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Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező
A11

1. TöRTéNET: Pál (Saul) Antiókhiában
Olvasd el:

Kulcsvers:

Apostolok Csel.
11:19-30

Apostolok Csel.
11:26

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Jó pár év eltelt, amióta Saul (akit Pálnak is hívtak) találkozott az Úr Jézussal.
Most éppen abba a városba tartott, ahol született.
Mi volt ennek a városnak a neve? Írd a vonalra!

ZSUZRAT
tegyél ide egy tükröt!

/1

Időközben az Úr Jézusról szóló örömüzenet terjedt, és Isten gyülekezete nőtt.
Néhányan a hívők közül egy Antiókhia nevű városba költöztek, hogy ott
lakjanak. Ott lehetőségük volt olyan embereknek beszélni az örömüzenetről,
akik korábban sohasem hallottak róla. Sokan hittek az Úr Jézusban.
K:

Egészítsd ki a hiányzó betűket, hogy kiderüljön mi történt!

Néhány hívő A __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ költözött.
Ők beszéltek az embereknek az Ú __ J __ __ __ __ __ __ __.
Sokan h __ __ __ __ __ Benne.
Nemsokára a jeruzsálemi gyülekezet is
hallott azokról a csodálatos dolgokról,
amik Antiókhiában történtek. Annyira
örültek neki, hogy úgy döntöttek, elküldenek valakit, hogy további híreket kapjanak. A férfit, akit kiválasztottak erre,
Barnabásnak hívták.

/6

2. szint

K:

2. oldal

Barnabás nagyon örült, amikor Antiókhiába ért. A hír igaznak bizonyult: nagyon sok hívő volt a
városban! Barnabás megtett minden tőle telhetőt, tanította a hívőket és bátorította őket arra,
hogy szeressék az Úr Jézust.
K:

Kit küldtek el a jeruzsálemi gyülekezetből Antiókhiába? Karikázd be a választ!
István

Saul

Barnabás

Fülöp

/3

Barnabásnak annyi munkája volt Antiókhiában, hogy segítségre volt szüksége. Isten eszébe
juttatta Sault, akit néhány évvel korábban ismert meg. Elment Tarzuszba, megkereste őt,
és elvitte magával Antiókhiába.
K:

Ki lett Barnabás segítője Antiókhiában? Karikázd be a helyes választ!
Fülöp

Saul

István

János

/3

Barnabás és Saul a következő évet Antiókhiában töltötték, tanították az ott élő hívőket. Ebben
az időben hívták először a Jézus Krisztusban hívőket „keresztyének”-nek.
A „keresztyén” azt jelenti, hogy Krisztushoz
K:

tartozik.

Mennyi időt töltöttek Antiókhiában? Karikázd be a választ!
1 év

10 év

1 hónap

3 hét

/3

Végül Barnabás és Saul otthagyta Antiókhiát és visszatért Jeruzsálembe. Antiókhia egy fontos
kiindulópont volt Saul számára. Itt kezdte el missziós munkáját - azt a munkát, amit Isten szánt
neki.
Isten ma is használja a munkájában azokat, akik az övéi. Ők abban tudnak leginkább segíteni,
hogy az örömüzenet eljusson másokhoz is.

Z O K S N B R Á S
K S U A E A Ó Z Á
E T U T U S S P B
A Ó P Z A N S T A

K:

Keresd meg az alábbi neveket a történetből a Szókeresőben! Húzd át őket egy
vonallal!
A szavak vízszintesen, függőlegesen, és
átlósan, előre vagy visszafelé is lehetnek.
Antiókhia

O D D U R A S R N

Tarzusz

J

K L S M A O Á R

Saul

A

I

Barnabás

H K Ó

I

T N A
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Y U V S Á S T B B
öSSZESEN:

bibliai felfedező A11

NEVEd:

Bibliaismereti Feladatlap 2. szint

2. TöRTéNET: Pál (Saul) Cipruson
Olvasd el:

Kulcsvers:

Apostolok Csel.
13:1-12

Máté 28:19

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Egyik nap összegyűltek a keresztyének Antiókhiában. Barnabás és Saul is ott volt újra
köztük. A Szentlélek világossá tette a többi vezetőnek, hogy Isten egy különleges feladatra
hívta el Barnabást és Sault. Így, miután imádkoztak, Barnabás, Saul, és Barnabás unokaöccse János Márk hajóra szállt, hogy Ciprusra menjenek.
K:

Írd be a három férfi nevét, akik elhajóztak, és azt is, hogy hova indultak!

J____ M___

B_______
C_____
S___

/8
Ezek a férfiak engedelmeskedtek az Úr Jézusnak, aki azt mondta: „Menjetek el, és tegyetek
tanítvánnyá minden népet!”
Jézus azt akarta, hogy a róla szóló örömhír minden néphez eljusson. Most éppen egy, a
Földközi tenger közepén lévő szigetre készültek azt elvinni.
K:

Töltsd ki a hiányzó betűket a szóbuborékban, ami arra emlékeztet, hogy milyen
parancsot adott nekünk az Úr Jézus! (Máté 28:19)

M __ __ __ __ __ __ __ e __ t__ __ __ __,
t __ __ __ __ __ __ __ t __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
m __ __ __ __ __ n __ __ __ __.

/6

4. oldal

Amikor megérkeztek, beutazták az egész
szigetet, és hirdették az örömüzenetet.
Páfoszban találkoztak egy varázslóval, aki
közel állt Ciprus helytartójához. Amikor a
helytartó hallott Barnabásról és Saulról,
nagyon szeretett volna velük találkozni,
hallani Isten igéjéről. Miközben a helytartó
hallgatta őket, Elimás, a varázsló megpróbálta eltéríteni őt a hittől.
Saul tudta, hogy a varázsló a Sátán szolgálatában áll. Ő azonban telve volt a Szentlélek
erejével. Egyenesen ránézett a varázslóra, és határozott hangon azt mondta neki, hogy amit
tesz, az rossz, és hogy az Úr meg fogja vakítani. Ahogy Saul kimondta ezeket a szavakat,
Elimás megvakult. Forgolódott körbe-körbe, és megpróbált találni valakit, aki hazavezeti.
K:

K:

Kösd össze a neveket azzal, amit tenni akartak!
Elimás, a varázsló

hallani akart Isten igéjéről.

A helytartó

nem akart hinni.

/4

Mi történt Elimással? Húzd át a HIBáS válaszokat!
Nem hallott.
Nem tudott járni.

/2

Nem látott.

Ettől az eseménytől kezdve a Biblia Sault a
másik nevén, Pálként említi.
Pál azért tudta megtenni ezt a jelet (csodát),
mert Isten ereje munkálkodott benne. A kormányzó most már látta Isten hatalmának a
nagyságát. Mindaz, amit látott, és hallott
segített neki abban, hogy meghozza a
helyes döntést: higgyen az Úr Jézusban.

öSSZESEN:

bibliai felfedező A11

NEVEd:

Bibliaismereti Feladatlap 2. szint

3. TöRTéNET: Pál találkozik Lídiával
Olvasd el:

Kulcsvers:

Apostolok Csel.
16:6-15

Apostolok Csel.
2:21

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Pál és két barátja, Szilász és Timóteus, nagy
távolságokat tettek meg, miközben országról
országra jártak. Mivel Isten szolgálatában álltak,
a Szentlélek pontosan megmutatta nekik, hogy
Isten hova küldi őket. Bárhova mentek, sok
ember gyűlt össze, akiknek szükségük volt arra,
hogy hallják az Úr Jézusról szóló örömhírt.

K:

Hogy hívták Pál két barátját?
S __ __ __ __ __ __

és

T __ __ __ __ __ __ __

/2

Végül megérkeztek egy tengerparti városba. Azon az éjszakán Pál egy különös álmot látott,
amiben egy macedóniai (görög) férfi állt előtte és kérte Pált, hogy jöjjön át hozzájuk, és
segítsen a népén. Pál tudta, hogy Isten így tette számára világossá, hogy hova kell menniük.
K:

Írd be a hiányzó betűket a macedóniai férfi üzenetébe! (16:9)

J___ á_
M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, l _ _ _
s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!

/4
Gyorsan kerestek egy Macedóniába tartó hajót.
Nemsokára egy hatalmas városba érkeztek,
Filippibe. Szombaton Pál és a barátai kimentek a
város mellé a folyópartra. Ott találkoztak néhány
asszonnyal, akik imádkozni mentek oda.

6. oldal

Egyikőjüket Lídiának hívták. Ő már régóta hitt Istenben de még soha sem hallott Isten Fiáról, az
Úr Jézusról, aki lejött a mennyből és meghalt a kereszten, hogy ő megszabadulhasson a
bűneitől.
K:

Egészítsd ki a mondatokat, és írd be a Szórácsba!

1. Ez volt a város neve, ahova
Pálék utaztak.

1

2. Ezt árult Lídia.
3. Ezt szoktak a folyó
mellett tenni.
4. Ebből a városból
való Lídia.

2

L
Í

5

d
I
A

3
4

5. Így hívják azt a tartományt,
ahol Filippi található.

/10

Lídia nyitott szívvel hallgatta Pált. Habár először
hallotta az örömüzenetet, a szívében tudta, hogy
igaz. Azon a napon az Úr Jézusban hívővé lett.
Nagyon boldog volt, hogy Pál eljött a városukba.

