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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
Szenvedni az Úrért Kulcsvers:

1. Péter 4:16

Olvasd el:
Apostolok Csel.

14:1-21

Általában akkor számíthatunk arra, hogy meg bün tet nek
minket, ha valami rosszat teszünk.
Pál és Barnabás az Úr Jézus ról szóló örömhírt hirdet -
ték. Isten bízta rájuk ezt a feladatot, mégis üldözték érte
őket az emberek. Készek voltak ezt elfogadni, mert
tudták, hogy mivel Istennek enge del meskednek, a he -
lyes dolgot cselekszik.

K: Írd ide a kulcsverset!

K: Amikor Ikóniumba érkeztek milyen épületbe mentek be először?

A zsidók és pogányok közül sokan lettek hívővé Pál és Barnabás beszédét hallva.
Mások viszont nem hittek, hanem inkább fellázították a tömeget.

K: Mit tett Pál és Barnabás, amikor ez történt? Írd a következő állítások mögé,
hogy IGAZ vagy HAMIS!

Lerázták a port a lábukról és elhagyták a várost. ..............

Ott maradtak és beszéltek Jézusról az embereknek. ..............

Jeleket és csodákat tettek. ..............

Csak egy nagyon rövid ideig maradtak Ikóniumban. ..............
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öSSZeSen:

2. oldal

K: Ikónium lakossága két pártra szakadt.
Írd a zászlókra, hogy kik képviselték ezt a két oldalt!

Amikor Pál és Barnabás megtudták, hogy azt tervezik,
hogy meg köve zik őket, elmenekültek a városból.

K: Írd a kőre, hogy hova mentek!
(2 városnév)

K: SZórÁCS
A 14:8-13. versek segítségével töltsd ki a szórácsot!

1. ezt tette a sánta, miután talpra ugrott.

2. ezt hallgatta a sánta: Pál ...

3. ezt hozták a bikákkal a kapu elé.

4. Az ő temploma volt a város előtt.

5. ennek nézték Pált és Barnabást az emberek.

K: Ha megfejtetted a rejtvényt, írd ide a vastag keretben lévő nevet, Akiről Pál és Barnabás
mindig beszélt!

Lisztra lakosai meg voltak győződve arról, hogy Pál és Barnabás istenek, és áldozatot akartak bemutatni
nekik. Pál egyértelműen megmondta nekik, hogy ők is csak egyszerű emberek.

K: Mit mondott Pál, kit imádjanak az emberek? nézd meg a 15. verset!

A hitetlen zsidók azonban (akik a környező városokból jöttek) ismét közbeszóltak, és Pál ellen lázították
az embereket Lisztrában is.

K: Mit csináltak Pállal az emberek?

Ha keresztyén vagy, akkor számíts rá, hogy lesznek olyanok, akik rosszul fognak bánni veled. Pál jó
példát mutatott azoknak, akiknek az Úr Jézusban való hitükért kell szenvedniük. Annak ellenére, hogy így
bántak vele, visszament a városba, majd másnap folytatta missziós útját.

Ha úgy, mint Pált és Barnabást csúfolnak azért, mert hívő vagy, gondolj arra, hogy az Úr Jézus a barátod.
Ő örül annak, ha másoknak beszélsz róla, és erőt is fog adni neked ehhez.
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2. TörTéneT: Pál apostol kalandjai
egy életre szóló barát Kulcsvers:

2. Timóteus 3:15

Olvasd el:
Ap. Csel. 16:1-3.
2. Timóteus 1:1-5

Izgalmas dolog lehet rég nem látott barátot vagy rokont
meglátogatni, különösen, ha valami új dolgot mondanak vagy
mutatnak neked.

ebben a történetben Pál egy fiatal emberrel találkozik, aki az
egyik legjobb barátja lesz.

K: Írd le a tárgyak kezdőbetűit, hogy megtudd ki volt ez
a fiatalember!

Ő valószínűleg akkor tért meg, amikor Pál először járt a városban.

K: Bogozd ki a betűket, és írd ide a város nevét!

ZISTALr 

K: Írd ide a kulcsverset, ami arról szól, hogy mit ismert Timóteus a gyerekkora óta!

Az édesanyja és a nagymamája is hívők voltak, és biztosak lehetünk abban, hogy ők ismertették
meg vele a Szent Írásokat. (ez akkor gyakorlatilag az ószövetségi könyveket jelentette.)

