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Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

Ajánlott további olvasásra:  •  róma 10:8-13

Pál és kísérői folytatták útjukat, és eljutottak Tróászba. Itt Pál egy éjszakai látomást
kapott az Úrtól, amiben egy ember állt előtte, és könyörgött neki.

K: Mit mondott ez az ember? 

Pál és kísérői azonnal elindultak Macedóniába, mert biztosak voltak abban, hogy az Úr
arra hívja őket, hogy ott hirdessék az evangéliumot. Ez volt Pál első útja Európába.
Különleges lehetőség volt számára, hogy Jézus Krisztus evangéliumát egy másik
kontinensre viheti. Talán ezért is szólt hozzá Isten ilyen különleges módon. 

Pál amikor Filippibe érkezett a folyó partjára ment, ahol néhány nő rendszeresen össze -
gyűlt imádkozni. Pál és barátai leültek, és beszélgettek velük. 

K: Ki volt az első személy, aki
befogadta az üzenetet?

K: Miért reagált pozitívan?

Ő már korábban is hitt Istenben, de most, hogy Pál beszélt neki az Úr Jézusról egész
házanépével örömmel elfogadták Jézust, mint Urukat, Megváltójukat.

K: Hogyan mutatták ki, hogy hisznek az Úr Jézusban?

A következő személy, akiről olvasunk egy egészen más ember volt. 

K: Mit olvasunk róla?

1. rész: Pál apostol
Filippiben Kulcsvers:

Apostolok Csel.
16:31

Olvasd el:
Apostolok Csel.

16:9-40

/1

/1

/1

/1

/2



Napokon keresztül követte Pált és társait, és kiáltozott.

K: Mit kiabált a lány?

Pált ez megzavarta, de nem hagyta magát becsapni. Annak ellenére amit mondott, Pál tudta, hogy
gonosz lélek szállta meg, és ez a lélek ismerte fel őket. Végül Pál megfordult, és közvetlen a lélekhez
szólt.

K: Mit mondott Pál?

Jézus Krisztus nevében erő van. A gonosz léleknek nem volt más választása, mint, hogy engedelmes -
ked jen. A lány gazdáit a kapzsiság hajtotta. Csak pénzt akartak keresni rajta. Most bosszút akartak állni
Pálon és szilászon, ezért hamis vádakkal illették őket a hatóságok előtt. Az elöljárók látták, hogy a
tömeg a lány gazdáinak a pártján áll.

K: Mit parancsoltak az elöljárók?

K: Tedd a következő eseményeket időrendi sorrendbe 1-7-ig számozva őket!
........ A börtönőr világosságot kért.
........ éjfélkor Pál és szilász imádkozott, és Istent dicsőítő énekeket énekelt.
........ Az ajtók kinyíltak, és az összes rab bilincse leesett.
........ A börtönőr reszketve Pál és szilász lába elé borult.
........ A börtönőr egy belső börtöncellába vezette Pált és szilászt.
........ Egy hatalmas földrengés rázta meg a börtönt.
........ A börtönőr kihúzta a kardját, hogy végezzen magával.

A börtönőr rájött, hogy csoda történt. Isten nemcsak egy földrengést küldött, de ráadásul még az összes
börtönajtót és bilincset is megnyitotta. 

K: Mit kérdezett a börtönőr Páltól és szilásztól?

K: Milyen választ kapott?

K: Pál és szilász azonban nem csak ennyit mondtak neki. Írd ide a 32. igeverset!

Azon az éjjelen a börtönőr és egész házanépe hitt és megmenekült! Minden késlekedés nélkül
megkeresz telkedtek. (Az Újszövetségben a megtérést mindig követte a keresztelkedés.)

K: Hogyan érezte magát a börtönőr és családja, azután hogy hitre jutottak Istenben? (34. vers)

Mielőtt Pál és szilász elhagyták Filippit elmentek Lídia otthonába, hogy még egyszer együtt legyenek
azokkal, akik Krisztusban hittek abban a városban. Bátorító és vigasztaló szavakkal búcsúztak tőlük.

ÖsszEsEN:

2. oldal
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2. rész: Pál apostol
Thesszalonikában és Béreában Kulcsvers:

Apostolok Csel.
17:11

Olvasd el:
Apostolok Csel.

17:1-14

Ajánlott további olvasásra: • 1. Thesszalonika 2:1-8

Miután keresztülhaladt néhány városon, Pál eljutott Thesszalonikába, ami az északról-délre
valamint keletről-nyugatra tartó kereskedelmi utak kereszteződésében volt. Pál elég rövid ideig
tartózkodott itt.

K: szóráCs

Meghatározások
1. Innen szereztek a zsidók csavargókat.

2. Ez volt az első város, amin áthaladtak.

3. Ennek az embernek a háza ellen vonultak fel.

4. Ez elé akarták a zsidók Pálékat vezetni.

5. Pál missziós útitársa.

6. Pál ebben az épületben vitatkozott a zsidókkal.

7. Ebben a városban állt meg Pál.

8. A fő vádpont az volt, hogy Pálék ennek tartották

Jézust.

