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bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap

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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

Az Úr Jézus meghalt és feltámadt. néhány héttel később pedig visszament a
mennybe. Mielőtt elment volna, megígérte, hogy elküldi a Szentlelket, hogy
segítse a tanítványait abban, hogy elmondják a csodálatos híreket az Úr Jézusról.

K: Színezz ki min den négy -
ze tet, ami ben pontot ta -
lálsz, hogy ki de rül jön, mi
a ne ve a segí tő nek, akit
az Úr Jézus kül dött!

nem kellett sokat várni, hogy az ígéret valóra váljon. A tanítványok épp együtt
voltak Jeruzsálemben egy épületben, amikor hirtelen hatalmas zúgás keletke -
zett, olyan mint egy szélviharkor. Azután lángokhoz hasonló valamik jelentek
meg a tanítványok fején. Milyen különös
jelenség volt! A Szentlélek eljött!

K: Töltsd ki a keresztrejtvényt
a kérdések segítségével.

1. Ki küldte a segítőt?

2. Mi hallatszott?

3. Mi az eljött Lélek jelzője?

1. TörTénET: Péter prédikál
Kulcsvers:

Apostolok Csel.
2:36

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Apostolok Csel.
2:1-14, 36-39
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öSSzESEn:

2. oldal

Ettől kezdve az Úr Jézus tanítványait általában már egy másik néven említik.

K: Írd le a tárgyak első betűit, hogy kiderüljön mi volt ez az új megnevezés!

Amikor a Szentlélek eljött, történt még egy furcsa dolog. Az apostolok elkezdtek idegen
nyelveken beszélni, és az összegyűlt emberek a saját anyanyelvükön hallották az Úr Jézusról
szóló örömhírt. nagyon meg voltak lepve ezen! Sokan azt mondták, hogy az apostolok biztos
részegek voltak, de ez nem volt igaz!

K: Tegyél pipát a helyes állítások mögé, X-et a hibásak mögé!

Amikor a Szentlélek eljött,

az apostolok elájultak

az apostolok részegek voltak.

az apostolok senkihez sem szóltak.

az apostolok különböző nyelveken kezdtek beszélni.

Péter prédikált az összegyűlt tömegnek. Azt mondta nekik, hogy nagy hibát követtek el, hogy
nem hittek Jézusban. Elvetették Őt, de Isten Úrrá és Krisztussá tette Őt. Ezért hívjuk őt úgy,
hogy:

K: Dekoráld ki a betűket!

Úr Jézus
Krisztus

Péter azt mondta a tömegnek, hogy őszintén meg kell bánniuk, amit tettek. Most már hinniük
kell az Úr Jézusban. Ha így tesznek, Isten megbocsát nekik. nekünk is megbocsát, ha
elfordulunk a bűneinktől, és elfogadjuk Jézust, mint Megmentőnket és Urunkat.
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nEvED:A7

Próbálj belegondolni, milyen lenne, ha nem tudnál
járni. Egy csomó mindenről le kellene mondanod,
mint például a szaladgálás, sportolás vagy kirándulás.
Az életed is egész más lenne. 

Ez a történet egy olyan emberről szól, aki a
születésétől fogva sánta volt, nem tudott járni, és már
40 éves is elmúlt! Mivel nem tudott dolgozni, koldulnia
kellett. A barátai minden nap elvitték a jeruzsálemi
templom kapujához. Ott ült egész nap, remélve, hogy
az arra járó emberek adnak neki valamennyi pénzt.

K: Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

1. Ebben a városban volt a templom.

2. Itt ült a koldus.

3. A koldus ez volt születésétől fogva.

4. Ezt kért a koldus az emberektől.

Egy nap, amikor Péter és János a templomba ment, a
koldus megszólította őket, és pénzt kért tőlük. Az
apostolok megálltak, és odafordultak az emberhez.
„nézz ránk!”, mondta Péter. A sánta felnézett rájuk,
remélve, hogy kap tőlük valamit.

K: Írd ide a két apostol nevét!

P __ __ __ __  és  J __ __ __ __

2. TörTénET: Péter meggyógyít egy sántát
Kulcsvers:

Apostolok Csel.
3:16

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Apostolok Csel.

3:1-12
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öSSzESEn:

4. oldal

Péternek aznap nem volt pénze, de valami sokkal jobbal rendelkezett. „Ezüstöm és aranyam
nincsen, de amim van azt neked adom.” - mondta Péter. „Jézus nevében kelj fel és járj!”

