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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: Péter élete
Péter prédikál Olvasd el:

Apostolok Csel.
2:1-43

Kulcsvers:
Apostolok Csel.

1:8

Az Úr Jézus az Olajfák hegyéről visszatért a mennybe Mennyei Atyjához. Péter és a
többi tanítvány - akiket apostoloknak is nevezünk -, új feladatot kaptak az Úr Jézustól.
Péter valószínűleg gyengének érezte magát, és félt. Hogyan lesz képes új feladatával
megbirkózni?

K: Írd ide a kulcsverset, amiben az Úr Jézus erőt ígér a tanítványainak!

K: Írd be az alábbi szavakat a szövegben a megfelelő helyre!

szélroham Szentlélek pünkösd lángnyelvek

Az apostolok mind együtt voltak __________________________ napján. 

Hirtelen __________________________ -hoz hasonló zúgás támadt az égből, 

és valami __________________________ -hez hasonló szállt le mindegyikükre. 

Ez a __________________________ volt. Ezzel ők más emberek lettek 

és készek voltak arra a szolgálatra, amit az Úr Jézus bízott rájuk. /4
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öSSZESEn:

2. oldal

K: Karikázd be a megfelelő befejezést, amiből kiderül, hogy mi történt, amikor a Szentlélek eljött!

1. Péter kiállt az emberek elé a többi tízzel. tizeneggyel. tizenkettővel.

2. Sok zsidó férfi tartózkodott akkor rómában. Jerikóban. Jeruzsálemben.

3. Amikor az események történtek reggel volt este volt délután volt

4. Péter egy prófétától idézett, mégpedig Jónástól ézsaiástól Jóeltől

Láthatjuk, hogy Péter már nem félt, hanem bátran elmondta a hallgatóságnak, hogy ugyanazt a Jézust,
akit ők keresztre feszítettek, az Atya feltámasztotta, és Úrrá és Krisztussá tette.

K: Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó szavak beírásával!

A 37. igeversben azt olvassuk, hogy amikor az emberek hallották az evangéliumot, úgy éreztek,

mintha , és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól:

K: Írd be a hiányzó szavakat a szövegbe majd karikázd be őket a szókeresőben!
A szavak vízszintesen, függőlegesen, és átlósan, előre vagy visszafelé vannak elrejtve.

1. _ _ _ _ kaptok. (1:8)

2. A szél betöltötte az egész _ _ _ _ _. (2:2)

3. Ezzel teltek meg a tanítványok: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _. (2:4)

4. _ _ _ _ _ _ _ _ Jézus. (2:22)

5. Bocsánatot kell kapni rájuk. _ _ _ _ _ (2:38)

6. A Szentlelket  _ _ _ _ _ _ _-ba kapjuk. (2:38)

7. Csodákat és jeleket tettek: _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2:43)

K: Írd ide a megmaradt betűket, hogy megtudd mit prédikált Péter!
_ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _    _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _   ! 

Péter találkozott a feltámadott Úr Jézussal, és megbocsátást nyert Tőle. Megkapta a Szentlelket, aki
képességet adott neki arra, hogy elmondja a tömegnek, hogy nekik is meg kell térniük, hogy a bűneikre
bocsánatot nyerjenek, és megkapják a Szentlélek ajándékát.

Megtérni azt jelenti, hogy elhagyom a bűnös utamat, és az Isten által számomra kijelölt utat választom.

Péter arra kérte az embereket, hogy térjenek meg, változtassák meg kapcsolatukat az Úr Jézussal.

Te megtértél már? Megváltozott már a kapcsolatod Jézussal?

Péter elkezdte nagyszerű feladatát, az evangélium hirdetését a feltámadott Úrról. Azóta is ugyanazt az
örömüzenetet hirdetik, ami által milliók térnek meg, és hisznek az Úr Jézusban.
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nEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  3. szint

A5

2. TörTénET: Péter élete 
Péter gyógyít Olvasd el:

Apostolok Csel.
3:1-16

Kulcsvers:
Apostolok Csel.

3:6

néha szomorúak vagyunk, és nagyon megérint minket, ha a hírekben
hallunk, vagy látunk éhező embereket akár Afrikában, akár a világ más
kevésbé szerencsés országaiban, ahol éhínség, vagy más katasztrófa
van.

