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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: Pál apostol
Megtérése Kulcsvers:

2. Korinthus
5:17

Olvasd el:
Apostolok Csel.

9:1-30

Ajánlott további olvasásra:  •  1. Timóteus 1:12-16

Jeruzsálemben a gyülekezetnek hamarosan nehézségei támadtak. Istvánt, az egyik leg -
nagyobb vezetőt, halálra kövezték. Az Apostolok Cselekedetei 8:1-ben találkozunk egy
emberrel, Saullal (másik nevén: Pál), aki jelen volt István megkövezésénél, és egyet -
értett a kivégzésével.

K: Nézd meg az Apostolok Cselekedetei 8:3-at, és írd le a saját szavaiddal, hogy
ezután mit tett Saul.

K: Töltsd ki a keresztrejtvényt, hogy megtudjuk, mi történt Saullal az úton, majd
Damaszkuszban.

VÍZSZINTES
2. Innét jött Saul Damaszkuszba.
7. Ez villant fel az úton Saul körül: mennyei ...
8. Ebben menekült el Damaszkuszból Saul.

11. Így hívták azt a személyt, akit Isten Saulhoz küldött.
13. Saul az ő hangját hallotta az úton.
14. Saul az úton ... a földre.
15. Ezt tervezték a zsidók Saul ellen Damaszkuszban.

FüggőlEgES 
1. Ennyi napig nem látott Saul.
3. Ebben az utcában lakott Saul.
4. ők akarták megölni Sault.
5. Ezt csinálta Saul amíg nem látott.
6. Ebből a városból való Saul.
9. Ezeket őrizték éjjel-nappal.

10. Mintha ezek estek volna le Saul szeméről.
12. Ennél fogva vezették be a városba Sault.

K: Melyik versekben olvashatjuk, hogy Saul
folytatta támadását a keresztyének ellen?
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ÖSSZESEN:

2. oldal

Saul találkozása az Úr Jézussal megrázó élmény volt. Teljesen megfordította Saul életét. Később erre
is gondolhatott, amikor a Kulcsverset írta.

K: Írd ide a Kulcsverset!

Az Apostolok Cselekedetei 13:9-ben azt olvassuk, hogy Saulnak volt egy másik neve is, Pál. Ez a római
vagy latin neve volt, ami azt jelenti: „kicsi”.

A 22:3-21 versekben Saul (Pál) elmeséli az élettörténetét a rátámadó tömegnek. Azt mondja, hogy két
kérdést tett fel az Úr Jézusnak.

K: Az egyik a 8.versben van. Írd ki a
másikat a szóbuborékba! (10. vers)

K: Milyen választ adott az Úr Jézus erre
a második kérdésre?

Így tehát az üldözőből igehirdető lett!

Saul azonban nem tudta kitörölni az életéből azokat, amiket a megtérése előtt tett. Hatalmas szenvedé -
se ket okozott nagyon sok keresztyénnek.

K: Az olvasmányunkban melyik versben találjuk, hogy az Úr
kijelenti Saulnak, hogy ő is fog szen vedni Krisztus nevéért?

Az első helyek, ahol Saul hirdette az evangéliumot, a damaszkuszi zsinagógák voltak, ahol azelőtt azt
tervezte, hogy börtönbe veti az Úr Jézusban hívőket.

K: Mit hirdetett ezekben a zsinagógákban?

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

Jeruzsálemben a tanítványok féltek Saultól, amikor visszatért. __________

Péter elvitte Sault a többiekhez, és elmondta nekik, hogy mi történt. __________

Saul galileába menekült, mikor élete veszélyben volt. __________

Nagyon sokat tanulhatunk ebből a részből. láthatjuk például,
hogy micsoda nagy változás mehet végbe egy emberben,
amikor keresz tyén né válik. Azt is láthatjuk, hogy a keresztyén
élet nem egy „habos torta”, de az Úr mindig velünk van, hogy
segítsen a nehézségeinkben.
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

A9

2. réSZ: Pál apostol
Utazásai Kulcsvers:

Apostolok Csel.
13:12

Olvasd el:
Apostolok Csel.

11:19-26; 13:1-12

Ajánlott további olvasásra: • róma 1:15-16

Istvánt megkövezték keresztyén
hité ért. A jeruzsálemi gyülekezetet
üldözték. Néhány keresztyén elme -
ne kült Jeruzsálemből, de minden hol,
ahol jártak, el mond ták az evangé li u -
mot az embe rek nek.

K: Melyik három helyre jutott 
el először az evangélium?
A térképen számok jelölik a
helyüket. Írd ide őket!

K: Hogyan reagáltak az emberek Antiókhiában az igehirdetésre?

Ezek az eredmények nem a tanítványok erejének vagy szent életének voltak köszönhetőek, ha nem
Isten kegyelmének, és hogy az Úr keze volt velük (21. és 23. vers). Isten megáldotta a munkájukat.

Barnabás az egyik legfontosabb személy volt a jeruzsálemi gyülekezetben. őt küldték Antiókhiába.

K: Mire bátorította őket Barnabás?