Péter ezután megfogta a kezét, és felsegítette a sántát. Abban
a pillanatban a lábai és bokái megerősödtek. életében először
a saját lábán járt!

K: Írd a mondatok mögé, hogy IGAz vagy HAMIS!

Péter adott egy kevés pénzt a koldusnak. ...............
Az Úr Jézus ereje gyógyította meg a sántát. ...............
A sánta magától felállt. ...............
A sánta lábai és bokái megerősödtek. ...............

A koldus ujjongott! Szaladgált, és ugrált örömében. Mindenek előtt a legfontosabb az volt
számára, hogy hálát adjon Istennek. Tudta, hogy az Úr Jézus ereje gyógyította őt meg.

K: Egészítsd ki a szavakat, amiket Péter mondott!

nagy lett az izgalom a templomban. Az emberek csodálkoztak azon, ami történt. „Miért vagytok
annyira meglepve?” kérdezte Péter. „Isten meggyógyította ezt az embert a feltámadott Jézus
által. Ez a csoda mutatja, hogy az a Jézus, aki meghalt a kereszten él a mennyekben, és hogy
a munkája még most is tart.”

K: Színezd ki a betűket!

Az Úr Jézus hatalma
gyógyította meg ezt az embert, aki  nem

tudott járni.

nekünk is szükségünk van az Úr Jézusra. Csak Ő tudja megbocsátani a bűneinket, és tud
alkalmassá tenni minket arra, hogy a mennybe jus sunk.
Megköszönted már neki, hogy az életét adta érted?

A   n _ _ _r _ _ _
J _ _ _ _ K _ _sz_ _ _

n _ _ _ _ _ _,   k_ _ _ f_ _,
é _ j _ _ j! /4
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A tömeg Péter és János körül egyre
nagyobb lett. Péter elmondta nekik,
hogy a sánta az Úr Jézus erejével
gyógyult meg. Igaz volt, hogy az Úr
Jézus meghalt, de Péter teljesen
biztos volt abban is, hogy Isten feltá -
masz totta Őt a halálból.

K: Mit mondott Péter, mit tett Isten Jézussal?

Fel_ _ _ _ _ _ _ _ _ _a  Őt a  h_ _ _ _ _ _l.

Míg Péter prédikált, arra jött néhány ember, akik a templom felügyelői voltak. nagyon
mérgesek lettek, amikor hallották, hogy Péter Jézusról beszél, és hogy azt mondta az
embereknek, hogy Jézus feltámadt a halálból. Azonnal letartóztatták a két apostolt, és
éjszakára börtönbe zárták őket.

K: Írd be a börtön fölé a két letartóztatott apostol nevét!

Következő reggel a zsidók vezető és fő emberei nagy számban jöttek össze, hogy
tanácskozzanak. Ők dönthették el, hogy mi legyen Péterrel és Jánossal. Amikor mindenki
készen állt, behozták a rabokat. „Milyen hatalommal vagy kinek a nevében tettétek ezt?“
kérdezték. Megint Péter szólalt meg. Ugyanazt mondta a törvényszéknek, amit előző nap a
tömegnek.

P __ __ __ __ J __ __ __ __

3. TörTénET: Péter börtönben
Kulcsvers:
zsidók 13:6

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Apostolok Csel.

4:1-22
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öSSzESEn:

6. oldal

K: Írd a szavakat a megfelelő helyre, hogy kiderüljön mit válaszolt Péter!

megfeszítettetek         Jézus Krisztusnak         gyógyult         feltámasztott

A törvényszék tagjai nem tudták, mit tegyenek Péterrel és Jánossal. Megbeszélték a dolgot
egymás között. nem tagadhatták le, hogy nagy csoda történt, mert a meggyógyult ember ott
állt. Egyetlen egy dolgot tehettek: megtiltották nekik, hogy prédikáljanak Jézusról. Miután ezt
megtették, hagyták őket elmenni.

K: Az alábbi állítások közül csak kettő igaz. Ezek mögé írd, hogy „IGAz”!