9. Ebbe a városba küldték éjjel Pálékat. 

K: Írd ide a szórácsból a második város nevét,
amin keresztülmentek! (ld. Ap. Csel 17:1)

ószövetségi olvasmányaikból kiindulva a zsidók egyértelműen várták a Messiás (Krisztus)
eljövetelét. Egy olyan Messiás azonban, aki meghal, nem állt közel az elképzelésükhöz. Pál az
ószövetségi írásokat használta arra, hogy bebizonyítsa, ennek így kellett lennie, és azt, hogy Jézus
beteljesített mindent, ami a szenvedő Messiásról meg van írva. Így Jézus valóban a Krisztus, vagyis
a Messiás. Néhányan elfogadták ezt és keresztyénné lettek.

K: Később Pál két levelet is írt ezeknek az új hívőknek. Hogyan írja le az első levelében az
újonnan alakult gyülekezetet? (1. Thesszalonika 1:1)

Miután megalapította a gyülekezetet Thesszalonikában, Pál apostolnak eléggé sietve kellett távoz -
nia. A nem hívő zsidók - mint általában - most is zavargást szítottak, mert féltékenyek voltak.
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ÖsszEsEN:

4. oldal

K: Hogyan lázították fel a tömeget a féltékeny zsidók?

K: Írd ki ide, hogy mit mondtak Pálról és társairól!

A zsidók azt gondolták, hogy Pál és a
barátai Jázon házában vannak. Valószí -
nű, hogy itt lakott Pál, ha ezen a területen
járt. Jázont és néhány hívőt kirángattak a
házból és hamisan megvádolták őket.

Mivel Pál nem volt ott, a népgyűlés nem
tehetett sokat. Kezesség fejében elen -
ged ték Jázont és a többieket. Valószínű,
hogy Jázon pénzt adott nekik zálogként,
annak fejében, hogy nem lesz több
zavargás a városban.

Pál elhagyta Thesszalonikát és tovább -
haladt Macedónia belseje felé, Béreába.

K: Hogyan reagáltak a Béreabeli zsidók Pál szavaira?

Nekünk is így kellene reagálnunk Isten igéjére.
Készen kell állnunk szívünkkel és elménk kel az
Ige befogadá sá ra. Naponta kellene Isten igéjéből
táplál koz nunk (Józsué 1:8), olvasva a Bibliát. 
Az ilyen őszinte igekeresés eredménye pedig
sokakban a hit lesz, csak úgy, mint Béreában. 
Ha olyan céllal kutatjuk a Bibliát, hogy rátaláljunk
az igazságra, akkor meg is fogjuk találni az
Igazságot - az Úr Jézus Krisztust magát, és ennek
igazi hit lesz a következménye.

K: Pálnak ismét sietve kellett távoznia. Miért?
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3. rész: Pál apostol
Athénban és Korinthusban Kulcsvers:

Apostolok Csel.
17:30-31

Olvasd el:
Apostolok Csel.

17:15-34, 18:1-18

Ajánlott további olvasásra:  •  1. Korinthus 2:1-5, 15:1-4

Athénban Pál rosszabb bálványimádást talált, mint bárhol máshol. A város híres volt a kultúrájáról
és filozófiájáról, de ez nyilvánvalóan szellemi sötétségbe vezette őket, és eltávolodtak az igaz
Istentől.

Pálnak lelke háborgott és elkezdte bemutatni az embereknek az igazságot Krisztusról és a feltáma -
dásáról.

K: Melyik két csoport vitte fel Pált az Areopágoszra (amit Mars-mezőnek is hívtak)?

Itt Pál igehirdetése azoknak szólt, akik még semmit nem tudtak Krisztusról. Pál az egyik oltárukra
hivatkozott, amit a városban látott.

K: Mi volt ennek az oltárnak a felirata?

Pál azzal folytatta, hogy a teremtő Istenről beszélt, majd személyesebb kérdésekre terelte a szót. 

K: Olvasd el a kulcsverset! Mi volt Isten parancsa?

K: Mire rendelt Isten egy napot?

K: Háromféle reakció volt Pál üzenetére. Mik voltak ezek?

Pál ezután elment Korinthusba.

K: Mi volt a közös Pál, Akvila és Priszcilla életében, ami miatt Pál náluk lakott?

K: Hogyan fogadták a zsidók Korinthusban Pál üzenetét?

1.
2.
3.
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ÖsszEsEN:

6. oldal

K: Mi volt erre Pál válasza?

Ennek ellenére sokan megtértek a zsidók (pl. Kriszpusz és a háza népe) és a pogányok (pl. Jusztusz)
közül, akik hittek és megkeresztelkedtek.

Isten megint szólt Pálhoz egy éjszakai látomásban.

K: Mit tett Pál erre?