K: Hogy hívták őket? (2. Timóteus 1:5)

édesanyja:

nagyanyja:

nagyszerű dolog, ha már akkor tanulhatsz az Úr Jézusról, amikor még fiatal vagy. Jó ha olvasol
róla a Bibliádban, és odafigyelsz, amikor mások beszélnek róla. De mindennél fontosabb, hogy azt
tedd, amit Timóteus tett: bízd az életed Jézusra, mint Megváltódra!
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öSSZeSen:

4. oldal

K: A meghatározások segítségével fejtsd meg az alábbi rejtvényt!

1. Pál ... adott Istennek Timóteusért. (2. Tim. 1.)

2. ezek a testvérek is dicsérőleg szóltak Timóteusról.
(Ap. Csel 16.)

3. ez volt Pál. (2. Tim. 1.)

4. Ilyen származású volt Timóteus édesanyja. (Ap. Csel 16.)

5. ez volt meg képmutatás nélkül Timóteusban, 
nagyanyjában és anyjában is. (2. Tim. 1.)

6. Ilyen nemzetiségű volt Timóteus apja. (Ap. Csel. 16.)

7. ennek nevezte Pál Timóteust: szeretett ... (2. Tim. 1.)

Amikor Pál ennek a városnak a környékére érkezett, megtudta a többi hívőtől, hogy hogyan növekszik
Timóteus a keresztyén hitében. Dicsérték őt és ez meggyőzte Pált arról, hogy megkérje Timóteust,
csatlakozzon hozzá az útján.

K: Hova valók voltak ezek a hívők, akik dicsérték Timóteust? Pipáld ki a helyes választ!

Ikónium és Derbé Derbé és Lisztra Lisztra és Ikónium 

K: Írd be a három város nevét a térképen!

K: Válaszolj IGen-nel vagy neM-mel az alábbi állításokra!

Timóteus apja zsidó volt. ...................

Timóteus Ikóniumban élt. ...................

Timóteus Pál egyik barátja lett. ...................

Fiatal keresztényként Timóteus Pál apostol hasznos segítőjévé vált. egyre többet tanult az Úr Jézusról,
és egyre erősödött a keresztyén hite. Ha te is hívő keresztyén vagy, te erősödsz a hitedben vagy inkább
gyengülsz? Úgy élsz, hogy az emberek dicsérnek a viselkedésed miatt?
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3. TörTéneT: Pál apostol kalandjai
A börtönben Kulcsvers:

Apostolok Csel.
16:31

Olvasd el:
Apostolok Csel.

16:16-34

A Jézusról szóló örömüzenet gyorsan terjedt, és elérkezett Filippi
városába is. Itt Pál és Szilász találkozott egy szolgálólánnyal, akit a
gazdái jövendőmondásra használtak. ez a lány folyamatosan
kiabált utánuk.

K: Írd ide, mit
kiabált a
lány!

K: Pár nap múl va Pál
elunta a dolgot.
Mit mon dott a
lány ban lévő
lélek nek?

Amikor Pál ezt mondta, a gonosz lélek azonnal kiment belőle. Többet már nem tudott a lány jósolni.

K: Tedd az alábbi eseményeket a történésük szerinti megfelelő sorrendbe!
Számozd be őket 1-től 4-ig!

Pált és Szilászt börtönbe vetették.

Pált és Szilászt a piacra hurcolták, és azzal vádolták, hogy zavart okoztak.

A lány gazdái rájöttek, hogy odalett a jövedelemforrásuk.

Az elöljárók elrendelték, hogy botozzák meg Pált és Szilászt.

K: Írd be a hiányzó magánhangzókat, hogy kiderüljön,
mit csinált a börtönőr Pállal és Szilásszal!

__    b__l s__    b__r t__n b__    v__t__t t__    __k__t,

__s    __    l__b__k__t    k__l__d__b__    z__r t__.

K: rajzold be az óra mutatóit, amikor 
Pál és Szilász imádkozott a börtönben!
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öSSZeSen:

6. oldal

K: Mit csináltak még Pálék a börtönben? Tegyél X-et a helyes válaszhoz!

Aludtak. Vigasztalták egymást.

énekkel dicsérték Istent. nyögtek a fájdalomtól.

K: Mi jött ekkor? Karikázd be a helyes választ!

Tornádó Földrengés Mennydörgés

A börtönőr öngyilkos akart lenni, mert azt hitte, hogy elszöktek a rabok.

