
B5

4.
 s

zi
nt

Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

Ajánlott további olvasásra:  •  2. Timóteus 2:3
•  zsidó 11:32-40  •  1. Péter 4:14

Ebben a hónapban olyan férfiakról lesz szó, akik fontos szerepet játszottak az első
keresztyén gyülekezetben. Történetünket egy igazi hőssel, Istvánnal kezdjük.

K: Húzd át az oda nem illő számokat, szavakat az alábbi mondatban!

Amikor először olvasunk Istvánról, ő egy 10 / 12 / 7 tagú csoport tagja, 

akik a pénzt és az élelmet felügyelték és osztották szét

a(z) ÖzVEGYEK / BETEGEK / GYErEKEK között.

K: Bogozd ki a szavakat, majd tegyél pipát azok mögé, amikről úgy gondolod,
hogy jellemzőek Istvánra! Az első betűket segítségképpen aláhúztuk.

sIŐNzET LsÖBC NŐzÖ PIszKA

Amellett, hogy a többieken segített, István arra használta fel az idejét, hogy az Úr
Jézusról szóló Jó Hírt hírdesse másoknak.

K: Keress KéT DOLGOT a kulcsversben, amelyet István Isten erejével volt
képes megtenni!

István elég hamar a zsidók féltékenységének és gyűlöletének céltáblájává vált, azok -
nak, akik nem hittek Jézusban. Vitatkozni kezdtek vele, később pedig még rosszabbat
is tettek.

K: A 12. vers segítségével egészítsd ki az alábbi mondatot!

Fel...........................  a népet, rárohanva  ........................  őt,

és a nagytanács elé  ............................. .
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1. rész: Az első keresztyének
István Kulcsvers:

Ap. Csel. 6:8

Olvasd el:
Ap. Csel. 6:1-15

és 7:54-60



ÖsszEsEN:

2. oldal

Istvánt elfogták és a nagytanács elé hurcolták. Megadták neki a lehetőséget, hogy a vádjaikkal szemben
védekezzen. A nagytanács tagjai egy ideig figyelmesen hallgatták őt, de mielőtt István befejezhette
volna a védőbeszédét, elvesztették a türelmüket és dühbe gurultak.

(István védőbeszédét elolvashatod az Ap. Csel. 7:2-53 versekben.)

K: Mi történt ezután? Írd az állítások mögé, hogy IGAz vagy HAMIs!

Istvánt halálra kövezték.

Miközben haldoklott, megátkozta gyilkosait.

Halálakor Istenhez imádkozott azokért, akik megkövezték.

István a város főterén halt meg.

saul vigyázott azoknak a ruháira, akik megkövezték.

Még akkor is, ha a dolgok a legrosszabbul alakultak, István tudta, hogy minden Isten akarata szerint
történik, és nem fogja őt cserben hagyni.

K: Írd ide, hogy mit mutatott meg neki Isten egy látomásban!

A keresztyének mindig megtapasztalhatták, hogy Isten akkor van a legközelebb hozzájuk, amikor úgy
tűnik, hogy a dolgok a legroszabbra fordultak. Te is bízhatsz mindig a segítségében, ha az életedet
teljesen rábízod, mint Megváltódra és Uradra.

István ragaszkodott ahhoz, amiben hitt; nem adta fel a hitét az Úr Jézusban. Ő volt az első ember, aki
meghalt az Úr Jézusban való hitéért, ezért úgy szoktunk róla beszélni, mint 

K: Fejezd be a mondatot!

„Az ELsŐ KErEszTYéN ____________________ .”

Valószínűleg nekünk soha sem kell olyan szenvedéseket kiállnunk, mint Istvánnak, azonban nagyon
fontos, hogy minden keresztyén hűséges maradjon az Úr Jézushoz, bármi is történjen vele.

K: Nézd meg a Jelenések könyve 2:10 vers végét és írd ide, hogy mit ígért az Úr Jézus azoknak,
akik hűségesek maradnak Hozzá!

Azt az embert, aki a hitéért (meggyőződéséért) hal meg, vértanúnak nevezik.
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

B5

2. rész: Az első keresztyének
Fülöp Kulcsvers:

Ap. Csel. 8:35

Olvasd el:
Ap. Csel. 6:5;

8:4-17 és 26-40

Ajánlott további olvasásra:  • ézsaiás 53:1-12 • Ap Csel 21:8-9

Emlékszel hogyan kezdődött az előző történet? A jeruzsálemi templomban volt egy csoport, akik
különleges feladatot kaptak.

K: Nézd meg az Ap. Csel. 6:5 verset, hogy kiderüljön, mi volt ez a feladat! Húzd át az alábbi
mondatokban az oda nem illő szavakat, számokat!

LUKÁCsHOz / JÁNOsHOz / IsTVÁNHOz, hasonlóan Fülöp is tagja volt annak a 

5 / 7 / 9 férfiból álló csoportnak, akiknek a feladatuk az volt, hogy segítsenek a(z) 

VAKOKNAK / GYErEKEKNEK / ÖzVEGYEKNEK.

