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Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

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

telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

B81. résZ: A keresztyén fejlődés útja
Keresztyén közösség Kulcsvers:

Ap. Csel. 2:42

olvasd el:
Ap. Csel. 2:41-44

és 4:32-35Ajánlott további olvasásra:  •  Ap. Csel. 4:23-31
•  Zsidók 10:25 •  1 .János 1:5-7

Képzeld el, hogy egy új iskolába mész. Kíváncsi vagy már rá, hogy milyen lesz. 
Biztos lehetsz benne, hogy sok új élményben lesz részed, és lesz egy csomó dolog, amit
meg kell tanuljál. Ehhez hasonló az, amikor kereszténnyé válsz azáltal, hogy elfoga dod
Krisztust személyes megváltódnak. Egy új életet kezdesz. Ezekben a leckékben meg -
tanulhatsz néhány fontos dolgot az új keresztyén életről.

K: Az első igeszakasz alapján egészítsd ki saját szavaiddal az alábbi mondatot!

Isten azt szeretné, hogy a Keresztyének,
amikor csak tudnak, együtt legyenek 

Fontos tudni azt, hogy az első igeszakasz 46. versében a templom szó nem a Jeruzsá -
lemi templom épületére utal, hanem a KErEsZtyénEK Egy CsoportJárA, akik
azért jönnek össze, hogy dicsőítsék Istent és szolgáljanak neki.

K: Bogozd ki a szavakat az alábbi szövegben!

A Biblia a MEpLMot ................................ kifejezés alatt nem az 

ELtéEptÜ .......................... érti, hanem az  BtrEMEKEE ........................ .

K: Írd a táblára annak a városnak a
nevét, ahol az első keresz tyén
gyülekezet létrejött!
(ld. Ap. Csel. 1:12-14)
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ÖssZEsEn:

Képzeljük el, hogy meglátogatjuk az összejövetelüket. Mit csinálnak? Milyen emberek ők?

K: tedd az alábbi szavakat a megfelelő helyükre!

kenyeret   péter   hitükben   megemlékeztek   erősebbek   tanított   örültek   imádkozzanak

Megtanulták az Úr Jézusról, amit ............................... és a többi apostol ........................... nekik.

.................................. a lehetőségnek, hogy együtt lehetnek, amit a Biblia „közösségnek” nevez.

............................................. az Úr Jézusról, azáltal, hogy megtörték a ...................................... .

Mindig szántak rá időt, hogy .............................. Istenhez. Mivel ezeket tették, ............................

lettek az Úr Jézusba vetett ............................... .

K: Válaszolj az alábbi állításokra, hogy IgAZ vagy HAMIs!

Ha hiszel az Úr Jézusban, nincs szükséged más keresztyének
segítségére.

Úgy tudunk növekedni a keresztyén életünkben, hogy gyakorlatban is
alkalmazzuk azt, amit a Biblia tanít nekünk.

Isten csak annyit vár el tőlünk, hogy otthon elmondjunk egy rövid
imát.

Az Úr Jézussal kapcsolatos ismereteink növekednek, ha
közösségünk van más keresztyénekkel.

K: Írd ide a kulcsverset!

K: olvasd el újból a 4. fejezet 32-35. verseit! Karikázd be azokat a szavakat, amik szerinted jelle -
mezték a gyülekezetet Jeruzsálemben!

KApZsI          sEgÍtŐKésZ          sZErEtEttELJEs

ÖnZŐ          FIgyELMEs          rIDEg

te hiszel az Úr Jézusban? Ha igen, akkor keresd más keresztyének társaságát! Kérd Istent, hogy
segítsen növekedni a hitben! Emlékezzél rá, hogy a kulcsversben található dolgok nagyon fontosak a
friss hívő életedben!

K: nézd meg az alábbi verseket, és írd ide, mit tettek a különböző esetekben a korai keresztyének!

