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1. TörTéNET: István meghal az
Úr Jézusért

Olvasd el:

Kulcsvers:

Apostolok Csel.
6:8-15; 7:54-60

1. János 4:19

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Miután az Úr Jézus visszament a mennybe, sokan hittek Benne. Ezek az
emberek akik szerették az Úr Jézust a jeruzsálemi gyülekezet tagjai voltak.
Egyiküket Istvánnak hívták. Ő úgy szolgálta az Úr Jézust, hogy más embereknek
segített. Telve volt Szentlélekkel és gyakran beszélt másoknak Jézusról. Ezt
más szóval prédikálásnak is szoktuk nevezni.
K:

Írd be a hiányzó szavakat, hogy megtudd, miket tett István!
Sz __ __ __ __ __ __ az Úr Jézusnak.
P __ __ __ __ __ __ __ __ az Úr Jézusról.

A zsidók közül néhányan nem örültek annak, hogy István Jézusról prédikál.
Istvánt bíróság elé állították, ahol hamis tanúk hazugságokat mondtak róla. Bár
nem volt könnyű helyzetben, István mégsem félt. Függetlenül attól, amit ezek az
emberek mondtak vagy tettek vele, az Úr Jézus mindig vele volt. A feldühödött
emberek látták, hogy mennyire békésen tűri mindezt István - a Biblia azt mondja,
hogy olyan volt az arca, mint az angyaloké.
István szólt a bíróságon összegyűlt emberekhez. Emlékeztette őket, hogy
megölték Jézust. Ettől nagyon dühösek lettek. István felnézett az égre, és egy
nagy fényességet látott. „Látom Jézust az Isten jobbján állni!” kiáltott fel. Nagyon
izgatott lett, hogy beláthatott a mennybe, de ettől az ellenségei csak még
dühösebbek lettek.
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2. szint

S __ __ __ __ __ __ __ más embereknek.

2. oldal

K:

Tegyél pipát (a) a helyes vagy keresztet (x) a hibás befejezések mögé!
A zsidók azért voltak mérgesek Istvánra, mert
látta az Úr Jézust a mennyben.
azt mondta neki, hogy megölték Jézust.
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ellopta a pénzüket.

A zsidók azonnal meg akarták ölni. Odarohantak hozzá, kihurcolták a városon kívülre
és nagy köveket kezdtek dobálni rá.
(Ezt „megkövezésnek” hívták akkor.)
Istvánt egymás után találták el a kövek, és
tudta, hogy meg fog halni. Az Úr Jézus a
mennyben várt rá, hogy találkozzon vele.
Nyugodtan imádkozott, kérve az Úr Jézust,
hogy vegye magához a mennybe, és hogy
bocsásson meg az ellenségeinek azokért a
rossz dolgokért, amiket tettek.
Ezután István meghalt. Nagyon szerette az
Úr Jézust, amiért érte is meghalt a kereszten. István ezért kész volt a saját életét is
feláldozni Jézusért, még ha ez ilyen
kegyetlen halált is jelentett.
K:

Írd be a pontok helyére illő szavakat a szórácsba!

1. A ... haragudtak Istvánra.
2. István nagyon szerette
az Úr ... .
3. Amikor felnézett, ...
Isten dicsőségét.
4. A zsidók kivitték a városon
kívülre, és ... dobáltak rá.
5. István ... az ellenségeiért is.
6. Jézus várta Istvánt a ... .
K:

1
2
3
4
5
6

I
S
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N
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Színezd ki és tanuld meg a kulcsvers második felét!

„Ő előbb szeretett
/2
minket.”
öSSzESEN:

bibliai felfedező A10

NEVEd:

Bibliaismereti Feladatlap 2. szint

2. TörTéNET: Fülöp továbbadja az
evangéliumot

Olvasd el:

Kulcsvers:

Apostolok Csel.
8:26-40

Apostolok Csel.
8:35

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Fülöp is hitt az Úr Jézusban, és ő is beszélt erről különböző helyeken. Általában városokban
vagy falvakban prédikált, ahol sokan éltek, ám egy nap egy angyal azt mondta neki, hogy
menjen el egy olyan útra, ahol elég kevesen jártak.
K:

Színezd ki azt a képet, ahova Fülöpnek mennie kellett!