K: Milyen ember volt Barnabás?

K: Miért ment Barnabás Tarzuszba?

3. A2. C1. F

A megtérés nem egy dolog vége  -  ez a kezdete egy Krisztussal töltött új életnek !

K: Mennyi ideig volt Saul és Barnabás az Antiókhiai
gyülekezetben?

K: Amikor Barnabás megérkezett Antiókhiába, 
és látta a sok új hívőt, hogyan érezte magát?

Páfosz

Szalamisz

Attália
Pergé

P a m f í l i a

Tarzusz
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ÖSSZESEN:

4. oldal

K: Mit csinált Saul és Barnabás Antiókhiában?

Az antiókhiai gyülekezet volt az első nem zsidó (pogány) gyülekezet, és a hívőket itt nevezték először
keresztyéneknek. A magyar nyelvben ezt a szót kétféleképpen is használjuk. A keresztyén kifejezést
azokra használjuk, akik valóban követik Krisztust.

Amikor Saul már egy éve Anthiókhiában dolgozott, Barnabással és János Márkkal útnak indultak, 
és újabb területekre vitték el az Úr Jézusról szóló örömüzenetet.

K: Nézd meg az Apostolok Csel. 13: 1-12 verseket, és válaszolj az alábbi kérdésekre!

Honnét hajóztak el?

Melyik kikötőbe hajóztak?

Mit csináltak ott?

A három férfi bejárta az egész szigetet, a keleti csücskétől a nyugatiig. Barnabás feltehetően nagyon jól
ismerte a szigetet, mert ő ott született. (lásd: Apostolok Csel. 4:36)

K: Melyik városig mentek el?

Itt két egymástól eléggé különböző emberrel találkoztak, és Saul különböző módon is állt a két emberhez. 
Elimás, akit Barjézusnak is hívtak, varázsló és hamis próféta is volt.
Szergiusz Paulusz Ciprus római helytartójaként egy tanult ember volt.

K: Saul szerint honnét volt Elimás ereje?

Saul megtelt Szentlélekkel, amikor Elimással beszélt, ezért tudta megérteni pontosan a probléma gyökerét.

K: Miért hívatta magához Szergiusz Paulusz Barnabást és Sault?

Elimás próbálta megakadályozni, hogy a helytartó halljon Isten Igéjéről, mert tudta, hogy az oda
vezethet, hogy hinni fog az Úr Jézusban.

K: Mit hallott Szergiusz Paulusz, ami ledöbbentette őt?

K: Mit látott Szergiusz Paulusz, ami miatt hitt az evangéliumban?

ő volt az első megtért ember, akiről név szerint tudunk - Saul első missziós útján.
Isten hívta el Sault, hogy az embereknek arról az Úr Jézusról beszéljen, aki az ő életét is megváltoztatta.
Nagyon nagy öröm lehetett a számára, hogy segíthetett abban, hogy Szergiusz Paulusz megtérjen.

A Biblia ettől a történettől kezdve Sault a másik - latin - nevén, Pálként említi.

Isten ma is használ fel embereket, akik bíznak az Úr Jézusban, hogy másokat is Hozzá vezessenek.
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3. réSZ: Pál apostol
Igehirdetése Kulcsvers:

Apostolok Csel.
13:49

Olvasd el:
Apostolok Csel.

13:13-52

Ajánlott további olvasásra:  •  Apostolok Csel. 28:24 és 28

Az első missziós út folytatódott. Pál, Barnabás és az őket kísérő férfiak elhagyták Páfoszt, és
galácia déli részére mentek.

Ezután beljebb mentek a kontinensen, körülbelül 150 km-re
északi irányba, a pizídiai Antiókhiába. (Ez csak nevében
azonos azzal a várossal, ahonnét elindultak.) Mint általában,
most is elmentek a zsinagógába, ahol zsidók és nem zsidók
is jelen voltak. Pál lehetőséget kapott, hogy szóljon az
emberekhez, akik ott voltak.

PÁl ElSő IgEHIrDETéSE  (16-41. versek)
Azzal kezdte, hogy felvázolta a zsidó nép történetét Dávid királyig, hangsúlyozva, hogy Isten volt az,
aki irányította az eseményeket. Ezután párhuzamba állította a Dávid leszármazottjaként eljövendő
Messiás Ószövetségi ígéretét a Jézussal történt eseményekkel. Ezzel azt bizonyította, hogy Jézus
a Messiás, a Krisztus.

Pál nagyon sok ószövetségi helyről idézett, hogy egyértelművé tegye a mondanivalóját.
Beszédét egy felhívással fejezte be a hallgatósága felé.

K: Írd a válaszokat a kérdések mögé, majd keresd meg, és húzd át azokat a Szókeresőben!

1. Melyik országból hozta ki Isten a népét,
Izráelt?       ......................................

2. Hány évig vándoroltak a sivatagban?
......................................

3. Hány népet törölt el Isten Kánaán földjén?
......................................

4. Mi volt annak a prófétának a neve, aki az
utolsó volt a bírák között?   ..............................

5. Ki volt Izráel első királya?   ..............................
6. Ki volt Izráel második királya?   .......................
7. Kitől követelték Jeruzsálem lakosai, hogy

ölesse meg Jézust?   .......................................