K: Mit kiáltott neki Pál? Bogozd ki a betűket, hogy kiderüljön!

K: Amikor ezt hallotta, mit tett a börtönőr? A 29. vers segítségével írd ide a SAJÁT SZAVAIDDAL!

K: egészítsd ki a betűket, hogy megtudd, mit kérdezett a börtönőr!

K: Írd ide a kulcsverset, amiből kiderül, hogy mit válaszolt Pál és Szilász!

Azon az éjszakán a börtönőr és a családja hitt az Úr Jézusban és keresztyénné lett.

K: Mit tettek, amivel bemutatták, hogy az életük megváltozott? (33. vers)

Micsoda éjszakája volt a börtönőrnek! Soha nem fogja elfelejteni azt a földrengést azon az éjszakán,
amikor megtért. Te megtértél már? Ha igen, akkor meg fogod érteni, hogy mit érzett a börtönőr azon az
éjszakán.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,   _ _ _ _
e n G é T Y r Á T K G A M n A B D A T e r M 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !

I n Y n V M e A e L A n T I T G U n Y A V K
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4. TörTéneT: Pál apostol kalandjai
Athén városa Kulcsvers:

Apostolok Csel.
17:30

Olvasd el:
Apostolok Csel.

17:10-34

napjainkban már bármilyen célból
könnyen és gyorsan utazhatunk. ezek a
célok lehet nek üzleti út, nya ralás vagy
akár rokon látogatás. Pál és barátai ebben
a történet ben európai városokba láto gat -
tak, hogy hirdes sék az emberek nek az
örömhírt Jézus ról. Filippit elhagyva már
sok város ban jártak, beleértve
Thesszalonikát is.

K: nézd meg a 10. verset és írd ide, majd jelöld
be a térképen is, hogy melyik városba mentek!

K: Írd bele a „nyitott Bibliába”, hogy mi az
a két dolog, amit ennek a városnak a
lakói tettek, amikor Pált prédikálni
hallották a zsinagógában!

ez mindannyiunk számára jó példa! 
Sokan hittek, de sajnos Pálnak mégis tovább
kellett mennie, mert néhány bajkeverő thesszalonikai zsidó fellázította ellenük az embereket.

K: Ha beírod a tárgyak kezdőbetűit, akkor kiderül, hova ment innét Pál.

Amíg Pál Timóteusra és Szilászra várt, körülnézett a városban.

K: Mi volt Pál reakciója, amikor látta a rengeteg bálványt?

K: Írd be a hiányzó szavakat az alábbi szövegbe!

Pál nem tudta magában tartani az Úr Jézusról szóló evangéliumot. Minden nap vitázott a

zsinagógában a ___________________, és a _________________ azokkal, akiket éppen ott talált. 

néhány ________________ és __________________ filozófus (vagy tanár) is vitatkozott vele, mert

nekik is hirdette az örömüzenetet ____________________-ról, és azt, hogy Ő 

____________________ a halálból.
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

ezek a filozófusok elvitték Pált egy helyre, amit Areopágosznak, vagy Mars mezőnek
neveztek, ahol különféle dolgokat szoktak megvitatni. Többet szerettek volna hallani
tőle a számukra teljesen új tanításról. Pál azzal kezdte, hogy megemlített egy oltárt,
amit Athénban látott.

K: Mi volt ennek az oltárnak a felirata? Írd a vonalra! (23. vers)

Pál ezután elkezdte elmagyarázni, hogy kicsoda Isten.

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

Isten teremtette a világot és mindent benne. ................

Isten emberkéz készítette templomokban lakik. ................

Isten olyan, mint az arany, az ezüst vagy a kő. ................

Isten egy napon megítéli a világot. ................

K: Írd ide a kulcsverset!

K: Kit választott ki Isten, hogy megítélje a világot? nézd meg a 31. verset, 
és karikázd be a helyes választ!

nagy Sándort               Cézárt               Jézus Krisztust

K: Mi volt az első két reakció, amikor Pál a feltámadásról beszélt?

Volt egy harmadik reakció is: néhányan hittek Pálnak, és keresztyénekké lettek. 
Mi a te reakciód? Hadd emlékeztessünk arra, hogy ha hiszel az élő Úr Jézusban,
akkor nem fogsz ítéletre menni a bűneid miatt. Isten azt akarja, hogy engedelmeskedj
az Ő szavának, és térj meg! Ha így teszel, akkor megmenekülsz a bűneidért járó
büntetéstől.
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