Isten csodálatos lehetőséget adott a bűnös korinthusiaknak a megtérésre. Ma neked is hasonló
lehetőséget nyújt. Ne vesztegesd el!

Olvasd el, hogy mit írt nekik Pál később:

„Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a
meg feszí tettről. ... hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.”
(1. Korinthus 2:2. és 5. vers)

K: Az alábbi szókeresőben olyan személyeket találsz, akik Athénban vagy Korinthusban éltek.
A meghatározások alapján írd alá a neveket, majd keresd meg és karikázd be ezeket a
szókeresőben!

A két megnevezett személy Athénban, akik hittek
Pál beszédének:

------------------------- és ---------------------------

A házaspár, akiknél Pál Korinthusban lakott:

---------------------------- és ---------------------------

Ő rendelte el, hogy minden zsidó hagyja el
rómát:   ---------------------------------------

Akhája helytartója:

---------------------------------------------------

Ez az ember lakott a zsinagóga mellett (18:7):

Titiusz ---------------------------------

Két zsinagógai előljáró Korinthusban, akikről név szerint is olvashatunk:

-------------------------------- és -------------------------------- /9
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4. rész: Pál apostol
Efezusban Kulcsvers:

Efezus 2:8-9

Olvasd el:
Apostolok Csel.

19:1-40

/4

Ajánlott további olvasásra:  •  Efezus 2:1-10

Efezus városa Diána (más néven Artemisz) istennő imádásának a központja volt. A Diána-templom
tele volt bűnnel és korrupcióval. Pál apostol második missziós útja végén látogatott el ebbe a
városba. és most, ígéretéhez híven – hogy visszajön, ha ez Isten akarata – valóban visszatért ebbe
a városba. (Lásd Apostolok Csel. 18:19-21-et!)

Amikor megérkezett, Pál találkozott tizenkét tanítvánnyal, akik még nem hallották Jézus Krisztus
teljes történetét. Pál kérdéseket tett fel nekik arról, hogy miben hittek.

K: Írd ide a kérdéseket (K) és a rá adott válaszokat (V)!

K: .................................................................................................................................. ?

V: .................................................................................................................................... !

K: .................................................................................................................................. ?

V: .................................................................................................................................... !

Pál ezután elmagyarázta, hogy az ő keresztségük különbözik a Krisztus nevében történt
keresztség től. Keresztelő János előre mutatott az Úr Jézusra, akinek az ideje akkor még nem jött el.
Ekkor azonban már nemcsak, hogy eljött az ideje, hanem mindent elvégzett ahhoz, hogy eltörölje a
bűneinket. Ezek az emberek azonnal hittek Krisztusban, és hitüket meg is mutatták azzal, hogy
megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében.

K: száMOK - Mivel vannak kapcsolatban az alábbi számok?
Írj mindegyikhez egy-egy mondatot!

12 tanítvány -

7 fiú -

3 hónap -

2 óra -

2 év -

50 000 ezüstpénz - /6
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. RÉSZ:

2. RÉSZ:

3. RÉSZ:

4. RÉSZ:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

K: EMBErEK - Írj mindegyik személyhez egy-egy mondatot!

K: rEAKCIóK.
Hogyan reagált néhány zsidó Pál beszédére, amit a zsinagógában mondott? 
(Lásd 8-9. vers)

Mi volt az efezusiak reakciója arra, ami szkéva főpap hét fiával történt?

Azokat a különleges csodákat, amiket Pál Efezusban tett, mindig Isten erejével tette.
(Lásd 11. vers.) Amikor néhány zsidó megpróbálta utánozni Pált, csúfos kudarcot
vallottak.

K: Olvasd el figyelmesen, hogy mit mondott Demeter a többi kézművesnek a
24-27. versekben! Hogyan reagáltak Demeter szavaira? 

Minden ellenségeskedés ellenére Isten Igéje széles körben terjedt. zsidók és görögök
egész ázsiában hallották az Úr Jézus evangéliumát, és sokan megtértek. (Lásd 10.
vers.)

K: A kulcsversből megtudjuk, honnét kapták ezt a hatalmas áldást.
Írd ki ide a kulcsverset!

Az Efezusi levél 2. fejezetét érdemes tanulmányoznod, ha biztos akarsz lenni üdvös -
séged kérdésében. Mivel az efezusi keresztyének ugyanolyan bűnösök voltak mint mi,
ezért az első versekben úgy van róluk szó, mint akik halottak voltak Isten szemszögéből
(1-3. versek). Az Úr Jézusba vetett hitük miatt azonban életre keltek, és üdvösségük
van. Pál azt írja, hogy a jó cselekedetek nem mentenek meg minket, mert csak a
Krisztus ba vetett hit teheti ezt meg (8. és 9. vers). A jó cselekedetek az üdvösség
bizonyítékai lesznek majd (10. vers).

Város jegyzője - (v. 35)

Arisztarkhosz - (v. 29)

Demeter - (v. 24)

Erásztosz - (v. 22)
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