Ap. Csel. 2:44-45

Ap. Csel. 4:31

Ap. Csel. 5:42

/3

/3

/4

/4

/1



nEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

B8

2. résZ: A keresztyén fejlődés útja
A bemerítkezés Kulcsvers:

Ap. Csel. 2:41

olvasd el:
Máté 28:16-20

Ap. Csel. 8:34-39

Ajánlott további olvasásra:  • János 3:1-5  •  Ap. Csel. 16:11-34 és 18:8  •  róma 6:1-14 és 10:9

Már tanultunk arról, hogy a keresztyénné válás egy teljesen új élet kezdetét jelenti. Ha keresztyén
vagy, akkor „újjá születtél” ahogyan az Úr Jézus tanította a János evangéliuma 3. fejezete szerint.
szakítottál a régi életeddel, és elindultál egy új életforma felé. Hogyan tudod kifejezni ezt a hatalmas
változást az életedben a barátaid és a családod felé? Ezt elkezdheted azzal, hogy bemerítkezel,
ahogyan ezt az első keresztyének is tették! A magyar Bibliafordítások keresztelkedés, megkeresztelés
kifejezést használják erre. Mint később látni fogod, ez nem azonos, a történelmi egyházaknál a kisgye -
re keknél gyakorolt megkereszteléssel!

K: nézd meg az Ap. Csel. 18:8-at! Mi volt az a három „lépcső”, amit az emberek megtettek?

Megléptem már ezeket a lépcsőket? - kérdezheted magadtól.
A bemerítkezés és a keresztelés között az alábbi képekben láthatod a különbséget. A Biblia alapján
így csinálták ezt az apostolok idejében (ld. Ap. Csel. 8: 36-38.) és sokáig még a történelmi
egyházakban is. (Az eredeti kifejezés azt jelenti, hogy alámerülni, belemerülni.)

Ezek mind kifejeznek valamit: azt, hogy az Úr Jézus meghalt (1), eltemették (2) és feltámadt (3). 
A bemerítkezéssel arról teszünk bizonyságot, hogy mi is meghaltunk, eltemettettünk és feltámad -
tunk az Úr Jézussal (róma 6:3-4).

K: Húzd át az oda nem illő szavakat az alábbi mondatokban!

Fülöp az etióp főembert olajba / vízbe / borba merítette be.

A főember hitt az Úr Jézusban mielőtt / miután bemerítkezett.

A főember visszautasította / kérte / feleslegesnek tartotta hogy bemerítkezzen.

A bemerítkezéskor egy / két / három ember ment be a vízbe.

3. Kijöttek a vízből2. teljesen elmerültek a vízben1. Belementek a vízbe.

1. lépcső:

2. lépcső:

3. lépcső:

H..................................  az evangéliumot.

H...........................  az Úr Jézusban.

B..................................
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ÖssZEsEn:

Most gondolkozzunk el azon, hogy a mai keresztyének miért merítkeznek be!

EngEDELMEsKEDnI akarnak az Úr Jézusnak! Ő azt az utasítást adta, hogy akik hisznek Őbenne,
azok merítkezzenek be. neki engedelmeskednünk kell!

K: Írd az állítások mögé, hogy IgAZ vagy HAMIs!

Az Úr Jézusnak nincsen hatalma a Földön.

Csak a zsidóknak kellett hirdetni az evangéliumot az apostoloknak.

Azok, akik hisznek be kellett merítkezzenek.

Egy keresztyén számára nagyon fontos, hogy engedelmeskedjen 
az Úr Jézus parancsainak.

Jézus azt mondta, hogy a keresztyének mindig számíthatnak arra, 
hogy Ő velük van a munkájukban.

nyíltan meg akarják VALLAnI, hogy mostantól ők az Úr Jézus követői. A róma 10:9 vers beszél
arról, hogy mennyire fontos, hogy megvalljuk a hitünket az Úr Jézusban.

K: Írd ki ide az igeverset!

A bemerítkezés az egyik legnagyszerűbb módja, hogy megvalljuk, hogy Jézus a mi Urunk!

K: nézd meg a kulcsverset, és válaszolj az alábbi kérdésekre!

Mit tettek az emberek, mielőtt bemerítkeztek?

Hányan lettek az Úr Jézus követői azon a napon?

K: Keresd meg a szókirakóban az alábbi kérdésekre a választ, és karikázd be a szavakat! 
A szavak vízszintesen, függőlegesen, és átlósan, előre vagy visszafelé is lehetnek.

A Biblia ezt a szót használja arra az emberre
akinek be kell merítkeznie. ............................

A bemerítkezéshez alapvetően erre van
szükség. ..........................

Ő parancsolta meg a követőinek, hogy 
merítkezzenek be. ...............................

