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Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. réSz: Péter élete
A Pünkösd Olvasd el:

Apostolok Csel.
2:1-42

Kulcsvers:
Apostolok Csel.

2:38

Ajánlott további olvasásra:  •  Lukács 24:49  •  2. Péter 3:18  •  Júdás 20-21

Pünkösd napja volt. A pünkösd szó ötvenet jelent. Ez egy zsidó ünnep volt, amelyet a
húsvét utáni ötvenedik napon tartottak, arra emlékezve, hogy Mózes megkapta a
törvényt a Sínai hegyen. Ez a pünkösd azonban, különleges eseményeket tartogatott.
Ezen a pünkösdön a Biblia leírásában valami nagyon különös történt.

A feltámadott Úr Jézus arra utasította a tanítványait, hogy várjanak Jeruzsálemben az
Atyától megígért ajándékra, amiről Ő beszélt nekik. Negyven nappal a feltámadása után
Jézus felment a mennybe. A tanítványok visszatértek Jeruzsálembe Jézus utasítása
szerint. Tíz nap múlva elérkezett pünkösd napja.

K: Amikor pünkösd napján a Szentlélek leszállt a tanítványokra, mit láttak és
hallottak?

K: Mit történt a tanítványokkal, és mit tettek utána?

Nagy tömeg gyűlt köréjük. Ezek az emberek különböző nemzetekből jöttek Jeru zsá -
lembe az ünnepre.

K: Mit hallottak az emberek?

K: Mit gondoltak az emberek?  (6., 7. és 12. versek)

K: Mit kérdeztek egymástól?  (12. vers)
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ÖSSzESEN:

2. oldal

Néhányan viccelődtek és gúnyolódtak azzal, hogy a tanítványok részegek. Ekkor Péter elkezdett
beszélni a tömeghez. Válaszolt a gúnyolódásaikra, és megfelelt a kérdéseikre.

K: Ez a keresztrejtvény Jóel próféciáján alapul. (2: 17-21 versek)

Vízszintes
2. Ezt kell tenni az Úr nevével. (..... hívni)
3. Ez válik sötétté.
4. Ez válik vérré.

Függőleges
1. Ezekben a napokban tölt ki Isten a Lelkéből.
3. Az Úr napjának egyik jelzője.
5. Az egyik csoda lesz az égen.
6. Ez történik azzal, aki segítségül hívja az Úr nevét.

Most összpontosítsunk arra, amit Péter mondott a názáreti Jézusról. (22-37. versek )

K: Mit tett Isten Jézuson keresztül az emberek között?

Mit mondott Péter, kik feszítették meg Jézust?

Ki támasztotta fel Jézust a halálból?

A 33. vers szerint, hol van Jézus most?

Hogy érezte magát a tömeg, amikor hallották Péter szavait?

Mit kérdeztek Pétertől és a többi apostoltól? 

A Kulcsversben olvassuk, hogy Péter pontosan elmagyarázta nekik, hogy mit kell tenniük.

K: Milyen két dolgot kell tenniük?

Ez után a bűneikre bocsánatot kaptak.

K: Milyen ajándékot kapnának ennek eredményeként?

A gyülekezet létszáma napról napra nőtt. Ezek a most megtért keresztyének egyre jobban megismerték
az Úr Jézust, ahogy hallgatták az apostolok tanításait és csatlakoztak a gyülekezet többi
tevékenységéhez.

K: Írj ide hármat ezekből a tevékenységekből! (42. vers)

Mindenkinek, aki az Úr Jézusban bízik, figyelnie kell ezekre a dolgokra, 
ha a keresztyén életében növekedni akar.
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

A5

2. réSz: Péter élete
Egy sánta meggyógyítása Olvasd el:

Apostolok Csel.
3:1-26

Kulcsvers:
Apostolok Csel.

4:10

Ajánlott további olvasásra:  •  zsoltárok 103:1-5  •  Apostolok Cselekedetei 13:26-39

SzÓKErESŐ
K: Öt személynek a nevét találod meg a

SzÓKErESŐBEN az olvasott igeszakaszból.

