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Feladatlapok a Serdülő tanulmányhoz
27. tanulmány

1. Mit tudunk arról a római századosról, akinek a szolgáját Jézus meggyógyította?
a.) A zsidók nem kedvelték őt.
b.) Épített egy zsidó zsinagógát.
c.) Úgy érezte, kiérdemelte Jézus segítségét.
d.) Kapernaumban élt.
e.) Törődött a szolgáival és kedvesen viselkedett velük.
f.) Hitte, hogy a zsidók Istene jobb a rómaiak isteneinél.
g.) Nem volt biztos benne, hogy Jézus meg tudja gyógyítani a szolgáját.
h.) Tudta, hogy segítségre van szüksége.
i.) Hallotta Jézust tanítani a városában.
j.) Nem érezte magát méltónak, hogy Jézushoz menjen.
k.) A galileai Kánában élt.

2. Mi tehetsz azért, hogy „kiérdemeld” Jézus segítségét?
a.) imádkoznod kell
b.) segítened kell másokon
c.) tisztelned kell a parancsolatokat
d.) olvasnod kell a Bibliát
e.) jót kell tenned
f.) kedvesnek kell lenned
g.) jónak kell lenned
h.) nem tehetsz semmit azért, hogy Isten segítségét kiérdemeld
i.) kedvesnek kell lenned
j.) hallgatnod kell apára és anyára

3. Írj egy „B” betűt azon személy/személyek neve mellé, aki bemennek Nain városába, és egy
„K” betűt azok mellé, akik kifele tartanak.
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a.) ____ egy özvegyasszony és halott fia
b.) ____ Jézus
c.) ____ szomorú emberek csoportja
d.) ____ boldog emberek csoportja

4. Hol helyezkedett el Nain?
a.) a hegyekben
b.) egy völgyben
c.) a Galileai-tenger partján

5. Miért támasztotta fel Jézus az özvegy fiát?
a.) együttérzett vele
b.) meg akarta mutatni erejét.
c.) meg kellett mutatni a tanítványoknak, milyen feltámasztani valakit.

6. Mit mondott a naini özvegy fia, amikor feltámadt?
a.) Elmondta, hogy néz ki a mennyei otthon.
b.) Leírta az angyalok kórusának énekét.
c.) Mesélt azokról az emberekről, akiket a mennyben látott – angyalok, Mózes, Énokh, Illés
d.) Nem tudjuk mit mondott, de nem beszélt a fent említett dolgokról.

7. Társítsd a bibliaszöveget a neki megfelelő utalással.

a) Préd 9:5
b) Préd 9:10
c) Zsolt 115:17
d) Jn 11:11,14,17
e) 1Thess 4:16-17
f) 1Móz 2:7
g) Ez 18:20
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1. A lélek, mely vétkezik, elkárhozik.
2. Lázár=alvás=halott
3. Por+isteni élet lehelete=élő lélek
4. A halottak nem tudnak semmit.
5. A halottak nem dicsőítik Istent
6. Az halott igazak feltámadnak Jézus második eljövetele előtt.
7. Halál után nincs munka, tervezés vagy bölcsesség.

8. Jézus…
a.) egy nagy próféta
b.) Messiás
c.) Isten fia

9. Mit tett Jézus, amikor átutazott Galileán? Máté 9:35
a.) tanított
b.) prédikált

10. Ki mondta?
a.) __________ „Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem?” Máté 9:28
b.) __________ „Az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket.” Máté 9:34
c.) __________ „Aki velem nincsen, ellenem van.” Máté 12:30

28. tanulmány

1. A farizeusok csodát (egy jelt) kértek Jézustól. Mit cselekedett Jézus kevéssel előtte?
a.) Meggyógyított egy ördöngös, vak és néma embert.
b.) Feltámasztotta a naini özvegy fiát.
c.) Meggyógyított egy 18 éve beteg nőt.
d.) Feltámasztotta Jairus lányát.
e.) Megvendégelt 4000 és 5000 embert.
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f.) Feltámasztotta Lázárt halottaiból.