/2
Fülöp valószínűleg csodálkozhatott, hogy miért kell oda mennie. Nemsokára azonban
meglátott egy hintót a távolban. Ahogy közelebb ért, egy elég fontos személyt látott benne
ülni. éppen hazafelé tartott egy messzi országba, Etiópiába, ahol az ország királynőjének
volt a főembere. A Szentlélek szólt Fülöphöz, hogy menjen oda a hintóhoz. Ahogy közelebb
ment, meghallotta, hogy a férfi az Ószövetség egyik könyvéből olvas egy részt.
K:

Húzd át a HIBÁS állításokat!
A férfi egy szamáron ült.
A férfi Etiópiában élt.
A férfi egy uralkodónak a főembere volt.
A férfi egy könyvet írt.
A férfi hazafelé tartott.
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„érted, amit olvasol?” kérdezte Fülöp.
„Hogyan érthetném,” válaszolta, „anélkül, hogy valaki meg ne magyarázná?”
Az Etióp férfi megkérte Fülöpöt, hogy üljön mellé a hintóba. Az igehely arról szólt, hogy
valakit meg fognak ölni, mint egy bárányt. Ez érthetetlen volt az etiópiai számára. Ekkor
Fülöp elmagyarázta, hogy ez a bárány az Úr Jézus, aki megengedte, hogy keresztre
feszítsék, és ezáltal magára vállalta a mi bűneik büntetését.

4. oldal

K:

Színezd ki az összes betűt az X kivételével, hogy kiderüljön, mit mondott el Fülöp az
etióp férfinak.

XAXJÉZUXSRÓLXSZÓXLÓX
XÖRXÖMXÜZXENXETXETX
/3
Az etióp férfi hamar megértette, hogy
szüksége van a bűneinek bocsánatára.
Fülöp elmagyarázta neki, hogy bíznia
kell az Úr Jézusban, mint Megváltójában. Ő késlekedés nélkül hitt az Úr
Jézusban.
Ahogy mentek tovább, az etióp férfi ezt
mondta: „Nézd, itt van víz. Miért ne keresztelkedhetnék meg?”
Megállították tehát a hintót. Fülöp az
etióp férfival bement a vízbe, és megkeresztelte őt. Ezzel a férfi kimutatta, hogy
most már ő is az Úr Jézus követője lett,
és az élete mostantól megváltozott.
Ezután a Szentlélek elragadta Fülöpöt
egy másik helyre, hogy ott prédikáljon.
Az etióp férfi boldogan folytatta az útját.
Annyira örült, hogy beszélni akart másoknak is az országában az Úr Jézusról.
K:

Tedd az alábbi mondatokat a történésüknek megfelelő sorrendbe!
Számozd meg őket 1-től 6-ig! Az elsőt beírtuk neked előre.
___

Lementek együtt a vízhez.

___

Fülöpöt elragadta a Szentlélek.

1
___

Az etióp férfi hitt Jézusban.

___

Fülöp megkeresztelte az etióp férfit.

___

Az etióp férfi boldogan ment haza.

___

Az etióp férfi vizet vett észre.
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Hálásnak kell lennünk, hogy hallhattuk az Úr Jézusról szóló örömhírt. Nekünk is hinnünk kell
benne mint Megváltónkban. Akkor ugyanazt a boldogságot fogjuk átélni, mint az etiópiai férfi.

öSSzESEN:

bibliai felfedező A10

NEVEd:

Bibliaismereti Feladatlap 2. szint

3. TörTéNET: Saul és a nagy fényesség
Olvasd el:

Kulcsvers:

Apostolok Csel.
9:1-9

2. Korinthus 5:17

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Saul gyűlölte Jézust. Nem hitt abban, amit
Jézus mondott, sem azt, hogy Isten Fia
lenne. Üldözte azokat az embereket, akik
szerették Őt.
K:

Nézd meg az 1. történetet.
Ki volt, akit halálra köveztek?
I __ __ __ __ __

/2

Saul ott volt, amikor ez történt. Teljesen egyetértett zsidó barátaival. Ezután meg akarta
keresni a többi Jézusban hívőt is, hogy börtönbe zárassa őket. Hallott arról, hogy egy
távolabbi városban is laknak néhányan.
K:

Írd le az alábbi tárgyak kezdőbetűit, hogy kiderüljön, melyik városba ment Saul.

/3
Saul és a barátai már majdnem odaértek a városhoz,
amikor hirtelen nagy világosságot láttak. Saul annyira megdöbbent, hogy a földre esett. Egy hangot is hallott:
„Saul, Saul, miért üldözöl engem?” mondta a hang.
„Ki vagy, Uram?” kérdezte Saul ijedten és zavarodottan.
„én vagyok Jézus, akit te üldözöl.” válaszolta a hang.
Saul most megértette, hogy Jézus az Isten Fia, él, és a
mennyben van. Saul korábbi elképzelései az Úr Jézusról
hibásak voltak. Nagyon meg kellett változnia az életének.
Ezután az Úr Jézus azt mondta Saulnak, hogy menjen be a
városba, ahol meg fogják neki mondani, hogy mit kell
tegyen. Amikor azonban Saul felállt nem látott, és a
barátainak kellett vezetniük őt az úton.

