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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: Az Úr szolgái
Isten által felkészítve Kulcsvers:

János 14:16-17

Olvasd el:
Ap. Csel. 1:7-9

és 2:1-13

A Gyülekezet első napjaiban Isten különböző embereket használt, különböző
országokból, hogy beszéljenek másoknak Jézusról. Isten vezette őket a Szent Lelke
által, és ők engedelmeskedtek szavának. Azok közül, akik hallgatták őket, sokan
befogadták Megváltójuknak Jézust.

K: Írd ide a területek
nevét, amikről Jé -
zus be szélt, ami kor
elküldte a ta nít vá -
nya it, hogy a ta núi
le gye nek!

Miután az Úr Jézus visszament a Mennybe, a tanítványait apostoloknak („akiket Ő
küldött ki”), és az Ő szolgáinak („akik Érte dolgoznak”) nevezték. Ezt a nagy feladatot
nem tudták saját erőből ellátni!

K: Bogozd ki a betűket, és írd ide, kit kellett várniuk, hogy segítse munkájukat!

ZNESTÉLKEL __ __ __ __ __   __ __ __ __ __

K: Válaszolj az alábbi állításokra a Szent Lélek eljövetelével kapcsolatban,
hogy IGAZ vagy HAMIS?

A Szent Lélek Pünkösd napján jött el.

Hirtelen az egész ház megtelt énekszóval.

Lángnyelvek jelentek meg az apostolok előtt.

Néhányan az apostolok közül megteltek Szent Lélekkel.
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öSSZESEN:

A Szent Lélek eljövetele a Gyülekezet korszakának kezdetét jelzi. Ezen az alkalmon nagy tömeg gyűlt
össze a ház körül, ahol az apostolok együtt voltak.

K: Karikázd be, hogy kik voltak a tömegben!

Zsidók a különböző nemzetekből        Néhány galileai        Farizeusok és írástudók

K: Min csodálkoztak az emberek? (Nézd meg a 2:6-8 verseket!)

K: A 2:9-11. versekben fel van sorolva több földrajzi hely és nép neve. Az alábbiak közül az első
kettő földrajzi hely, a másik három pedig nép neve. Keresd meg, és írd be őket a megfelelő helyre!

Az Úr Jézus még a halála előtt megmondta, hogy ez a történelmi esemény be fog következni.

K: A Kulcsvers segítégével válaszolj az alábbi kérdésekre!

Mit mondott Jézus, kitől fogja kérni, hogy adjon másik Pártfogót?

Mit mondott Jézus, mennyi ideig fog velünk maradni ez a Pártfogó?

Hogyan nevezte Jézus ezt a Pártfogót?

K: Ki (mi) nem kaphatja meg a Szent Lelket (János 14:17) és miért?

Az Úr Jézus mondta ezeket a szavakat, miközben a halálára készült. Feltámadása után visszament a
Mennybe, de mielőtt távozott, ezt az ígéretet tette: Nem maradnak egyedül. A „Pártfogó” vagy „Segítő”
velük lesz.

Ez az új és különleges Segítő nem emberi formában jön, amint azt az Úr Jézus tette. Isten Szent Lélekként
jön el, és mindenkiben benne él, aki az Ő tanítványának vallja magát. Felkészíti őket, védelmezi őket,
hogy véghez tudják vinni azt a feladatot, amit az Úr Jézus rájuk bízott.

A Szent Lélek benned is lakozhat, ha bízol az Úr Jézusban, mint Megváltódban. Az Ő ereje és jelenléte
fog segíteni téged nap, mint nap, hogy a keresztyén életed neki élhesd.
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2. TörTÉNET: Az Úr szolgái
Készek meghalni Kulcsvers:

Máté 5:44

Olvasd el:
Ap. Csel. 6:1-15

és 7:1-13

Ahogy az örömhírt, az Evangéliumot hirdették Jeruzsálemben, egyre több és több ember vált hívővé. A
tanítványok nagyon elfoglaltak lettek, sokat foglalkoztak a szegényekkel és éhezőkkel, valamint az
özvegyekkel, és ezért egyre kevesebb idejük maradt az imádkozásra és az igehirdetésre. Ennek
eredményeként kiválasztottak hét embert, akik az özvegyeket támogatták.

K: Ha leírod az alábbi tárgyak első betűjét, kiderül, hogyan hívták az egyiküket.

K: Melyik két dolog jellemezte őt? Húzd alá a megfelelőket!

örömmel telve  /  Erővel telve  /  Szent Lélekkel telve

Kegyelemmel telve  /  önbizalommal telve

A szükségben lévők segítése mellett István több csodát is tett. A Szent Lélek adta neki az erőt
mindehhez, hogy az emberek elhiggyék mindazt, amit az Úr Jézusról mond, és bízzanak Benne,
mint Megváltójukban.

K: Kik vitatkoztak Istvánnal? (Nézd meg a 6:9 verset!)

Szereztek embereket, akik hamisan tanúskodtak István ellen, és ezzel ellene hergelték a köz -
embereket és a vallási vezetőket egyaránt. Elfogták, és a nagytanács elé vitték. Itt István ismét a
Szent Lélek segítségét kapta, hogy kiálljon az Úr Jézus mellett.

K: Írd le, milyennek látták István arcát a nagytanácsban ülők!

Az Ap.Csel. 7:2-53-ban olvashatjuk, mit mondott István. Arra mutatott rá, hogy a zsidók, mint
nemzet, mindig engedetlenek voltak Istennel szemben, nem hallgattak azokra, akik az Ő üzenetét
hirdették. Ezután rámutatott arra, hogy az Úr Jézus feltámadásáról szóló üzenetet utasítják vissza.

Megesik velünk is, hogy visszautasítjuk azt, amit Isten a Biblián keresztül üzen?
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öSSZESEN:

K: A 7:54-60 versek segítségével fejtsd meg az alábbi KErESZTrEJTVÉNyT!
(Természetesen a satírozott kockákba is írj betűt!)

Vízszintes
1. István látta Isten ....
2. Ő állt Isten mellett.
5. Így szólította Jézust István. (59. és 60. vers)
7. Ezt kérte István az imádságában:

„...... magadhoz lelkemet!”

Függőleges
2. Istennek ezen az oldalán állt az 

Emberfia.
3. Így hívták az ifjút, aki vigyázott a

felsőruhákra.
4. Innét űzték ki Istvánt.
6. Amikor haragra gerjedtek,

ezt csikorgatták.
8. Ezt látta megnyílva István.

K: A sötét kockákban lévő betűk segítségével össze tudod állítani, hogy mit tettek Istvánnal!

__ E __ __ ö __ E __ __ É K

K: Keresd meg és írd ide a kulcsverset!

K: Keresd meg a Lukács 23:34-et és hasonlítsd össze az Ap. Csel. 7:60-al. Mit tett István, amit a
Mestere és Megváltója, az Úr Jézus is tett, amikor meghalt?

István kész volt arra, hogy inkább meghaljon keresztyénként, mint hogy ne beszéljen arról a jó hírről, hogy
az Úr Jézus feltámadt. Napjainkban is vannak olyan országok, ahol a keresztyéneket üldözik a hitük miatt.
Sokan készek akár meghalni is, minthogy megtagadják azt, akit szeretnek!

Te mennyire szereted Őt?
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3. TörTÉNET: Az Úr szolgái
Készek engedelmeskedni Kulcsvers:

Ap. Csel. 16:31

Olvasd el:
Ap. Csel. 8:5

és 26-40

Hányszor hallottad apától, anyától vagy egy tanárodtól: „Tedd, amit mondok!”? Hányszor hallottad már
„egyik füleden be, a másikon ki”? Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a nekünk adott utasításokra,
például, hogy hogyan találunk oda valahová, vagy hogyan végezzünk el egy iskolai kísérletet.
A mostani bibliai rész azt mutatja be, hogy egy ember hogyan vált kereszténnyé. Ez azért történhetett
meg, mert valaki rendesen figyelt Isten utasításaira és engedelmeskedett.

K: Bogozd ki a betűket, és kiderül, ki engedelmeskedett Istennek!

LEFPI __ __ __ __ __

K: Írd az útjelző táblára, hogy melyik városba ment!

K: Az alábbi mondatban húzd át a HIBÁS szavakat, hogy kiderüljön, mit mondott neki az Úr
angyala!

„Kelj fel, és menj nyugat / dél / észak felé a Joppéból / Jeruzsálemből / Jerikóból

Gadarába / Gázába / Galileába vezető folyóhoz / útra / ösvényre!”

Figyeljük meg, mit tett Filep! (27. vers) Kérdés nélkül elhagyta a várost, ahol nagyon sok ember hitt
az Úr Jézusban és kiment egy elhagyatott helyre. Nem tudta, hogy milyen messzire kell mennie,
kivel kell találkoznia, vagy egyáltalán miért kell odamennie! Mégis hallgatott Istenre és
engedelmeskedett! Ő nem tudta, de Isten tudta, hogy azon az úton utazik valaki más is.

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

Az utazó Nigériából való volt.

Ő az ottani királynő kincstárnoka volt.

Jeruzsálemben volt Istent imádni.

A hintóján (szekerén) ült és aludt.
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öSSZESEN:

K: Mit mondott a Szent Lélek ekkor Filepnek? (Nézd meg a 29. verset!)

Filep megint szó nélkül engedelmeskedett!

K: Írd a tekercsre, hogy melyik prófétát olvasta
az utazó!

K: Írd le a SAJÁT SZAVAIDDAL, hogy miért
kérte az utazó Filepet, hogy szálljon fel
mellé a hintójába! (30-31. vers)

K: Nézd meg a 34. verset és írd le, hogy mit kérdezett a férfi az olvasott résszel kapcsolatban!

Most a szerecsen férfin volt a sor, hogy figyeljen és tanuljon.

K: Kiről beszélt neki Filep?

Ezt az ószövetségi részt használta Filep, hogy elmagyarázza, hogyan gondos kodott Isten a megváltásról
a Fia halála által. Az Úr Jézus azért halt meg a kereszten, hogy az ő megváltója is legyen, és az ő bűnei
is bocsánatot nyerjenek és örök élete legyen. Ahogyan a szerecsen férfi halgatta, rájött, hogy bűnös, és
el akarta fogadni Jézust Urának és megváltójának. Amikor egy olyan helyre érkeztek, ahol víz - talán egy
oázis - volt, megkérte Filepet, hogy keresztelje meg /merítse be/.

K: Írd ide a kulcsverset!

Filep örömmel bemerítette a szerecsen férfit, amikor látta, hogy hiszi, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.

K: Írd ide mi történt Fileppel, amikor mindketten kijöttek a vízből!

K: Karikázd be, hogyan ment tovább az Etióp kincstárnok!

sírva          örvendezve          fáradtan

Te is megtapasztalhatsz hasonló örömöt, ha kész vagy meghallgatni és elhinni azt a csodálatos üzenetet,
hogy az Úr Jézus azért halt meg, hogy a Megváltód legyen!

Az újszövetségi időkben a keresztyének azzal mutatták meg a hitüket, hogy
bemerítkeztek / teljesen alámerültek / a vízben. Sok helyen még ma is ezt teszik.
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4. TörTÉNET: Az Úr szolgái
Készek elmenni Kulcsvers:

Ap. Csel. 10:43

Olvasd el:
Ap. Csel. 10:1-43

Sanyi és Gizi nem voltak túl boldogok. A szüleik azt mondták, hogy el kell menniük a nagybátyjuk -
hoz, aki betegen feküdt a kórházban. Egyikük sem akart menni, mert nem szeretik a kórházakat.
Ennek ellenére egyetértettek abban, hogy jó volt, hogy elmentek, mivel Lajos bácsi nagyon boldog
volt, hogy látta őket és felvidult a látogatásuktól.

Érezted már te is így magad? Például nem akartál elmenni valahová, vagy találkozni valakivel?
Istennek fel kellett készítenie az egyik szolgáját, Pétert, hogy kész legyen elmenni egy olyan helyre,
ahová egyébként nem ment volna el, hogy beszéljen az embereknek az Úr Jézusról.

K: Bogozd ki a betűket, hogy kiderüljön, ki lakott Cézáreában! Az első a neve, a második a
rangja.

O L U N K É r I S D Á Z S A S O Z
__  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __  __  __  __  __  __  __

K: Ez az ember hitt Istenben. Írd ide a SAJÁT SZAVAIDDAL, hogy mi volt az a két dolog,
amit rendszeresen tett!

K: Kik tettek bizonyságot mellette?

Ezek következménye volt, hogy látomásban egy nagyon fontos üzenetet kapott.

K: Írd be a szavakat a megfelelő helyre, hogy kiderüljön, mi volt ez az üzenet! (5-6. versek)

SIMON          JOPPÉBA          PÉTErT          TENGErPArTON

„Küldj embereket ___________, és hívasd magadhoz ______________.

Egy _________ nevű tímárnál lakik, akinek a háza a _________________ van.”

K: rajzolj annyi „pálcikaembert” ahány katonát és szolgát küldött Kornélius Joppéba!

K: Miközben ők közeledtek a városhoz, Péter felment a ház tetejére (ez egy teraszszerű
lapostető volt). Mit akart ott csinálni?

1.

2.

Katona Szolga

JopaJoppé
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Péter éhes volt. Amíg arra várt, hogy elkészüljön az étel, volt egy érdekes élménye.

K: Írd a lepedőbe SAJÁT SZAVAIDDAL, hogy mi volt benne (10:11-13)!
A buborékba írd be, hogy milyen üzenetet hallott háromszor!

Isten azt tanította Péternek a látomáson keresztül, hogy Jézusról szóló jó hírt meg kell
osztania nem zsidó (pogány) emberekkel is. Eddig Péter azt gondolta, hogy helytelen
dolog egy pogány embernek még a házába is bemenni. Isten a látomáson keresztül
megmutatta neki, hogy MINDEN NEMZETNEK hallania kell az evangéliumot. Ezek
után már kész volt elmenni Kornélius házába.

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

Kornélius egyedül volt otthon, amikor Péter megérkezett.

Péter egy hetet várt, mielőtt elindult.

Kornélius Péter lábai elé borult, hogy imádja őt.

Pétert örömmel töltötte el, hogy Kornélius imádta őt.

Péter az Úr Jézusról beszélt a házban levőknek (olvasd el a 36-43 verseket).

K: Írd ide a kulcsverset, ami megmutatta Kornéliusnak és nekünk is, hogy mit
kell tennünk, hogy megváltást nyerjünk!

Aznap Kornélius és egész háza népe hitt az Úr Jézusban és így keresztyénekké
lettek. Ezek az emberek voltak az első pogányok, akik hittek az Úr Jézusban.

Mindegy, hogy zsidó tanítóról, szerecsen kincstárnokról vagy római századosról van
szó, Isten megváltása mindenki számára elérhető. Ezek a történetek csak példák
arra, hogy Isten hogyan ismerteti meg emberekkel a csodálatos üzenetét. Te is
hihetsz benne még ma! Mindegy, hogy milyen nemzetből, vallásból való vagy, vagy
milyen a bőröd színe. Isten képes és kész megmenteni mindenkit, aki hisz az Úr
Jézusban.

Kornélius azt mondta, hogy mindannyian
meg akarják hallgatni Pétert.
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