2. Milyen gyakran kéne ezeket gyakorolnod? Írj egy „N” betűt, ha naponta, írd „HE”, ha
hetente és „HA”, ha havonta.
a.) ____ imádkozni
b.) ____ megvallani bűneidet
c.) ____ tanulmányozni a Bibliát
d.) ____ segíteni másokon
e.) ____ meghallani Isten hangját
f.) ____ megtenni mindent azért, hogy köszöneted kifejezd Isten iránt

3. Miért keresték fel Jézust Mária és testvérei?
a.) Azt hallották róla, hogy úgy el van foglalva a gyógyítással és tanítással, hogy nem maradt
elegendő ideje az evésre.
b.) Úgy gondolták, hogy túl sokat dolgozik, és néha egész éjszakákat tölt imádkozással.
c.) Testvérei szégyellték, hogy nem hallgat a farizeusokra.
d.) Bátorítani szerették volna Jézust.

4. Hol volt Jézus, mikor a magvető példázatát mondta?
a.) egy hegyi fennsíkon
b.) egy csónakban a galileai tengeren
c.) a galileai tenger partján állt
d.) a Jordán folyó közelében

5. Mi számít példázatnak?
a.) Egy olyan törvény, melyet a zsidóknak be kellett tartaniuk.
b.) Egy olyan történet, mely segít az embereknek megérteni Isten országát.

6. Igaz vagy hamis?
a.) I/H Miközben Jézus a magvető példázatát mondta, az emberek láttak egy mezőgazdászt,
aki éppen vetett.
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b.) I/H Azok az emberek, kiknek elméje a „jó talajhoz”hasonlít, nem bűnösök.
c.) I/H Jézus titeket is segítni fog megérteni az igazságot úgy, ahogy azt a tanítványokkal
tette.
d.) I/H Ha nem győzöl a bűn felett, akkor a bűn győzedelmeskedik rajtad.
e.) I/H Veszélyes evilági mulatsággal és szórakozással tölteni az időnket.
f.) I/H Ha valami eltávolít minket Istentől, az veszélyt jelent a lelkünk számára.
g.) I/H A jó szülők megengedik gyerekeiknek, hogy különböző sportokat gyakoroljanak,
mulatságokon vegyenek részt és vidámparkba menjenek.
h.) I/H A jó szülők pénzt biztosítanak gyerekeik számára, hogy azok drága ruhákba
öltözzenek és szórakozzanak.

7. Ha elméd útszéli, sziklás vagy tövises talajhoz hasonlít, úgy kell annak továbbra is
maradnia?______________

8. Miről kéne prédikálnia egy lelkésznek?
a.) a Bibliáról
b.) Isten törvényéről
c.) Isten kegyelméről
d.) szórakoztató történetekről
e.) világi elméletekről
f.) Jézus életértől, haláláról, feltámadásáról és közbenjárásáról

9.
Milyen
„tövisek”
fojtják
életedben?_______________________________

el

Isten

10. Miért vall kudarcot sok keresztény?
a.) Nem ismernek elegendő bibliaszöveget.
b.) Túlságosan leköti őket az Istennel töltött idő és a Biblia olvasása.
11. Hogyan tudod megváltoztatni az általad képviselt „talaj”minőségét?
a.) Kérd Istent, hogy segítsen megtérni bűneidből.
b.) Gondolj a Szentírásra.

igéjét

a

te
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c.) Úgy olvasd a Bibliát, mint Isten hangját.
d.) Kérd őszintén Jézus segítségét.
e.) Hallgasd, mit mond Isten.
f.) Ismerd el, hogy egymagad nem vagy képes megváltozni.

29. tanulmány

1. Jézus példázataiban arról tanított, hogy…
a.) miként szeretne megszabadulni a rómaiaktól.
b.) miként foglalja el Jeruzsálemet.
c.) Isten országának az emberekben kell lakoznia.