6. oldal
1

K:

Töltsd ki a keresztrejtvényt!
1. Saul ide akarta juttatni a hívőket.

4

2. Mennyei ... villant fel Saul körül.

3

3. Miután Saul felkelt, nem ...
4. Ennyi napig nem evett és nem ivott.

2

/8
Amikor Saul találkozott az Úr Jézussal, ez egy új élet kezdetét jelentette a számára.
K:

Nézd meg az alábbi három szót, és tedd be őket a megfelelő helyre a kulcsversben!
régi

Krisztusban

új

„Ezért ha valaki _________________ van, _______ teremtés az:
a _______ elmúlt, és íme: új jött létre.”

2. Korinthus 5:17

/3

Mostantól Saul élete nagyon megváltozott.
K:

Egészítsd ki az alábbi szavakat, amik a réGI dOLGOKrA vonatkoznak, ami
mostantól már nem igaz az életére!
Gyűlölni J __ __ __ __ __ .
Ü __ __ __ __ __ __ Jézus követőit.

/4

Tagadni azt, hogy Jézus az I __ __ __ __ F __ __.

Mindnyájan bűnösök vagyunk, és rossz
dolgokat teszünk. Csak az Úr Jézus tudja
elvenni a bűneinket. Csak Ő tud adni erőt
ahhoz, hogy új életet éljünk.
Ő minden nap segít abban, hogy a helyes
dolgokat tegyük, ha bízunk benne, és engedelmeskedünk neki, úgy, ahogyan Saul is tette.

öSSzESEN:
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NEVEd:
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4. TörTéNET: Saul megváltozik
Olvasd el:

Kulcsvers:

Apostolok Csel.
9:10-23

Apostolok Csel.
9:20

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Isten szólt Anániáshoz álomban, és azt
mondta, hogy menjen el Saulhoz. Anániás
hallott arról, hogy milyen rosszul bánt Saul
azokkal, akik szeretik Jézust, így először
nem akart elmenni. Az Úr azonban elmagyarázta neki, hogy Saul megváltozott.
Mostantól Saul az Úr Jézusról fog prédikálni
azoknak, akik még soha nem hallottak róla.
Anániás ezután engedelmeskedett az Úrnak,
és felkereste Sault, aki az utóbbi három
napban nem látott!
„Saul testvérem,” mondta Anániás és rátette
a kezét Saulra. „Az Úr küldött engem, hogy
újra lássál és megteljél Szentlélekkel!”
Anániás tesvérének szólította Sault, mert most
már mindketten ugyanabba a családba tartoztak Isten családjába. és Saul azonnal visszanyerte a
látását.
Megkeresztelkedett, és evett, miközben Anániás
elmondta neki, hogy mi Isten terve vele. Nem sokkal ezután Saul találkozott azokkal, akik damaszkuszban éltek, és követték az Úr Jézust. Nagyon
csodálkoztak azon, hogy Saul már nem az
ellenségük volt, hanem a barátjuk.
K:

Kösd össze az alábbi mondatok elejét a megfelelő véggel!
Az Úr megkérte
Az Úrnak
Saul három nap után

K:

különleges terve volt Saul életével.
újból látott.
Anániást, hogy látogassa meg Sault.
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Színezd ki az alábbi szavakat, ami arról szól, amit Saul is hirdetett az Úr Jézusról!

„Jézus az Isten Fia”

/2

2. szint

Amikor Saul elkezdett prédikálni az Úr Jézusról, voltak a városban olyan zsidók,
akiknek ez nem tetszett. Hamarosan el is határozták, hogy megölik Sault.
Egyik éjszaka azonban a barátai segítettek Saulnak egy kosárban megszökni a
városfalon keresztül.
K:

Fejezd be a képet, ami azt mutatja, hogyan szökött meg Saul a városból!

/2
Saul élete teljesen megváltozott.
K:

Írd be azokat az ÚJ dolgokat, amik történtek az életében - most, miután
már szerette az Úr Jézust!
Isten cs __ __ __ __ __ __ __ __ tartozott.
Megtelt Sz __ __ __ l __ __ __ __ __ __ __.
Új b __ __ __ __ __ __ lettek.
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P __ __ __ __ __ __ __ __ az Úr Jézusról.
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