Később Fülöp volt az, aki elsőként elvitte az
‘örömüzenetet’ (evangéliumot) először észAKrA
majd DéLrE.

K: A térképen található igeversek alapján írd
be a két földrajzi hely nevét!

K: Most nézzük meg, hogy mi történt az első
helyszínen. Írd az alábbi állítások mögé,
hogy IGAz vagy HAMIs!

A város lakói figyelmesen hallgatták, amit Fülöp mondott nekik.

semmilyen csoda nem történt ott, ahol Fülöp prédikált.

Nagyon örültek abban a városban.

Akik hittek megkeresztelkedtek (bemerítkeztek).

Jakab és János eljöttek Jeruzsálemből, hogy lássák, mi történt samáriában.

Ebben a részben azt látjuk, hogyan mentett meg Isten egy nagy városban egy csomó embert. 
Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy mindannyiunknak EGYENKéNT kell odamennünk az Úr
Jézushoz! TE már odamentél Őhozzá?

Fülöp ezek után azt a parancsot kapta, hogy a déli országrészbe menjen.

K: Írd a zászlóra annak az (afrikai) országnak a
nevét, ahonnét jött az az ember, akivel
találkozott!
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Földközi-
tenger

(8:5)

(8:26)

Jeruzsálem

....................................
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ÖsszEsEN:

4. oldal

A férfi egy könyvtekercset olvasott. Ez az Ószövetségből való egyik könyv volt.

K: Írd be az elejét annak, amit ol vasott valamint írd be a próféta nevét, aki több mint 700 évvel
korábban leírta azt!

Az etiópiai nem értette, mit jelent, amit olvasott. 
Azon töprengett, hogy kiről szólhat az a könyv.

K: Másold ki a kulcsverset, amiből kiderül, hogy mire használta fel Fülöp ezt az igeszakaszt!

Fülöp elmondta, hogyan halt meg az Úr Jézus azért, hogy mi a bűneinkre bocsánatot kaphassunk.
Elmagyarázta, hogy nekünk csupán azt kell tennünk, hogy hiszünk és bízunk az Úr Jézusban.

K: Az etiópiai hitt az Úr Jézusban. Mit kérdezett Fülöptől?

K: A történet végének megismeréséhez tedd az alábbi szavakat a megfelelő helyre!

ÖrVENDEzVE        VÍzHEz        MEGKErEszTELKEDJEN HIsz

Amint tovább mentek az úton, valamilyen ................. értek. Az etiópiai megkérdezte, 

hogy van-e valami akadálya annak, hogy ................................................ Fülöp azt mondta,

hogy ha teljes szívéből ............................, akkor nincs. Amikor feljöttek a vízből, 

a főember ............................... ment tovább, mert az Úr Jézus a Megváltója lett.

A főember az Úr Jézusba vetett hitét mutatta be ezzel a nyilvános megkeresztelkedéssel. Azt akarta,
hogy a kiséretéből mindenki tudja meg, hogy mekkora változás történt az életében.

Az újszövetségi keresztyének úgy keresztelkedtek meg, hogy teljesen belemerültek 
a vízbe, ezzel mutatták be nyilvánosan, hogy az Úr Jézus követői lettek.
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Írta: ____________________



NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

B5

3. rész: Az első keresztyének
Kornéliusz Kulcsvers:

Ap. Csel. 10:43

Olvasd el:
Ap. Csel. 10:1-8

és 23-48

Ajánlott további olvasásra:  •  róma 10:12-13  •  Galata 3:27-28

Ez az olvasmány egy római katonatisztről (századosról) szól, aki az Úr Jézus követője lett. Az ő
története azért fontos, mert rámutat arra, hogy az evangélium nemcsak a zsidók számára adatott.
Nem-zsidók (vagy pogányok - ahogy a Biblia beszél róluk) is megtérhetnek ugyanúgy, mint a zsidók.

K: Hogy hívták a katonatisztet?

K: Írj ide három dolgot, amit olvashatunk róla!

K: Írd ide a sAJÁT szAVAIDDAL, mit mondott neki Isten angyala, hogy tegyen!

K: Írd a térképre annak a városnak a nevét,

1. ahol a katonatiszt lakott.
2. ahol Péter éppen tartózkodott.

K: Karikázd be azt a számot, ahány férfi
érkezett simon Péterhez!

7        2        3        5

Az, hogy Isten egy angyalt küldött Kornéliuszhoz, aki elmondta neki, hogyan találhatja meg Pétert,
egyértelművé teszi, hogy Isten tényleg azt akarta, hogy Kornéliusz megtudja, hogyan kaphat a
bűneire bocsánatot. Biztos lehetsz abban, hogy Isten azt akarja, hogy Te is megértsd és higgy az
evangéliumban!
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ÖsszEsEN:

6. oldal

Most nézzük meg, mi történt, amikor Péter megérkezett Kornéliusz házához!

K: Írd az állítások mögé, hogy IGAz vagy HAMIs!

Kornéliusz egyedül volt otthon, amikor Péter megérkezett.

Péter egy hetet várt, mielőtt elindult.

Kornéliusz Péter lábai elé borult, hogy imádja őt.