K: Amikor megérkeztek Pergébe, ki hagyta
ott őket, és tért vissza Jeruzsálembe?

K: A 26. versben Pál egy ószövetségi
személyt említ név szerint. Ki ő?
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ÖSSZESEN:

6. oldal

K: A nyilakat követve olvasd össze a megmaradt betűket a Szókeresőben! Egy fontos üzenetet
kapsz, ami Pál igehirdetésének a központi mondanivalója volt. Írd ide!

Pál emlékeztette a hallgatóságát arra,
amit Keresztelő János mondott az Úr
Jézusról.

K: Mi volt ez? Írd be a
szóbuborékba!

K: Kik voltak azok Pál szerint, akik nem ismerték fel, hogy ki volt Jézus? (27. vers.)

Az embereket annyira érdekelte a téma, hogy meghívták Pált, hogy újból beszéljen nekik. Így tovább
folytatták a beszélgetést a zsinagógán kívül is. (42-43. versek.)

K: Mire bíztatta őket Pál
és Barna bás? Írd ide!

Egy hét múlva hatalmas tömeg
gyűlt össze a zsinagógában,
hogy Pált meg hall gassa.

K: Mi volt a zsidók reakciója, amikor meglátták, hogy mekkora hallgatóság gyűlt össze?

K: Mit tettek a zsidók, hogy megszabaduljanak Páltól és Barnabástól? (50. vers)

Az Antiókhiában végzett missziós szolgálat eredményeképpen az evangélium még tovább terjedt.

K: Írd ide a Kulcsverset!

Az újonnan megtért keresztyének (vagy tanítványok) erősek maradtak a hitben.

K: Az 52. vers szerint mivel teltek meg?

Antiókhiában voltak, akik hittek az Úr Jézusról szóló Örömüzenetnek, és megtértek, mások elutasították,
és talán soha többet nem volt alkalmuk újból hallani róla. gondolkozz el azon, hogy mi a TE válaszod
Isten hívására! (Olvasd el a János 3:36-ot!)

/2

/1

/1

/2

/1

/1

/1

/1



NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

A9

4. réSZ: Pál apostol
A nehézségek Kulcsvers:

Márk 16:20

Olvasd el:
Apostolok Csel.

14:1-28

Ajánlott további olvasásra:  •  1. Korinthus 1: 17-18

Az első missziós út folytatásaként Pál és Barnabás három másik városba utaztak: Ikóniumba,
lisztrába és Derbébe.

K: Válaszolj az alábbi kérdésekre!

Melyik városban volt zsinagóga? (1. vers)

Melyik városban töltöttek hosszabb időt? (3. vers)

Melyik város lakosságát osztotta meg az evangélium? (4. vers)

Mik likaónia városainak a nevei? (6. vers)

Melyik városban élt a sánta ember? (8. vers)

Hol kezelték Pált és Barnabást istenként? (11-12. vers)

Melyik városból tértek vissza lisztrába? (20-21. vers)

Páfosz
Szalamisz

Attália
Pergé
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Lisztra
Derbé

Ikónium
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Írásos értékelés / üzenet:

4. szint
Ide küldd vissza a kitöltött lapot:
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. RÉSZ:

2. RÉSZ:

3. RÉSZ:

4. RÉSZ:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

A misszionáriusoknak, Pálnak és Barnabásnak elég nehéz dolga volt Ikóniumban.

K: Nevezz meg két embercsoportot, akik a városban laktak!

K: Hogyan nyilvánították ki a rossz-
indulatukat Pál és Barnabás felé?

listrában a sánta ember meggyógyítását elég meglepő események követték a város
pogány lakossága részéről.

K: Mit kezdtek el egymásnak
kiabálni?

K: Milyen neveket adtak Pálnak
és Barnabásnak?

K: Milyen módon akarták imádni a misszionáriusokat?

Pál és Barnabás semmilyen imádatot nem akartak elfogadni azért, amit tettek a sánta
emberrel. Isten gyógyította meg, tehát a hála is őt kell, hogy illesse ezért!

K: Foglald össze a SAJÁT SZAVAIDDAl, hogy mit mondott Pál a sokaságnak a
15-17. versekben!

A Derbében töltött néhány nap után, Pál és Barnabás ugyanazon az úton tértek vissza,
amin jöttek. Minden helyen bátorították a keresztyéneket, hogy maradjanak hűségesek
az Úr Jézushoz, még ha ez szenvedéssel és nehézséggel jár is.

K: Írd ide a Kulcsverset!

Ma is ugyanúgy feladata minden keresztyénnek, hogy megossza másokkal az Úr Jézus -
ról szóló örömüzenetet, az evangéliumot. lehet, hogy téged nem fog arra elhívni, hogy
más országokba vidd az evangéliumot, de lehetsz misszionárius a barátaid,
szomszédaid között is, ha elmondod neki az evangéliumot!
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