1. Pétert és Jánost szabadon engedték. ................

2. Péter és János megszöktek, miközben a törvényszékben tanácskoztak. ................

3. A törvényszék megköszönte nekik, hogy meggyógyították a sántát. ................

4. Az apostoloknak megtiltották, hogy Jézusról beszéljenek. ................

Péter és János nagyon bátran viselkedtek. nem ijedtek meg a fenyegetéstől. 
Ezt mondták:

A Szentlélek adott nekik bátorságot, hogy kiálljanak az Úr Jézus
nevéért. Ő segít nekünk is, ha mi is bízunk Benne.

K: Színezd ki, és tanuld meg az alábbi bibliai verset!

„Velem van az Úr”
zsidók 13:6

nekünk beszélnünk kell 

azokról a dolgokról, amiket

láttunk és hallottunk!

Annak a ................................................. a 

neve által,akit ti ..................................................., akit 

Isten ............................................ a halálból.

Általa  ................................... meg ez az ember.

/4

/4

/4



bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap  2. szint

nEvED:A7

Milyen boldog volt Péter és János, amikor szabadon engedték
őket a jeruzsálemi törvényszéken tartott tárgyalás után!
Azonnal elmentek a többi keresztyénhez, elmondani nekik, és
hogy azt a parancsot kapták, hogy többé ne beszéljenek
Urukról és megmentőjükről, Jézusról.

K: Húzd alá az oda illő szavakat az alábbi mondatokban!

1. Az apostolokat MEGvErTéK / BEzÁrTÁK / ELEnGEDTéK a tárgyalás után.

2. A tárgyalás rÓMÁBAn / JErUzSÁLEMBEn / BETLEHEMBEn volt.

3. Amikor elmentek a tárgyalásról, azonnal meglátogatták 

POnCIUS PILÁTUST / HErÓDEST / A KErESzTYén BArÁTAIKAT.

Mindenki figyelmesen hallgatta az apostolok történetét. Amikor végighallgatták, ők is
szembe sültek a nagy kérdéssel: „Fogunk-e továbbra is beszélni Jézusról vagy enge del -
mes ke dünk a törvényszék parancsának?”

Tudták, hogy a helyes dolog az, ha az Úr Jézusnak engedelmeskednek. Ő azt mondta
nekik, hogy terjesszék az egész világon a róla szóló örömhírt. Minthogy szerették őt,
valójában neki akartak engedelmeskedni. De ez azt jelentette, hogy megszegik a törvény -
szék parancsait, és emiatt rengeteg bajuk lehet! Mit tegyenek?

K: Fejtsd meg a SzÓrÁCSOT!

1. A keresztyéneknek ilyeneknek kell lenniük
Jézus iránt.

2. A nagytanács egyik része, akik megtiltották az
apostoloknak, hogy Jézusról beszéljenek.
(23. vers)

3. A 30. versben nevesített egyik jel vagy csoda.

4. Az egyik személy, aki halálra ítélte Jézust.

5. Ezt kellett hirdetniük az apostoloknak
(más szóval: evangélium).

E G D M

4

1

4. TörTénET: Péter kiszabadul
Kulcsvers:

Apostolok Csel.
4:31

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Apostolok Csel.

4:23-31
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

Miközben azon gondolkoztak, hogy mit tegyenek, bölcsen úgy döntöttek, hogy
mindezt elmondják Istennek. Elkezdtek közösen imádkozni! Hittek abban, hogy
Isten tud nekik bátorságot adni, hogy beszéljenek az Úr Jézusról. Azt is kérték
Tőle, hogy tegyen további csodákat az Úr Jézus nevében. Ez igazolná azt, hogy
amit Jézusról mondanak igaz.

K: Bogozd ki a betűket az alábbi mondatokban.

1. Úgy döntöttek, hogy inkább nEDGDKEnMELSEEKE ............................ 

az Úr Jézusnak, mint a zsidó rvöTnéKYEn .....................................

2. Istenhez DÁKMIzOKAT ...............................

OSTGÁrTÁérB ..........................................

néha sokáig kell várnunk, hogy választ kapjunk az imánkra. Péter, János és
barátai esetében ez nem így történt! Isten csodálatos módon azonnal vála szolt.
Az egész épület megrázkódott, és a Szent lélek mindannyiukat betöltötte.
Bátorsággal a szívükben mehettek, hogy hirdessék Isten Igéjét.

néha nehéz döntéseket kell hoznunk. A leghelye sebb mindig az Úr Jézust
helyezni előre, és neki engedel mes kedni.

K: Színezd ki és tanuld meg a bibliai verset!

„Keressétek
először az ő
országát !”

Máté 6:33
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