Pétert örömmel töltötte el, hogy Kornéliusz imádta őt.

Kornéliusz azt mondta, hogy mindannyian meg akarják hallgatni Pétert.

Péter a házban összegyűlt embereknek az Úr Jézusról beszélt.

K: A 36-43. versekben megtalálhatjuk, hogy Péter mit mondott Kornéliusznál. Írd ide, hogy az
adott témát melyik versekben találhatjuk meg!

Jézus élete, tanítása, csodái: Jézus feltámadása:

Jézus megfeszítése: Jézus lett a bírája mindenkinek:

Péter ezután elmondta nekik, hogy az Úr Jézus által ők is bűnbocsánatot kaphatnak.

K: Írd ide a kulcsverset!

Még azon a napon Kornéliusz és egész családja hitt az Úr Jézusban, és keresztyénné lettek. Elsők
voltak a pogányok - nem zsidók - közül, akik az Úr Jézusban hívők lettek! Már nem számít, milyen vallású
vagy, milyen néphez tartozol, vagy milyen a bőrszíned. Isten képes és kész mindenkit megmenteni, aki
hisz az Úr Jézusban.

K: Írd le a róma 10:12-13-at, amely összefoglalja ennek a történetnek a lényegét!

K: Írd le sAJÁT szAVAIDDAL, hogy mit tanultál ebből a történetből!
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

B5

4. rész: Az első keresztyének
Barnabás Kulcsvers:

Ap. Csel. 11:24

Olvasd el:
Ap. Csel. 4:32-37
9:26-31; 11:19-30

Ajánlott további olvasásra:  •  1. Korinthus 15:58  •  Galata 6:9  •  Efézus 2:8-9

Ez a rész arról az emberről szól, akit Barnabásként ismerünk. Ezt a nevet az apostolok adták neki,
korábban más neve volt.

K: Egészítsd ki a mondatokat:

Barnabás eredeti neve ......................... volt.

Ő ................... szigetéről származott.

A „BArNABÁs” név azt jelenti, hogy ............................................

Az apostolok azért is adták neki a Barnabás nevet, mert mindig segített és bátorított másokat.

K: Írj ide egyet a nagylelkű tettei közül, amivel segítőkészségét bizonyította!

Mivel Barnabás szerette az Úr Jézust, kész volt lemondani azokról a dolgokról, amire neki nem volt
szüksége, hogy ezzel másokon segítsen. Az Úr iránti szeretete önzetlenné tette. Így kellene visel -
ked ni mindenkinek, aki az Úr Jézushoz tartozik.

K: Olvasd el, mi történt miután saul, aki korábban gyűlölte a keresztyéneket, maga is
keresztyénné lett és csatlakozni akart a gyülekezethez. Húzd át az oda nem illő szavakat
a következő mondatokban!

1. saul a CIPrUsI / JErUzsÁLEMI / TArsUsI gyülekezethez akart csatlakozni.
2. A keresztyének nagyon ÖrÜLTEK / FéLTEK / BÁTOrÍTOTTÁK, mert tudták,

hogy milyen ember volt korábban.
3. BArNABÁs / PéTEr / JAKAB maga mellé vette sault, és elmagyarázta az

apostoloknak, hogy ő valóban megtért.
4. Barnabás újból bebizonyította, hogy NEM szErET / LUsTA / Kész segíteni

másoknak, akiknek szüksége van rá.

A 11. fejezet 19-30. verseiben olvashatjuk, hogy hogyan
ter jedt az evangélium az északi városokban.

K: Írd ide a város és a három másik földrajzi hely
nevét, ami megtalálható a fenti igeszakaszban!

4)  T

3)  F

2)  C

1)  A
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Földközi-
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. RÉSZ:

2. RÉSZ:

3. RÉSZ:

4. RÉSZ:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

K: Írd ide a 11. fejezetből azt a verset, ami arról szól, hogy Antiókhiában sokan
megtértek!

K: A kérdésekre megtalálod a válaszokat a 11. fejezet 22-26. verseiben. Keresd
meg és karikázd be őket a szókeresőben!

1. A város neve, ahova Barnabást küldték.
2. Ebbe a városba ment Barnabás, hogy

megkeresse Pált.
3. Ennyi ideig maradt Barnabás és Pál

Antiokhiában. (egy ....)
4. Az Úr Jézusban hívőket először

Antiókhiában nevezték így.
5. Ezzel a jelzővel említik Barnabást.

K: A kulcsvers összefoglalja Barnabás életének a lényegét. Írd ki ide!

Ő azért élt, hogy másoknak szolgáljon. Fontos megértenünk, hogy ő nem azért volt „JÓ”
vagy tett „JÓ DOLGOKAT”, hogy keresztyén lehessen, hanem azért, mert keresztyén
volt! Mi sem válhatunk keresztyénné azzal, ha „jó dolgokat” teszünk, hanem csak és
kizárólag úgy, hogy hiszünk az Úr Jézusban - ahogyan azt az Efézus 2:8-9-ben
olvashatjuk.

K: Írd ide az Efézus 2:8-9 verseket!
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