnabás prédikációját Isten
igéjéről? Pipáld ki a helyes választ!

senki néhányan majdnem mindenki 

nradmkajaa / egm / Intse / bgmeyékeenl

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Írásos értékelés / üzenet: öSSZESEn:
Ide küldd vissza a kitöltött lapot:
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2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:
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K: Amikor a zsidók meglátták a tömeget, aminek nagy része pogány (nem zsidó)
volt, hogyan viselkedtek? Húzd át a hibás választ!

Hálásak voltak és örültek.  /  Irígyek voltak és gyűlölködtek.

Pál és Barnabás tudta, hogy Isten örömüzenete mindenkinek szól.

K: Mit csináltak a pogányok, amikor meghallották, hogy Isten mindenki nek kínálja
az üdvösséget?

K: Írd ide a kulcsverset, amiből megtudhatjuk, mi történt azután, hogy Pál és
Barnabás hirdette az örömüzenetet az Úr Jézusról!

Ahogyan ez manapság is megtörténik, a város lakói megosztottak voltak az evan -
géliummal kapcsolatban. Szomorú azt látni, hogy az előző történetben szereplő
Elimáshoz hasonlóan a zsidók is megpróbálták eltéríteni az embereket a hittől.

K: nézd meg az 50. verset, és írd ide a SAJÁT SZAvAIDDAl azt a három dolgot,
amit a zsidók csináltak!

K: Mi volt erre Pál és Barnabás válasza? Húzd alá a helyes választ!

Kezet nyújtottak.     Megkövezték a zsidókat.

lerázták a lábuk porát ellenük.

K: Hova ment ezután Pál
és Barnabás? 
Írd a választ a táblá ra!

K: Mivel teltek meg a városban maradt tanítványok?

Habár ezek a frissen megtért tanítványok (hívők) egy olyan városban laktak, ahol sok
ellenségük volt, tudhatták, hogy Isten velük van.
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