Péter és János is így érezhettek, amikor imádkozni mentek a
templomba, ahol láttak egy sántát ülni. Pénzt kért tőlük, de Péter és
János valami sokkal jobbat tudtak neki adni, hiszen birtokukban volt az
az erő, amit az Úr Jézustól kaptak.

K: Az alábbi képek a bibliai történetet illusztrálják. Olvasd el azokat az igeverseket, amelyek
a képeken látható történetet leírják, aztán egészítsd ki a mondatokat a saját szavaiddal.

A férfi                                          volt.

Minden nap

A koldus meglátta

és                  kért tőlük. Péter ezt mondta:

Péter

a koldusnak pedig azonnal

A koldus

Látta a nép

Felismerték
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öSSZESEn:

4. oldal

Gondolom el tudod képzelni, miért nem akarta továbbengedni ez az ember Pétert és Jánost! 
nagy tömeg gyűlt össze Salamon csarnokában. Péter beszélni kezdett nekik.

K: Bogozd ki a betűket!
Az emberek csodálkoztak, hogy az a férfi, aki évek óta a templom 

(KSéE BAPJnKÁUA) _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ koldult, most meggyógyult.

K: Írd a képek alá a kezdőbetűit, hogy megtudd kinek az ereje gyógyította meg a sántát!

K: Írd ki ide a Kulcsverset!

Tudtad, hogy az Úr Jézus Krisztusban való hit megváltoztathatja a te életedet is? Valószínűleg nem vagy
sánta, de mindannyian vétkeztünk, és bűneinknek bocsánatra van szükségük. Akkor nyerünk bocsánatot,
ha hiszünk az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében.

Péter háromféleképpen jellemzi az Úr Jézust a 14. és 15. igeversben.

K: Írd a kapuba azt a három jellemvonást, amit Péter mond róla!

Ugyanez az Úr Jézus az, aki megváltoztatja az életünket, ha hiszünk és bízunk Benne.
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3. TörTénET: Péter élete 
Péter bizonyságot tesz Olvasd el:

Apostolok Csel.
4:1-22

Kulcsvers:
Apostolok Csel.

4:12

Péter beszélt az emberekhez, akik azért gyűltek össze, hogy lássák a meggyógyított sántát.
Elmagya rázta, hogy a csoda a feltámadt Úr Jézus erejével történt. Elmondta azt is, hogy Isten
feltámasztotta a Fiát, az Úr Jézust a halálból, hogy az emberek Isten felé fordulhassanak bűnös
életükből.

Miközben Péter és János beszéltek, letartóztatták őket.

K: Kik bosszankodtak azon, hogy Pétert és Jánost hallgatták az emberek?
Tedd a betűket a megfelelő sorrendbe!

1.  A  APKOP

2.  A  MELéGMŐPrOST parancsnoka

3.  A  KUDCESUSZADO

K: Olvasd el a 2. igeversből, hogy mit tanítottak az apostolok, és írd ide!

A szadduceusok egyáltalán nem hittek a feltámadásban. A Biblia azonban azt tanítja, hogy
mindenki, aki meghal, egy nap fel fog támadni. Akik hittek az Úr Jézusban, azoknak a mennyország
lesz a lakóhelye. A halál nem a vég a számukra!

K: Egészítsd ki a rajzot rácsokkal, hogy lát -
szód jon, hol volt Péter és János más napig!

K: Írd ide a hely nevét!

K: Egészítsd ki ezt a szót, hogy kiderüljön, mit
tettek az emberek!

Sokan  h _ _ _ _ _.

A hívők száma napról napra nőtt. Isten építette a Gyülekezetét. Az Úr Jézus nagyszerű „sarokkő”,
és mindenki, aki hisz Őbenne olyan, mint egy élő „kő”, ami szilárdan áll Őrajta. (Lásd 1. Péter 2:5)

A következő nap néhány nagyon fontos zsidó vezető gyűlt össze Jeruzsálemben.

K: nevezz meg kettőt közűlük!
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öSSZESEn:

6. oldal

K: Tedd a betűket a megfelelő sorrendbe!

Megkérdezték Pétertől és Jánostól: „Milyen  (LAAHMLTMOA)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

vagy kinek a (VBnEénE)  _ _ _ _ _ _ _ tettétek ti ezt?”

Isten Szentlelke bátorsággal és erővel töltötte el Pétert, amire szüksége volt, hogy elmondhassa az
igazságot a zsidó vezetőknek.

K: Írd a kövekre a kérdésekre adott választ!
1. Miért vallatták ki Pétert és Jánost? (9. vers)
2. Kinek a hatalmas neve által gyógyult meg a béna? (10. vers)
3. Mit tettek a zsidók az Úr Jézus Krisztussal? (10. vers)
4. De mit tett Isten? (10. vers)
5. Hogyan jellemzi Péter az Úr Jézust a 11. igeversben? 
6. Mit tiltottak meg a vezetők Péternek és Jánosnak? (17. vers)
7. Miért nem ígérte meg Péter és János, hogy többé nem beszélnek Jézusról? (19, 20 vers)
8. Péter azt mondja, hogy csak az Úr Jézus által nyerünk megváltást. Írd ide a kulcsverset!

Az Úr Jézus Krisztus kell, hogy legyen hitünk alapja!

Azok, akik az Úr Jézust követik, Isten épületének tagjai lesznek. Ahogy Péter tette, nekik is készeknek kell
lenniük arra, hogy beszéljenek róla másoknak, bármilyen nehéz legyen is az!

1. Mert
________________

egy beteget.

2. J__________

K_______________

3. Akit ti 

________________

4. Isten

_____________

őt a _________.

5. Ő lett a ______kő,

amelyet ti az építők

________________.

6. Többé ne

______________

az Ő __________.

7. Mert inkább

______________

Istenre, mint

____________.

8.
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Bibliatanulmányozó Feladatlap  3. szint

A5

Egyre több ember vált az Úr Jézus követőjévé. Megosztották az ételüket és pénzüket egymással,
és gyakran összejöttek, hogy imádkozzanak és Istent dicsőítsék. Akikkel csak találkoztak, elmond -
ták nekik az evangéliumot az Úr Jézusról. A papok és vezetők azonban elhatározták, hogy nem
hagyják, hogy elterjedjen az örömhír az Úr Jézusról, így sok keresztyénnek el kellett hagynia
Jeruzsálemet, és más városokba költöztek. Pétert bebörtönözték, Istvánt halálra kövezték, sokakat
más módon büntettek meg. Ezt nevezzük keresztényüldözésnek.

K: Olvasd el az igeverseket 1-től 4-ig, és SAJÁT SZAVAIDDAL írd a képek mellé, hogy mi történt!

K: Tedd a betűket a megfelelő sorrendbe!

Heródes a  DZIKÓS  _ _ _ _ _ _ kedvében akart járni.

Heródes a nép elé akarta vezettetni  rPETéT   _ _ _ _ _ _.

Azon az éjjelen, amikor Heródes eltervezte, hogy a nép elé vezetteti Pétert az alábbi dolgok
történtek:

K: Kösd össze az összetartozó mondatrészeket!

A gyülekezet Péterhez volt bilincselve.

A két katona aludt.

Péter buzgón imádkozott Istenhez Péterért.

4. TörTénET: Péter élete 
Péter a börtönben Olvasd el:

Apostolok Csel.
12:1-19

Kulcsvers:
1. János 5:14
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

K: Írd ide az kulcsverset!

K: A meghatározások alapján töltsd ki a keresztrejtvényt!

Vízszintes
1. Az ő házához ment Péter,

amikor feleszmélt.
4. Erről ismerte fel a 

szolgálólány Pétert.
5. Az ő kedvükben akart 

járni Heródes.
6. Ide záratta Heródes Pétert.
8. Ezek között aludt Péter.
9. Ennek a napjaiban fogták el

Pétert (kovásztalan ...).

Függőleges
1. Ezt tette Péter a bejárati ajtóval.
2. Ez előtt ültek még őrök.
3. Őt végeztette ki Heródes.
7. Ez vezette ki Pétert a börtönből.

Az Úr megengedte, hogy kivégezzék Jakabot. Ő ugyanannyira szerette Jakabot, mint
Pétert. Soha nem fogjuk megérteni, Isten miért gyógyít meg valakit súlyos beteg -
ségéből, ugyanakkor miért hagy mást meghalni egy betegségben vagy egy
balesetben. A Bibliából tudjuk, hogy Isten szeret minket, és tudja mi a jó nekünk.
Ezért bízhatunk mindig Benne.

Fontos tehát, hogy higgyünk Benne, és rendszeresen imádkozzunk Hozzá, mindig
elfogadva az Ő akaratát az életünkkel kapcsolatban.
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