2. Ki mondta:
a.) „Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus” (Gal 2:20)?
b.) „Nem gyönyörködöm a hitetlen halálában” (Ez 33:11)
c.) „Az evangyéliom… hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt.” (Kol 1:23)

3. Isten dicsősége…
a.) jellemében
b.) erejében
nyilvánul meg.

4. Kinek a feladata az „igazság magvainak” elhintése e világban?
a.) Jézusnak
b.) a szülőknek
c.) a lelkésznek
d.) nekem
e.) a szombatiskola tanítóknak
f.) minden Jézust ismerő személynek

SERDÜLŐK
B ÉV, 3. ÉVNEGYED, 27-39 tanulmányok

5. Ki a jó magvető? Írj a név mellé egy „J” betűt; ki veti el a konkolyt? Írj a név mellé egy
„E” (ellenség) betűt.
a.) ____ Jézus ____ Sátán
b.) Te milyen magokat vetettél?______________________________________

6. Jézus azt mondta, hogy Istennek országa hasonlatos..
a.) egy halászhálóhoz
b.) Médó-Prezsiához
c.) Babilonhoz
d.) Görögországhoz
e.) Rómához
f.) egy mustármaghoz
g.) egy jó magot vető emberhez
h.) a földbe rejtett kincshez

7. A Bibliában a kovász (élesztő) jelképezheti úgy a bűnt, mint az igazságot (a mennyeknek
országát). Írj „B” betűt abban az esetben, amikor a bűnt jelképezi. Írj „I” betűt, amikor a
kovász az igazságot jelképezi.
a.) ____ Húsvét (2Mózes 12:15)
b.) ____ régi kovász (1Korintus 5:6-8)
c.) ____ egy asszony, aki a kovászt liszttel keveri el (Máté 13:33)
d.) ____ „a farizeusok kovász” (Máté 16:12)

8. Igaz vagy hamis?
a.) I / H Vétkezhetsz mindaddig, míg csak kicsit vétkezel.
b.) I / H Egy kis bűn az Isten által adott összes parancsolat megrontását jelenti.
c.) I / H Ha engedjük, a Szentlélek fokozatosan átalakít Jézushoz hasonló emberekké.

9. Ki adja az erőt, mely segíti a magot a növekedni – legyen az egy közönséges mag vagy az
igazság „magva”?
a.) a mezőgazdász b.) a lelkész c.) a Biblia d.) Isten
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10. Miért élsz te itt a földön?
a.) Hogy pénzt keress és vagyont gyűjts.
b.) Hogy Jézushoz hasonlóvá válj.
c.) Bemutasd Jézust, hogy így mások is üdvösségre jussanak.
d.) Hogy „gyümölcsöket” teremj.
e.) Jól szórakozz.
f.) Készülj a mennybe.

11. Miért adta el az embere mindenét, amije volt?
a.) hogy segítse a szegényeket
b.) hogy megvásárolja a kincses ládát a föld tulajdonosától
c.) hogy megvásárolja a földet és így övé legyen az abban elrejtett kincs

12. A példázatban szereplő igazgyöngy…
a.) Isten igéjét
b.) gazdagságot, pénzt és vagyont
c.) Jézust
jelképezi.

13. Mikor van a „rostálás ideje”?
a.) Jézus második eljövetelekor

b.) Az 1000 év után

c.) keresztségkor

30. tanulmány

1. Igaz vagy hamis?
a.) I / H A Biblia szerint, a hetedik napi szombat Isten szent szombatnapja.
b.) I / H A Biblia azt tanítja, hogy a hét első napja, a vasárnap az új szombat.
c.) I / H Amikor valaki meghal, az halott, és többé nem tud semmit.
d.) I / H Amikor egy személy meghal, hallhatatlan lelke felmegy a mennybe.
e.) I / H Mivel Jézus Isten, Ő sohasem fáradt el mialatt a földön élt.
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2. Milyen volt a vihar a Galileai tengeren?
a.) egy gyenge esőzés
b.) szélfuvallat
c.) záporeső
d.) vakító villámlás
e.) erős szél
f.) fülsüketítő mennydörgés
g.) hatalmas hullámok
h.) veszélyes

3. Írj egy „T” betűt azon szavak elé, melyek a tanítványok lelkiállapotát írják le. Írj egy „J”
betűt azon szavak elé, melyek Jézus érzelmeit fejezik ki.
a.) ____ megrémült
b.) ____ nyugodt
c.) ____ félelem a fulladástól
d.) ____ riadt
e.) ____ bátor
f.) ____ csendes

4. Miért nem félt Jézus abban a viharban? Hogy tudott aludni?

a.) Teljesen megbízott Istenben, Atyjában.
b.) Bízott Isten iránta tanúsított szeretetében és gondoskodásában.
c.) Tudta, hogy bármikor használhatja erejét saját maga megmentésére.

5. Mit mondott Péter, miután Jézus lecsendesített a vihart?
a.) „Én Uram és én Istenem!”
b.) „Bizonyára te vagy a Messiás!”
c.) Nem mondott semmit.
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6. Isten milyen „viharban” lehet veled és adhat neked békét?
a.) amikor valaki, akit szeretsz, meghal
b.) szüleid elválnak
c.) súlyos beteg vagy
d.) leég a házad
e.) kísértést érzel, hogy vétkezz
f.) el kell költöznöd

7. Mi volt a gond a két ördöngössel?
a.) Sátán hatalma alatt voltak.
b.) Búsultak egy rokon halála miatt.
c.) Féltek a falusiaktól.
d.) Nem volt semmi gond velük.

8. Milyen napszakban értek Jézus és tanítványai a sírokhoz közel levő partra?
a.) kora reggel
b.) 12 órakor
c.) délután
d.) este
e.) éjszaka

9. Ki menekült a két ördöngöstől?
a.) a tanítványok

b.) Jézus

c.) mások

10. Igaz vagy hamis?
a.) I / H Jézushoz hasonlóan neked is lehet hited és bizalmad Istenben, s nem kell félned.
b.) I / H Miután Jézus meggyógyította a két ördöngöst, azok lábaihoz hulltak és imádták Őt.
c.) I / H Jézus az egyetlen óvintézkedés Sátán ereje ellen.
d.) I / H Mikor a város lakói látták, hogy Jézus meggyógyította a két embert, dicsőítették
Istent.
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e.) I / H Az ott lakó emberek arra kérték Jézust, hogy távozzon a városukból. Attól féltek,
hogy még több anyagi veszteségük lesz.

11. Írj egy „E” betűt a két ördöngöst jellemző tulajdonságok elé a Jézussal való találkozásuk
előtt és egy „U” betűt a vele való találkozás után.
a.) ____ erőszakosak
b.) ____ intelligensek
c.) ____ tiszták
d.) ____ piszkosak
e.) ____ kiabáltak
f.) ____ dicsőítették Istent
g.) ____ Jézus lábához borultak
h.) ____ nyugodtak
i.) ____ fel voltak öltözve
j.) ____ csendesek
k.) ____ veszélyesek

12. Ki mondta?
a.) „Miért vagytok ily félénkek?” (Márk 4:40) _________________________
b.) „Eredj haza a tiéidhez, és jelentsd meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr.”
(Márk 5:19) ___________________________________

31. tanulmány

1. Számozd meg az eseményeket a történés sorrendjében (1-től 8-ig).
a.) ____ Jézus meggyógyítja a két férfit
b.) ____ 2000 disznó vízbe fullad
c.) ____ két ördöngös Jézus felé szalad
d.) ____ a gonosz lelkek belemennek a disznókba
e.) ____ Jézus elküldi a két ördöngöst bizonyságot tenni
f.) ____ A város lakói megkérik Jézust, hogy távozzon környékükről
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g.) ____ a tanítványok elszaladnak s otthagyják Jézust
h.) ____ a két ördöngös ott marad Jézus mellett s hallgatnak rá

2. Mit kért Jairus Jézustól?
a.) hogy adja vissza vak kislányának a szeme világát
b.) gyógyítsa meg beteg kislányát
c.) támassza fel halott kislányát
d.) gyógyítsa meg beteg szolgáját

3. Miért állt meg Jézus a Jairus házához vezető úton?
a.) Jairus lánya meghalt; már nem kellet odamennie.
b.) A rabbik és farizeusok kérdést tettek fel neki.
c.) Egy asszony megérintette s meggyógyult.
d.) Megszerette volna látogatni Péter házát.

4. Miért kérdezte meg Jézus: „Ki érintett engem?”
a.) Jézus szerette volna, ha a nő és mások is megtudják, hogy az ő hite – és nem a babona –
gyógyította meg.
b.) Jézus tudta, hogy a nő érintette meg ruhája szegélyét, mert hitt abban, hogy Ő megtudja
gyógyítani.

5. Mit kell tenned, hogy legyőzz egy rossz szokást?
a.) Csak jobban kell igyekezned.
b.) Csak hinned kell, hogy Jézus segít neked.
c.) Függnöd kell Jézus erejétől és emellett minden tőled telhetőt meg kell tenned.
6. Írj „Á” betűt minden olyan tevékenység mellé, melyből áldás származik számodra.
a.) ____ Komolyan imádkozol és odafigyelsz arra, amit mondasz.
b.) ____ Ima közben máshol járnak a gondolataid.
c.) ____ Odafigyelsz az ének szavaira, mikor énekelsz.
d.) ____ Prédikáció közben azon töprengsz, mi van főzve ebédre?
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e.) ____ Mialatt gyülekezetben vagy, a délutáni tevékenységeket tervezed.
f.) ____ Hallgatod a prédikációt és próbálod megérteni azt.

7. Kik látták Jézust, amint Jairus lányát feltámasztja?
___________________________________________________________________________
8. Igaz vagy hamis?
a.) I / H Heródiás még a mulatság előtt eltervezte, hogy megöleti Keresztelő Jánost, mialatt
Heródes lerészegedik.
b.) I / H Heródiás meglelte boldogságát miután Keresztelő János meghalt.
c.) I / H Sátán elakarta bátortalanítani Jézust, ezért megölette Keresztelő Jánost.
9. Miért ölette meg Heródes Keresztelő Jánost?
a.) Rosszul választotta meg barátait.
b.) Kérte Isten vezetését.
c.) Nem gondolkodott mielőtt ígéretet tett volna.
d.) Alkoholt ivott.

10. Miért nem szabadította ki Jézus Keresztelő Jánost a börtönből?
a.) Jézus nem tudta kiszabadítani Jánost.
b.) Jézus tudta, hogy János hittel kiállja a próbát.
c.) János halála más mártírokat is hűséges kitartásra bátorított.

32. tanulmány

1. Miként készültek fel a tanítványok, mielőtt kettesével elindultak igehirdető misszióútjukra?
a.) Maga Jézus képezte ki őket.
b.) Elegendő pénzt spóroltak a költségekre.
c.) Felpakoltak élelemmel, váltóruhával, szandálokkal.
d.) Magukkal vitték segítőiket is.

2. Ki mondta?
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a.) „Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre és pihenjetek meg egy kevéssé.”
(Márk 6:31)? ____________________________________________________
b.)
„Bocsásd
el
őket”
_______________________________________________
c.)
„Adjatok
nékik
ti
________________________________________

(Márk

enniök.”

6:36)?

(Márk

6:37)?

3. Mit tettek a tanítványok mikor kettesével kiküldettek?
a.) halottakat támasztottak fel
b.) leprásokat gyógyítottak
c.) démonokat űztek ki
d.) betegeket gyógyítottak
e.) megtérésre intették az embereket
f.) hirdették az evangéliumot

4. Igaz vagy hamis?
a.) I / H Jézus egy nagyon érdekes tanító volt.
b.) I / H Azok az emberek, akiket Jézus tanított, elfelejtettek enni egész nap.
c.) I / H Jézus néha éhes, szomjas és fáradt volt.
d.) I / H Jézus néha türelmetlen és lobbanékony volt.
e.) I / H Jézus és a tanítványok még azelőtt ettek, hogy a sokaságnak enni adtak volna.

5.
a.) A tanítványok közül
9)______________________

ki

hozta

oda

b.)
Ki
hozta
Simon
Pétert
41)__________________________________
c.) Ki szólt Jézusnak a görögökről, akik
12:22)________________________________

Jézushoz

a

Jézushoz?
látni

szerették

fiút?

(János

(János
volna

Őt?

6:81:40(János

6. Hány kosár maradékot szedtek fel miután Jézus megvendégelte azt a hatalmas tömeget?
_____________________________________________________

SERDÜLŐK
B ÉV, 3. ÉVNEGYED, 27-39 tanulmányok

7. Igaz vagy hamis?
a.) I / H Jézus azt tanította, hogy ne tékozoljunk el semmit.
b.) I / H A tanítványok királynak akarták koronázni Jézust.
c.) I / H A sokaság eldöntötte, hogy kényszeríti Jézust a királyság elfogadására.
d.) I / H Jézus azt akarta, hogy megkoronázzák őt királyként.
e.) I / H A tanítványok nem akartak elmenni.
f.) I / H A tanítványok azonnal hallgattak Jézusra.

8. Miért akarták a tanítványok, hogy Jézus a királyuk legyen?
a.) Meg tudta volna szabadítani a rómaiaktól, és meg tudta volna gyógyítani a sebesült zsidó
katonákat.
b.) Csodával határos módon minden embert el tudott volna látni élelemmel.
c.) Tiszta szívet adott volna, megbocsátotta volna bűneiket és megajándékozta volna őket
örök élettel.
d.) Segített volna nekik önzetlennek és szerénynek lenni.

9. Hogyan kéne felhasználnod az idődet?
a.) Pénzkereséssel, hogy szép dolgokat – mint például iPod-ot, számítógépeket,
videojátékokat – vásárolhass.
b.) Fontos emberek barátságát keresve.
c.) Az igaz bölcsességet elsajátítva.
d.) Igyekezni szép fényben feltűnni.
e.) Barátságot ápolni Jézussal.

10. Mit jelent: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak” (János
6:54)?
a.) Mikor Úrvacsorázunk, tulajdonképpen Jézus testét esszük és az Ő vérét isszuk.
b.) „Ennünk” kell szavait a naponkénti Bibliatanulmányozás és szavának beteljesítése által.
c.) Jézus szavai élet.
d.) El kell fogadnunk Jézust személyes megváltónknak.
e.) El kell hinnünk, hogy Jézus megbocsátja bűneinket.
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f.) Jézus szeretetére kell gondolnunk.

33. tanulmány

1. Jelöld be, hogy mi szabály (SZ); mi utal a Tízparancsolatra (T); mi hagyomány (H).
a.) ____ megemlékezzél a szombatnapról
b.) ____ ceremoniális tisztulás
c.) ____ végezd el a házi feladatod minden nap
d.) ____ használj szűrt vizet a tisztálkodáshoz
e.) ____ sebesség korlátozás 90 km/h
f.) ____ járj templomba vasárnap
g.) ____ feküdj le este 8:00 óráig
h.) ____ fogadj szót a szüleidnek
i.) ____ korbán
j.) ____ ne kívánj
k.) ____ állj meg a jelzőlámpánál
l.) ____ ne lopj

2. Jézus miért nem tartotta tiszteletben és nem hallgatott az emberi hagyományokra?
a.) Mert ember alkotta szabályok azok.
b.) Egyes hagyományok az Istenre való hallgatás kizárását feltételezték.
c.) Ő nem tudta mik azok.
d.) Ő Istenre hallgatott, nem emberekre.

3. Hogyan nevezték a zsidók azt az ajándékot, melyet az egyén félretett Istennek, ahelyett,
hogy szüleit segített volna?
a.) Koám

b.) Korbán

c.) Korah

d.) Khalkoh

4. Mit engedett meg ez a szabály?
a.) Az illető személy önző lehetett és figyelmen kívül hagyhatta az V-ik parancsolatot.
b.) Az illető személy „jól mutatott” az emberek előtt.
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c.) Megtarthatta magának a teljes vagyonát ahelyett, hogy idős szüleit gondozta volna.

5.
Milyen
állathoz
hasonlították
_______________________________

a

zsidók

a

pogányokat?

6. Miért tette meg Jézus azt a hosszú utat egész Föníciáig?
a.) Hogy része legyen a jól kiérdemelt pihenésben.
b.) Hogy segítsen a föníciai asszony leányán.
c.) Hogy megmutassa a tanítványoknak, miként kell bánni a pogányokkal.
d.) Hogy megmeneküljön az üldözéstől.

7. Mi az, ami bemocskol egy személyt?
a.) tettei, szavait, gonosz gondolatai
b.) Isten törvényének áthágása
c.) az ember által létrehozott törvények be nem tartása

8. Mi volt a gond az asszony lányával?
a.) Démonok szállták meg.
b.) Le volt bénulva.
c.) Meghalt.

9. Kik voltak Tízváros misszionáriusai?
a.) Péter
b.) Júdás
c.) Jézus
d.) két ördöngös

10. Hogyan volt képes a két ördöngös befolyásolni saját népét inkább, mint bárki más?
___________________________________________________________________________

11. Ha Jézus megváltoztatott téged, mit tehetsz azért, hogy mások is megismerjék Őt?
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___________________________________________________________________________

12. Mit tettek az ott élő emberek azért, hogy megmutassák Istenbe vetett hitüket?
___________________________________________________________________________
a.) Hallgatták Jézust, amint a mennyeknek országáról prédikált.
b.) Elhozták beteg barátaikat és családtagjaikat Jézushoz, hogy meggyógyítsa azokat.
c.) Megkérték Jézust és tanítványait, hogy távozzanak.

13. Hány férfit (nőkön és gyerekeken kívül) vendégelt meg Jézus Tízvárosban?
____________

14. Amikor Jézus először Tízvárosba ment, miért kérték Őt az emberek arra, hogy távozzon?
a.) Mert meggyógyította az ördöngösöket.
b.) Mert a disznóik elpusztultak.

34. tanulmány

1. Bethsaida jelentése
a.) halászás háza
b.) Beth háza
c.) szegények háza

2.
Nevezzetek
meg
három
Bethsaidából
való
tanítványt
(János
1:45)______________________________________________________________________

3. Mi volt a farizeusok és sadduceusok rossz „kovásza”?
a.) A Messiást szabadító királyként várták.
b.) Jézusnak jelt kellett volna tennie a farizeusok és sadduceusok között.
c.) Jézusnak szüksége volt a farizeusok és sadduceusok támogatására.
d.) A Messiás Izraelt újra nagy királysággá tette volna, vagy egy új földi királyságot alapított
volna.
e.) A Messiásnak az Ézsaiás 53-ban megjövendölt próféciának kellett megfelelnie.
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4. Feleltessétek meg Jézus nevét (baloldal) annak jelentésével (jobboldal).
a.) Jézus

Emberi név és cím

b.) Krisztus

Emberi név

c.) Jézus Krisztus

Görög eredetű név

d.) Messiás

Zsidó eredetű név

5. Húzd alá mindenik zárójelben a helyes választ.
Jézusnak szükség volt (Jeruzsálemben; Jeruzsálemen kívül) meghalnia. Ez arra mutatott,
hogy halála (csak a zsidóknak; csak más nemzetiségűeknek; mindenkinek) üdvösséget hoz.

6.
a.) Ki volt az a tanítvány, aki megdorgálta Jézust amiért a halálról beszélt? (Máté
16:22)________________________________
b.) Ki volt az a tanítvány aki megkérdezte Jézust, ha járhat-e a vizen? (Máté
14:28)_________________________________
c.)
Melyik
tanítvány
tagadta
22:58)______________________________

meg

Jézust?

(Lukács

d.) Melyik tanítván nem akarta megengedni Jézusnak, hogy megmossa lábait? (János
13:8)______________________________________
e.) Ki volt az a tanítvány, aki hajlékot akart építeni Jézusnak, Mózesnek és Illésnek? (Lukács
9:33)______________________________________
f.)
Melyik
tanítvány
vallotta
Jézusról,
16:16)_______________________________

hogy

ő

a

Messiás?

(Máté

7. Ki mondta: „Ez az én szerelmes Fiam; őt hallgassátok.” (Márk
9:7)______________________ Kinek mondta?____________________________________

8.
Melyik
három
tanítvány
hegyre?________________________________

ment

fel

9. Miért imádkozott Jézus?
a.) Erőt kért az előtte álló szenvedéshez.
b.) Segítsen a tanítványoknak megbizonyosodniuk, hogy Ő Isten fia.

Jézussal

a
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c.) Tanítványai hitének megerősítéséért.
d.) Hogy csodákat legyen képes művelni.
e.) Hogy a tanítványok hallgassanak rá és fogadják el szavait.

10. Mennyi időt töltött Jézus imádkozással?
a.) 1-2 percet b.) 5-10 percet

c.) egy órát

d.) az egész éjszakát

11. Máté 17. fejezete a „Megdicsőülés hegye” címet viseli. Keresd ki a „megdicsőülés” szót
egy értelmező szótárból. Mit jelent?______________________________________________
12.
Kik
jöttek
a
mennyből
(a
Jézust?________________________________

megdicsőülés

hegyén)

bátorítani

13. Igaz vagy hamis?
a.) I / H Jézus úgy vélte, hogy a tanítványoknak erős a hitük.
b.) I / H A tanítványok azt hitték, hogy Mózes és Illés azért jöttek, hogy segítsen Jézusnak
megalapítani a földi királyságot.

35. tanulmány

1. A megdicsőülés hegyén történtek után mit nem tudott megtenni a többi kilenc tanítvány?
a.) Feltámassza a halottakat.
b.) Meggyógyítson egy leprást.
c.) Kiűzze az ördögöt egy fiúból.
2. Miért fénylett Jézus és a három tanítvány arca miután lejöttek a hegyről?
a.) A mennyei dicsőség tette fényessé arcukat.
b.) Ők sokkal többet dolgoztak Istenért.

3. Ki mondta?
a.) „Mit versengetek ezekkel?” (Márk 9:16)________________________________________
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b.)
„…
de
ha
valamit
9:22)_______________________

tehetsz,

c.)
„Ha
hiheted
azt,
minden
9:23)_________________________

légy

segítségül

lehetséges

d.)
„Hiszek
Uram!
Légy
hitetlenségemnek.”___________________________

a

nékünk”

(Márk

hívőnek.”

(Márk

az

én

segítségül

4. Ki a legerősebb?
a.) Jézus

b.) a gonosz angyalok

c.) Sátán

5. Miért nem tudták a tanítványok kiűzni azt a gonosz lelket?
a.) Csak imával lehetett kiűzni azt.
b.) Nem a megfelelő szavakat használták.
c.) Irigykedtek arra a három tanítványra, akik Jézussal felmentek a hegyre.
d.) Kicsinyhitűek voltak.
e.) Könnyedén tekintettek a szent munkára.

6. Hogy érezték magukat a tanítványok, amikor nem sikerült meggyógyítani az ördöngös
kisfiút?
a.) büszkén

c.) megalázva

e.) összezavarodtak

g.) kételkedtek

b.) szomorúan

d.) boldogan

f.) csüggedten

h.) gyenge hittel

7. Miként tehetsz szert több hitre?
a.) Kérd Istentől imával és böjttel.
b.) Gondolj Isten szavaira.
c.) