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Korod: Születésnapod:
Címed:

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. RÉSZ: Pál apostol megpróbáltatásai
Jeruzsálem és a fellázadt nép Kulcsvers:

Apostolok Csel.
22:14-15

Olvasd el:
Apostolok Csel.

21:17-40; 22:1-30Ajánlott további olvasásra: •  Róma 1:16 
•  2. Timóteus 1:8 és 12

Tanulmányozásunk azzal kezdődik, hogy Pál egy nagyvárosba érkezik, ahol találkozik
az egyik apostollal és a helyi gyülekezet véneivel (vezetőivel).

K: Mi volt a város neve és ki volt az apostol, akivel találkozott Pál?

Pál elbeszélte nekik, mit tett Isten a pogányok között, ők pedig elmondták neki, hogy
több ezren vannak a zsidók közt, akik hisznek az evangéliumban. Aggódtak viszont
amiatt, hogy az a hír terjedt el Pálról, hogy a zsidó szokások és törvények ellen tanít.

K: Írd ide SAJáT SZAvAIDDAL, hogy mi terjedt el Pál tanításáról!
(Apostolok Csel. 21:21)

Megegyeztek, hogy Pál csatlakozni fog néhány férfihoz egy szertartásban a templom -
ban, amivel bizonyíthatja, hogy nem igazak azok a dolgok, amik elterjedtek róla.

K: Írd a meghatározásokhoz a megoldásokat, majd keresd meg és karikázd be
azokat a szókeresőben! (Apostolok Csel. 21:17-40)

1. A fogadalmat tevő férfiak száma: ......................
2. Ők szították fel a népet Pál ellen: ......................
3. Ilyen nemzetiségű volt az a férfi, akiről azt hitték,

hogy Pál bevitte a templomba: ...........................
4. Az imádság háza: .............................
5. A város, ahonnét Pál származott: ..........................
6. Ennyi bilincset tettek Pálra: ............................
7. Pál, azt kérte az ezredestől, hogy hadd

............................ a néphez.
8. A nép meg akarta .................. Pált.
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ÖSSZESEN:

2. oldal

K: A szókeresőben a megmaradt betűket összeolvasva annak a férfinak a nevét kaphatod meg,
akiről azt hitték, hogy Pál bevitte a templomba (ld. a 29. versben). Írd ide!

Pál szó szerint megmenekült attól, hogy a feldühödött nép halálra verje. Amikor megkérte a századost,
hogy hadd szóljon a néphez, akkor derült ki, hogy összetévesztették valakivel.

K: Húzd alá a mondatban az oda illő szavakat!

Az ezredes azt hitte, hogy Pál az a(z)  EGYIPTOMI / RÓMAI / SZÍRIAI  ember, 
aki a vezetője volt a  40 / 400 / 4000 felkelőnek. Pál azt mondta neki, 

hogy ő TÍRUSZBÓL / TRÓáSZBÓL / TARZUSZBÓL való  GÖRÖG / ZSIDÓ / RÓMAI.

Pálnak ezután megengedték, hogy szóljon a tömeghez. Elmondta nekik, hogyan tért meg, és lett Jézus
Krisztus követője.

K: Írd az alábbi állítások mögé, hogy IGAZ vagy HAMIS! Írd oda az igeverset is a 22. fejezetből!
1. Pál Gamáliélnél tanult. .................. vers: .......
2. Damaszkuszba ment, hogy Jeruzsálembe vigye a keresztyéneket. .................. vers: .......
3. Útközben éjfélkor nagy fény vette körül. .................. vers: .......
4. A hang amit hallott azt mondta: „Én vagyok a názáreti Jézus”. .................. vers: .......
5. Pál azt kérdezte: „Hová menjek, Uram?” .................. vers: .......

K: Mit mondott Anániás, hogy mi lesz Pál? (Ld. a kulcsverset!)

Pál azzal zárta a bizonyságtételét, hogy Isten azt mondta neki, menjen el Jeruzsálemből.

K: Mit mondott Pál, amitől a nép hirtelen haragra gerjedt?

Ezután Pált meg akarták korbácsolni, hogy megtudják, miért reagált a nép ilyen hevesen.

K: Mit kérdezett Pál a római századostól, aki meg akarta őt korbácsoltatni?

K: Milyen közös vonást találsz ez az eset és az Úr Jézus kihallgatása között?

Pál élete annyira megváltozott, hogy bármikor kész volt elmondani másoknak, mit tett érte az Úr Jézus. 
Ha te is keresztyén vagy, beszélsz a barátaidnak az Úr Jézusról, és arról, hogy mit tud tenni értük is?
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2. RÉSZ: Pál apostol megpróbáltatásai
Cézárea és a helytartó Kulcsvers:

1. Péter 3:15

Olvasd el:
Ap.Csel. 23:23-26;
24:1-27; 25:1-12

Ajánlott további olvasásra: •  2. Timóteus 2:1-7  •  1. Péter 4:12-19

Miután Pál a római katonáknak köszönhetően megmenekült a tömeg haragjától, a főpap és a
nagytanács elé kellett állnia. Aznap éjjel Isten megjelentette neki, hogy Rómában is bizonyságot kell
tennie Róla. Miköz ben Pál még mindig őrizetben volt - jórészt a saját biztonsága érdekében - az
unokaöccse megtudta, hogy Pál ellen merényletet terveztek. Emiatt átvitték Jeruzsálemből
Cézáreába, hogy ott őrizzék a római helytartónál.

K: Írd ide, hány tagja volt a Pált kísérő csapatnak!

katona,      lovas,      lándzsás

Az ezredes egy levelet is küldött a
helytartónak, amiben leírta, hogy
mik történtek.

K: Írd a feladó és a címzett
nevét a tekercs re!

Pár nap múlva Pál ott állt a helytartó előtt, a vádlóival együtt.

K: Írd ide a főpap és az ügyvéd nevét!

K: Pál ezután elmondta a védőbeszédét. Töltsd ki a KERESZTREJTvÉNYT, hogy kiderül -
jön mi történt! A válaszokban a 24:1-21 versek lehetnek a segítségedre.

vízszintes
1. Ennyi napja érkezett Pál Jeruzsálembe.
2. Pál hitt abban, ami ezek könyvében meg 

van írva.
4. Az egyik hely, ahol Pált nem láthatták

vitatkozni.
6. Azért jött vissza Pál, hogy ezt adjon.
7. Pál arra törekedett, hogy ilyen legyen

mindig a lelkiismerete.

Függőleges
1. A másik könyv, amiben leírtakban hitt Pál.
3. Emiatt vádolták Pált, mert ezt hirdette. (21. vers)
5. Innét jöttek a zsidók, akik rátaláltak

a templomban

A tárgyalást Félix elnapolta. Pált azonban a barátai látogathatták, és a helytartó és zsidó felesége
előtt többször is bizonyságot tehetett a hitéről.
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K: Töltsd ki a SZÓRáCSOT! (Ap. Csel 24:24-27)

1. Ki lett Félix utóda?

2. Mit remélt Félix, hogy Páltól kap?

3. Hogy hívták Félix feleségét?

4. Pál a Krisztus Jézusban való ....-ről beszélt Félixnek.

5. Ezzel nem utazhattak még abban az időben.

K: Az Úr Jézusról szóló örömhírrel kapcsolatban az alábbi három dologról beszélt Pál Félixnek
és a feleségének: (ld. 24:25)

K: Amikor ezeket hallgatta, Félix megrémült. Mit mondott Pálnak?

Micsoda tragédia! Félix hallotta az örömhírt, hallotta, hogy hinnie kell az Úr Jézusban, mint személyes
megváltójában, de ő elutasította ezt a lehetőséget. A ránk maradt feljegyzések szerint sohasem lett
keresztyén. Figyeljünk, és mi ne utasítsuk vissza ezt a lehetőséget! Az, hogy mit kezdünk az Úr
Jézussal, életünk legfontosabb döntése.

Pál újból hűséges volt, és bizonyságot tett, mégis továbbra is igazságtalanul börtönben tartották még két
éven keresztül. Az ügyét nem tárgyalták újra, egészen addig, amíg Fesztusz nem lett a helytartó.

K: Írd ide a SAJáT SZAvAIDDAL, hogy miért akarták a zsidó vezetők, hogy Pál visszatérjen
Jeruzsálem be? (25: 1-3)

Isten újból közbelépett, és megvédte Pált, aki ellen újból vádat emeltek a zsidók.

K: Kihez fellebbezett Pál és miért?

Isten azt mondta, hogy Pál Rómában is bizonyságot fog tenni Róla - ez lett tehát Pál új úticélja.

K: Írd ki a kulcsversnek azt a részét, amely teljesen igaz volt Pálra, és igaznak kellene lennie
azokra is, akik Jézust Uruknak és Megváltójuknak tartják! Igaz ez az ige rád is?

1. 2. 3.
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3. RÉSZ: Pál apostol megpróbáltatásai
Cézárea és a király Kulcsvers:

Apostolok Csel.
26:28

Olvasd el:
Apostolok Csel.

25:13-27; 26:1-32

Ajánlott további olvasásra:
•  Lukács 21:12-15 
•  Apostolok Csel. 22:3-16

Mielőtt Pál elindult Rómába, hogy a császár elé
álljon, a helytartóhoz két magas rangú vendég
érkezett, akiknek beszélt a Pállal kapcsolatos
problémájáról.

K: Ki volt a helytartó és hol élt?

K: Hogy hívták a látogatóit?

A helytartó beszámolt a királynak Pál és a zsidó vezetők közötti vitáról.

K: Írd ide a SAJáT SZAvAIDDAL, hogy mi volt a vita lényege!

K: Kihez fellebbezett Pál? Karikázd be a helyes választ!

Császár     Heródes király     Nagy Sándor

K: Miért rendelkezett úgy a helytartó, hogy vezessék Pált a király, az ezredes és a város fő
előkelőségei elé? (25:23-27)

Pál azzal kezdte, hogy elmondta, hogyan lett az Úr Jézus követője.

K: Nézd meg a 9. fejezet 15. versét, és írd ide abból amit az Úr Anániásnak mondott azt a
részt, ami most be is teljesült!
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K: válaszolj az alábbi kérdésekre, azok alapján, amiket Pál mondott a királynak!
(Lásd 26:1-23)

Melyik vallási irányzat szerint élt korábban Pál? ................................................

Mit tartottak hihetetlennek, hogy Isten meg tudja tenni? ................................................

Mit kapott a jeruzsálemi vezetőktől? ................................................

Mik voltak ezek a vezetők? ................................................

Hova vettette Isten szentjeit Pál? ................................................

Honnan jött a damaszkuszi úton a világosság? ................................................

Minél volt erősebb ez a világosság? ................................................

Melyik városban üldözte Pál a keresztyéneket? ................................................

K: Nézd meg az Ap. Csel. 9:3. és 4. verseket, és írd ide Pál életének legfontosabb helyszínét!

K: Húzd át a mondatban az oda nem illő szavakat, hogy megtudd, mit mondott az Úr Jézus, 
mi lesz Pál új feladata!

„NYISD MEG / ZáRD BE a  FüLüKET / SZEMüKET,  hogy a 

SÖTÉTSÉGBŐL / vILáGOSSáGBÓL a  SÖTÉTSÉGRE / vILáGOSSáGRA,  

a  SáTáN / CSáSZáR hatalmából Isten hatalmába térjenek,

... és megkapják a bűneik  BOCSáNATáT / BüNTETÉSÉT.”

K: Mi volt az a három fontos dolog, amit Pál hirdetett? (20. vers)

K: Mit mondott Pál bizonyságtételére Fesztusz?

Mit válaszolt Agrippa király Pálnak arra a kérdésére, hogy hisz-e?

Mi volt mindkét ember véleménye Pálról és az ellene felhozott vádakról?

Agrippa Király nagyon közel volt ahhoz, hogy elhiggye, amit Pál mondott neki,
és így keresztyénné legyen. Mégsem hitt neki és nem is tudunk arról, hogy
valaha is megtért volna.

Ma is sokan hallják az Úr Jézusról szóló örömhírt, mégsem bánják meg a
bűneiket és nem fordulnak Hozzá, mint személyes Megváltóhoz.

Ha keresztyének vagyunk, nekünk is ezeket a dolgokat kell tennünk, amiket Pál mondott!
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4. RÉSZ: Pál apostol megpróbáltatásai
Hajótörés a Földközi-tengeren Kulcsvers:

Apostolok Csel.
27:24-25

Olvasd el:
Ap. Csel. 27:1-44;
28:1-10 és 28-31

Ajánlott további olvasásra: •  2 Korinthus 11:21-33  •  2 Timóteus 4:16-18

Pált egy Juliusz nevű százados vitte Rómába. Az alábbi térképen láthatjuk az útjukat.

K: Írd be a SZÓRáCSBA a válaszokat a 27. fejezet alapján!
(A térképen a számok jelölik a helyszíneket.)

1. Ennek a városnak a partja mentén hajóztak el. (5. vers)
2. Ebből a kikötőből származott a hajó,

amire először felszálltak (2. vers)
3. A macedón férfi neve, aki velük tartott.
4. Ebben a városban lakott a macedón férfi.
A szórácsban függőlegesen megtalálod annak a kikötőnek a nevét, 
ahol átszálltak az Itáliába induló hajóra.  Karikázd be!

K: Írd ide a térképen betűkkel megjelölt helyek neveit!

A. Annak a kikötőnek a neve, ahova másnap érkeztek. (27:3)  ............................

B. A sziget neve, ahol a második hajóval kikötöttek. (27:7-9)  ............................

C. Az utolsó sziget neve, amiről olvasunk a hajótörés előtt. (27:16) ............................

D. Ennél a szigetnél szenvedtek hajótörést. (28:1)  ............................

K: Írd az alábbi állítások mögé, hogy IGAZ vagy HAMIS, majd add meg, hogy a 
27. fejezetből, melyik versben található meg!

A százados rosszul bánt Pállal az út során. ................... vers: ......

A százados nem figyelt Pál figyelmeztetésére. ................... vers: ......

Felszedték a horgonyt, amikor keleti szél fújt. ................... vers: ......

Róma ITáLIA
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. RÉSZ:

2. RÉSZ:

3. RÉSZ:

4. RÉSZ:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

K: Mi volt az a két óvintézkedés, amit tettek, amikor kitört a vihar?

A kulcsversekben olvassuk, hogyan bátorította Pál a hajó utasait, azért, mert hitt Isten
ígéretében.

K: Írd ide, mit mondott Pál, ami alapján tudjuk, hogy hitt Isten szavának!

K: Fejtsd meg a KERESZTREJTvÉNYT!

vízszintes
1. Neki adott hálát Pál az ételért. (27:35)
5. Ilyen kígyó mart Pál kezébe. (28: 3)
7. Ide rázta a kezéről Pál a mérges kígyót. (28:5)
9. Ennek a köteleit eresztették meg. (27:40)
10. Ennyi hónapig maradtak a szigeten. (28:11)

Függőleges
2. Ennyi napig sodródtak a tengeren. (27:27)
3. Ők akarták megölni a foglyokat. (27:42)
4. Az eső mellett még ez is volt. (28:2)
6. Pál Publiusznak ezt a hozzátartozóját 

gyógyította meg. (28:8)
8. Így nevezték a szigetlakókat. (28:2)

Három hónapot töltöttek a szigeten, majd egy újabb kéthetes utazás után Pál és a
kísérői megérkeztek Rómába.

K: A 28. vers alapján mi küldetett a pogányoknak?

K: Mi volt az a két dolog, amit Pál Rómában is tett?

Neked van már üdvösséged? Rábíztad már az életed az Úr Jézusra?
Ha igen, beszéltél már erről másoknak?
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