Karikázd be a neveket, írd ki őket az alábbi
téglalapokba, majd írd le mindenkiről, hogy mit
olvashatunk róla az igeszakaszban!

Isten az apostolokon keresztül mutatja be, hogy számára minden fontos ember, és hogy Ő minden
egyes személlyel törődik.

Mindannyiunkkal törődik!      Veled is, személyesen!

5. 25. vers

4. 24. vers

3. 22. vers

2. 13 b. vers

1. 1. vers
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ÖSSzESEN:

4. oldal

K: MINI KErESzTrEJTVéNy 

Vízszintes
1. Nemesfém, amit abban az időben pénzként is használtak.
4. Az egyik testrésze a bénának, ami megerősödött.
5. Ezt kért a béna Pétertől és Jánostól.
6. Ebben az órában volt a délutáni imádkozás ideje.

Függőleges
2. A csarnok neve, ahova a nép összefutott.
3. Így hívták a kaput, ahova a bénát letették.

Péter és János a megfelelő időben voltak a megfelelő helyen, éppen ott, ahol Isten akarta! Ők valójában
a templomba mentek imádkozni, de ebben az esetben Isten valami mást akart tőlük. Péter élt a lehető -
ség gel, amit Isten adott nekik:
1., beszélt a sántának a názáreti Jézus Krisztusról, és hogy Ő mit tehetne érte.
2., megosztotta Krisztus örömhírét minden szemtanúval.

K: Melyik versben olvashatjuk, hogy a sánta azonnal meggyógyult?

vers

Az evangéliumokban az Úr Jézus maga tett csodákat (pl. Márk. 2:10-11), de itt az Apostolok Csele ke de -
te iben az apostolok vitték véghez „az Ő nevében”.

K: Melyik versekben olvashatunk erről ebben a fejezetben?

vers   és  vers

K: Írd ki a kulcsverset, ami ugyanerről szól!

Ennek alapján minden dicsőség ezért a csodáért az Úr Jézusé lesz, és nem az apostoloké. Isten ereje
volt az, ami meggyógyította ezt az embert, és nem az övéké, ahogyan azt Péter rögtön ki is jelentette.
Az Úr Jézus nevében való hit tette az embert erőssé. Péter megint személyesen szólt hozzájuk és
felszólított minden jelenlévőt a megbánásra és megtérésre, Istenhez fordulva.

K: Mit mondott Péter, mi fog történni a bűneikkel ennek eredményeként?

Isten mindenkire ki akarja tölteni áldásait, akik hozzá térnek bűnös életükből. A sánta ember megsza -
badulása egy élethosszig tartó tehetetlenségből, természetesen örömöt és dicséretet ered mé nyezett.
(8. vers)

Hozzá hasonlóan azoknak a szíve is tele lehet örömmel és hálával megtartó Uruk és Istenük felé, akik
megszabadultak a bűneikből.
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

A5

3. réSz: Péter élete
A nagytanács előtt Olvasd el:

Apostolok Csel.
4:1-31

Kulcsvers:
Apostolok Csel.

4:13

Ajánlott további olvasásra:  •  Lukács 12:11-12  •  2. Timóteus 1:8-9 és 4:2  •  1. Péter 2:20-24

1. PéTEr éS JÁNOS A NAgyTANÁCS ELŐTT (1-22 versek)
A bibliai olvasmányban Péter és János még a Salamon csarnokában vannak, és azokhoz az
emberekhez beszélnek, akik körülöttük összegyűltek. Velük van az a sánta is, akit Péter éppen
meggyógyított a názáreti Jézus Krisztus nevében.

K: Kik jöttek oda Péterhez és Jánoshoz, miközben beszélt a néphez?

K: Min problémáztak?

Pétert és Jánost tehát őrizetbe vették másnapig, amikor a Jeruzsálemi nagytanács elé állították
őket. A nagytanács a zsidó közösség legfontosabb embereiből állt.

K: Válaszolj az alábbi kérdésekre:

Mi volt a főpap neve?

Három további személy is meg van említve név szerint. Írd ide a nevüket!

Az 5. versben három csoportot is említ a szöveg. Írd ide ezeket!

Csak pár hónapja volt, hogy Péter félt kiállni Jézusért (János 18:17,25,26), most azonban látni
lehetett, hogy milyen változást hozott az életében a Szentlélek eljövetele. 

Péter bátran kijelentette azt a meggyőződését, hogy kicsoda az Úr Jézus (8-12-es versek),
olyannyira, hogy a nagytanács meg volt döbbenve Péter és János bátor szavaitól. Csodálkozásuk
részben abból a tényből eredt, hogy az apostolok egyszerű, iskolázatlan emberek voltak.

K: Mit mond a kulcsvers, mit tudott a nagytanács az apostolokról?
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ÖSSzESEN:

6. oldal

A nagytanács arra a következtetésre jutott, hogy a bennük történt változás annak a ténynek tulajdo -
nítható, hogy Jézussal voltak. Talán te is egy átlagos személy vagy, akinek nincs befolyásos helye a
társadalomban, de ami igazán számít az ez: ismered-e az Úr Jézust, mint megmentődet? 
Ha igen, akkor a Szentlélek a szívedben él, és Ő fog szavakat adni a szádba, ha a hited miatt támadnak.
A keresztyéneknek ki kell állniuk az Úrért, különösen otthon és az iskolában. De nem vagy egyedül! 
A Szentlélek veled van, és segíteni fog neked. (Lukács 12: 11-12)

K: Mit kérdezett a nagytanács Pétertől és Jánostól?

K: Milyen kérdést vitattak meg a nagytanácsban maguk között?

A meggyógyított ember élő bizonyíték volt arra, hogy az előző napon valóban megtörtént a csoda, és a
nagytanács is tudta, hogy ezt a tényt nem lehet az emberek elől eltitkolni. Sajnos valójában nem
érdekelte őket sem a valóság, sem az emberek. Csak magukkal voltak elfoglalva, és azzal, hogy mi
történne velük, ha ez a tanítás Jézusról tovább terjedne.

K: Hogyan döntöttek, hogy mit fognak tenni?

K: Írd le a SAJÁT SzAVAIDDAL, ahogy Péter és János válaszoltak erre a parancsra!

Ebben a fejezetben, Péter és János hirdették az örömhírt, először az egyszerű embereknek, majd
másodszor a nagytanácsnak is. A prédikálásuk két nagyon különböző reakciót váltott ki: a hit válasza
(4. vers) és a nagytanács szembenállása (18. vers). A legfeltűnőbb jellegzetessége a fejezetnek
azonban nem a zsidók ellenállásának a ténye, hanem az, ahogyan a Jézusban hívők válaszoltak.

2.  A HÍVŐK VÁLASzA (23-31. versek).
K: Mit tettek a hívők, amikor megtudták Pétertől és Jánostól, hogy mi történt velük?

Hálaadó szívvel dicsérték Istent, mint teremtőt (24. vers), és hálát adtak a leghatalmasabb Úrnak, aki a
terveit mindig beteljesíti (28. vers). A nagytanáccsal szemben ők nem kérték azt, hogy szűnjön meg az
ellenállás, vagy, hogy Isten védje meg őket a fenyegetésektől.

K: Írd le a SAJÁT SzAVAIDDAL, hogy mire kérték Istent! (29-30. versek)

Imájuk első részére Isten azonnal válaszolt (31. vers), és az Apostolok Cselekedetei többi részének
olvasása közben láthatjuk, hogy később a második részére is. Egy olyan Istenünk van, aki örömmel
válaszol az övéi imádságára.
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

A5

4. réSz: Péter élete
A börtönben Olvasd el:

Apostolok Csel.
12:1-19

Kulcsvers:
1. János 5:5

Ajánlott további olvasásra:  •  zsoltárok 4: 8  •  Lukács 11: 9-10  •  Efézus 3: 20-21

Sok minden történt azóta, mióta az előző leckében Péter és János a nagytanács előtt álltak. 
Az első keresztyénekkel szembeni ellenállás folytatódott.

K: Hogy kiderüljön, mi történt ezután, tedd megfelelő sorrendbe a következő állításokat!
Számozd őket 1-10-ig! Az elsőt bejelöltük neked.

Heródes letartóztatta és börtönbe vetette Pétert.

Péter két őr között aludt el.

A lánc leesett Péter csuklójáról.

Az angyal meglökte Péter oldalát.

Világosság lett a börtönben.

Péter felébredt.

Péter követte az angyalt a börtönből kifelé.

Heródes kivégeztette Jakabot.

Péter felöltözött, és felvette a saruját.

Hirtelen megjelent egy angyal.

K: Miért tartóztatta le Heródes Pétert?

A történet mindenek előtt a hitről, az Istenbe vetett bizalomról tanít bennünket. Itt van egy férfi, akit
tizenhat katona őriz, láncokkal megkötözve, várva a kivégzés napjának felvirradására. Péter olyan
mélyen alszik, hogy az angyalnak meg kell veregetnie, hogy felébredjen! Ilyen körülmények között
csakis egy Istenben bízó férfi tud nyugodtan aludni!

K: Keresd meg és írd ki a zsoltárok 4:9 verset!

A Bibliának egy nagyon fontos elvére világít rá ez a történet, ahogyan Péter megszabadult a bör tön -
ből. Az angyal szedte le a láncokat, és nyitotta ki a bezárt ajtókat, de Péternek kellett magára vennie
a ruháit, és megtalálnia a hazafelé vezető utat. Isten meg fogja tenni azt, ami számunkra lehetetlen
lenne, de a többit nekünk magunknak kell megtennünk. A mi felelősségünk, hogy mindent meg -
tegyünk Isten szolgálatában, de közben mindig bízhatunk Benne.
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. RÉSZ:

2. RÉSZ:

3. RÉSZ:

4. RÉSZ:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

Ebben a részben az imádkozásról is tanulhatunk. A gyülekezet őszintén imádkozott
Péterért, de biztosan nem számítottak egy csodás megmenekülésre.

K: Honnan tudhatjuk ezt? Válaszold meg a SAJÁT SzAVAIDDAL!

Sokszor, amikor imádkozunk, nem is igazán várjuk, hogy Isten válaszoljon. Bátorító a
tudat, hogy az ima megválaszolása nem a mi hitünkön, hanem Isten hűségén múlik.
Isten gyakran váratlan módon válaszol, és jobb dolgokat ad nekünk, mint amiket valaha
is elképzelhettünk volna.

K: KErESzTrEJTVéNy

Vízszintes
5. Ide ment a történet végén Heródes.
6. Ez feküdt Péter két oldalán.
8. Ezt tette Péter, mielőtt elment Mária házához.
9. Erről ismerte fel a szolgálólány Pétert.

Függőleges
1. Így hívták a szolgálólányt, 

aki a bejárathoz ment.
2. Ez lett a cellában, amikor az angyal megjelent.
3. Péter őt említi név szerint, akinek el 

kellett mondani a vele történteket.
4. Ezt tették azok, akik összegyűltek Mária házában.
7. Ennyi katonai őrcsoport volt.

Heródes kemény ember volt. Nem kegyelmezett az őröknek.

K: Mi történt velük?

Heródes nem irgalmazott Jakabnak a fejezet elején. Ha Péter nem szabadult volna ki a
börtönből, biztosan őt is megölték volna. Ez az eset példa arra, hogy Isten ereje
nagyobb az emberekénél.

Ha keresztyének vagyunk ugyanebben a bennünk munkálkodó erőben bízhatunk!

K: Írd ide a Kulcsverset.
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