Lídia családja is keresztyénné lett. Miután Lídia a
családjával együtt megkeresztelkedett, meghívta
Pált és a barátait a házába, hogy ott lakjanak.

K:

Tegyél pipát (a) vagy keresztet (x) az alábbi mondatok után!
Lídia családja is keresztyénné lett.

/4

Lídia meghívta Pált és a barátait a házába.

Amikor Pál átment Görögországba (Macedóniába), akkor ő volt az első, aki elhozta az
örömüzenetet Európába. Ez arra figyelmeztet bennünket, hogy teljesen mindegy, hogy kik és
hol élnek, minden ember megmenekülhet és keresztyénné lehet! Ez rád is vonatkozik!

öSSZESEN:

bibliai felfedező A11

NEVEd:

Bibliaismereti Feladatlap 2. szint

4. TöRTéNET: Pál és Szilász börtönben
Olvasd el:

Kulcsvers:

Apostolok Csel.
16:16-34

Apostolok Csel.
16:31

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Nem tudom, voltál-e már olyan
helyzetben, amikor mindent megtettél, hogy másokon segíts, és
végül te jutottál bajba?
Pállal és Szilásszal ugyanis pontosan ez történt.
Egyik nap Filippiben segítettek egy
szolgálólányon, a gazdái azonban
nagyon mérgesek lettek rájuk.
Megragadták Pált és Szilászt, a
piactérre vitték, és olyan dolgokkal vádolták őket, amik nem voltak igazak.
Miután alaposan megverték őket, börtönbe kerültek. Itt a börtönőr magukra hagyta őket, de
előbb a lábaikat összeláncolta, és bezárta egy nagy fából készült szerkezetbe, amit
kalodának hívtak.
Ha mindez veled történne, nem valószínű, hogy túlságosan örülnél neki! éjfélkor azonban
a többi rab azt hallotta, hogy Pál és Szilász imádkoznak és Istent dicsőítő énekeket
énekelnek! Habár a hátuk fájt a veréstől, ők mégis képesek voltak Istent dicsérni!
K:

Kösd össze a mondat első felét a hozzá tartozó végével!
(Használj különböző színeket!)
Pál és Szilász

megverték őket.

Alaposan

énekkel dicsérték Istent.

A verés után

segítettek egy szolgálólányon.

éjfélkor

börtönbe kerültek.
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Hirtelen egy másik hangot lehetett hallani. Minden zörgött
és rázkódott - az ajtók kinyíltak, a láncok leestek.
Földrengés volt!
A börtönőr azonnal felébredt, felugrott és észrevette, hogy
minden ajtó nyitva van. Ez volt a legrosszabb dolog, ami
valaha is történhetett - az összes rab elszökhetett, és
mindezért neki kell felelnie! Annyira megijedt, hogy
előhúzta a kardját, hogy öngyilkos legyen.

2. szint

„Ne tegyél kárt magadban!” kiáltotta neki Pál, „mindannyian itt vagyunk.”
A börtönőr lámpást kért, és beszaladt Pálhoz és Szilászhoz.
„Mit kell tennem, hogy megmeneküljek?” kérdezte. Nem a földrengésre gondolt,
ami megijesztette és arra késztette, hogy elgondolkozzon az életén. Tudta, hogy
bűnös, és azt is tudta, hogy szüksége van arra, hogy megmeneküljön attól a
büntetéstől, amit az elkövetett bűneiért megérdemel.
Pál és Szilász így válaszolt: „Higgy az Úr Jézusban, és megmenekülsz!”
K:

Milyen választ adott Pál és Szilász a börtönőrnek arra, hogy hogyan
menekülhet meg? Húzd át a két hibás választ!
Naponta háromszor imádkozz Istenhez!
Higgy az Úr Jézusban!

/4

Rendszeresen járjál a zsinagógába!

Pál és Szilász elmondta a börtönőrnek és a családjának, hogy Jézus meghalt a
kereszten a bűneikért. Rövidesen mindnyájan hittek az Úr Jézusban.
A börtönőr kimosta Pál és Szilász sebeit, amik a veréstől keletkeztek. Elvitte őket
a saját házába, és megvendégelte őket. Ezután a börtönőr teljes családja
megkeresztelkedett.
K:

A képen látható négy dolgot
megtaláljuk a történetben.
Töltsd ki a hiányzó betűket a
keresztrejtvényben!

2
3
1
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/8
Milyen csodálatos éjszaka volt ez annak a családnak! Egy olyan éjszaka, amire
biztosan emlékeztek további életükben. Te is hiszel úgy az Úr Jézusban, mint a
börtönőr?
Pontszámok

(a javító tanár tölti ki)
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