Annak az asszonynak a neve, aki bemerítkezett.
(ld. Ap. Csel. 16:11-15) ...................................
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nEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

B8

3. résZ: A keresztyén fejlődés útja
Úrvacsora / Kenyér megtörése Kulcsvers:

1. Kor. 11:26

olvasd el:
Lukács 22:14-20
1. Kor. 11:23-31

Ajánlott további olvasásra:  •  Máté 26:17-30  •  Ap.Csel. 20:7

Biztosan van néhány fényképed, ami segít emlékezni egy jó barátra vagy egy különleges emberre,
akivel találkoztál egyszer. Amikor ránézel, sok emlék jut eszedbe. Hallottál már arról, hogy az 
Úr Jézus egy nagyon különleges dolgot hagyott a tanítványainak, ami emlékezteti rá? Ez nem egy
olyan dolog, amire csak rá kell nézni, ez egy olyan valami, amit tenni kell.

K: A Lukács 22. fejezete segítségével fejtsd meg a keresztrejtvényt!

Vízszintes
2. Ezt jelképezi a pohár. (új ....)
4. Ezt a zsidó ünnepet ünnepelték.
5. Ők telepedtek asztalhoz Jézussal.

Függőleges
1. Ezt törte meg Jézus.
3. A nap utolsó étkezése.
4. Miután vette a poharat, ..... adott.

K: Most olvasd el az 1. Korinthus 11:23-31 verseket a következő kérdéshez! 
töltsd ki a hiány zó szavakat!

“ezt cselekedjétek ... ____   ____    _____________________.”

Most szedjük össze, hogy mik is történtek!

K: Húzd alá a megfelelő szót az alábbi mondatokban az elolvasott igék alapján!

Az egész egy reggel / éjszaka / délután
kezdődött.

Ez nem sokkal azelőtt történt, hogy az Úr
Jézust eltemették / megkövezték / elárul ták.

Először vette a tejet / kenyeret / vizet.

Miután Istennek hálát adott érte, megtörte /
kettévágta / felszeletelte, és odaadta a
tanítványainak, hogy adják el / tegyék el /
egyék meg.

Utána vett egy korsót / poharat / csészét,
amiben bor volt, és odaadta a tanítványai nak.
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ÖssZEsEn:

Jézus különleges jelentést adott a KEnyér-nek és a pohár Bor-nak (1. Korinthus 11.)

K: Mit mondott, hogy mit jelképeznek ezek a dolgok?

=
=

Az Úr Jézus ezzel a tettével azt akarta elmagyarázni a tanítványoknak, hogy Ő meg fog halni azért, hogy
ez zel őket megmentse. Feláldozza érettük a testét a kereszten, és a vére fog hullani a bűneik bocsá na -
tá ra. nem szabad sohasem elfelejteniük, hogy milyen sokba került neki, hogy elvegye a bűneiket!

Az Úr Jézus azt várja követőitől, hogy rendszeresen vegyék a kenyeret és a bort és így emlékez zenek rá.

K: Meddig kell ezt tenniük?

Ez a magyarázata annak, hogy a keresztyének a mai
napig megtartják az Úr Jézus utasításait. Ezek a mai
keresztyéneknek is szólnak, ugyanúgy, ahogyan szól -
tak az első keresztyénekhez.

A Biblia két kifejezést is használ erre a külön le ges meg -
em lékezésre.

K: Ha kibogozod az alábbi szavakat, megtudod, hogy mi ez a kettő!

A rnéEyK sétEMÖgEr ...................................................................................

CÚrsArAVo ...................................................................................

K: Írd ide a kulcsverset!

K: Írd az az Úrvacsorával kapcsolatos alábbi állítások mögé, hogy IgAZ vagy HAMIs!

A kenyér Jézus vérét jelképezi.

sok keresztyén a mai napig betartja az Úr Jézus kérését.

Az Úr Jézus akkor rendelte el ezt, miután feltámadt a halálból.

A pohár bor az Úr Jézus vérét jelképezi.

Az Úr Jézus azt kívánja a Benne hívőktől, hogy 
egészen addig tegyék ezt, amíg Ő vissza nem jön.

Azért kell ezt tegyük, hogy a bűneinkre bocsánatot kapjunk
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nEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint
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4. résZ: A keresztyén fejlődés útja
növekedés Kulcsvers:

1. péter 2:2

Ajánlott további olvasásra:  •  1 timóteus 2:1-4 •  Jakab 4:8  •  2. péter 2:21

Mindannyian megszülettünk egyszer. Amíg kisbabák voltunk, rendszeres és a korunknak megfelelő
ételre volt szük sé günk. E nélkül valószínűleg nem maradtunk volna életben. Ahhoz, hogy erősek és
egész sé ge sek legyünk, később is megfelelő táplálkozásra van szükségünk.

Ugyanígy van ez a hívő élettel. A „táplálék” ami segít növekedni bennünket a keresztyén életünkben
a Biblia, Isten Igéje.

K: olvasd el a Kulcsverset és válaszolj az alábbi kérdésekre!

Mihez hasonlítja a Biblia a keresztyéneket?

Milyen mindennapos táplálkozáshoz hasonló a Biblia?

A legjobb módja annak, hogy egy fiatal keresztyén növekedhessen az, ha minden nap olvas egy
szakaszt a Bibliából. (Lehet, hogy ehhez korábban kell felkeljél!) Ezzel azoknak az embereknek a jó
példáját követhetjük, akikről az Apostolok Cselekedetei 17:11-ben olvasunk.

K: olvasd el azokat a verseket, és válaszolja a kérdésekre!

Milyen néven említi a vers a Bibliát?

Milyen szót használ arra, hogy olvasták az írásokat?

A Biblia egy nagyon különleges könyv: Isten szava hozzánk. Isten különböző embereket használt arra,
hogy ezt megírják, de a szent Lelkével irányította a gondolataikat és a kezüket, és így küldte a saját
üzenetét nekünk.

K: olvasd el a 2. péter 1:21-et, és írd ide azt a részét, amelyik erről szól!

K: olvasd el, mit mond a Biblia saját magáról a 2. timóteus 3:16-ban! Írd ide az igeverset!

Ha segítségre van szükséged ahhoz, hogy naponta olvass egy szakaszt a Bibliából, akkor használj
„napi Bibliakalauz”-t! további információért fordulj a feladatlap hátulján található címhez!

A  Biblia  Isten  IHLEtEtt  igéje.
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olvasd el:
1. péter 2:1-3
2. péter 3:18

Ap.Csel. 17:10-12



Írásos értékelés / üzenet:

Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

ÖssZEsEn:

4. szint
Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. RÉSZ:

2. RÉSZ:

3. RÉSZ:

4. RÉSZ:

Összesen:

Eddigi összes pontod:
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K: Itt láthatsz egy nagyon jó létrát a napi Biblia tanulmányozáshoz. 
Bogozd ki a szavakat és írd be őket a létra megfelelő fokaihoz!

1. VosLAD el!
2. gEtLyEDZEJ ki!
3. DongoDL végig!
4. DoMZIZáK fölötte!
5. LDé meg!

Ötlet: Hasznos lehet egy jegyzetfüzetet
használni, amibe leírod a „különleges” ver -
seket magadnak.

próbáld megmászni a „létrát” minden nap, és rövidesen megtapasztalhatod, hogy
erősödsz a keresztyén életedben. Az imádság egy olyan dolog, ami segít erős
keresztyénné fejlődni. Ez egy „telefon össze köt te tés” Istennel, a mi Atyánkkal. Amikor
Hozzá imádkozunk, Ő meghallgat bennünket, és közel jön hozzánk.

K: Írd ki a Jakab 4:8 vers első mondatát!

Az imádság nem csupán azt jelenti, hogy kérünk valamit Istentől. Ez sokkal többet jelent.
pál barátjának timóteusnak írt levelében egy nagyon jó összefoglalását adja az
imádság formáinak (1 timóteus 2:1) - „Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok
könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért”. Az
imádságnak négy formáját sorolja fel. Az alábbiakban találsz még egy párat. 

K: Kösd össze a kifejezéseket a megfelelő meghatározásokkal!

Ez azt jelenti, hogy köszönetet mondunk Istennek azokért
az ajándékokért, amit nekünk adott.

Ezt tesszük, amikor elmondjuk Istennek, hogy mennyire
hatalmas és jó Ő.

Ezt kell tegyük, amikor valami rosszat tettünk.

lyenkor valami nagyon konkrét szükségletünkért imádko-
 zunk Istenhez, hogy adja meg nekünk.

Ha ezt tesszük, akkor valaki másért imádkozunk Istenhez.

Ez egy másik kifejezés arra, amikor dicsőítő
éneket éneklünk Istennek.

Végezetül tedd fel a kérdést magadnak: „Valóban bízok abban, hogy az Úr Jézus a
menny be fog vinni?” Ha igen, akkor Isten gyermeke vagy! ne felejtsd, hogy az Ő
igéjének tanulmányozása és az imádság segítségével növekedhetsz!
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Bűnvallás

Közbenjárás

Hálaadás

Imádat

Dícséret

Kérés
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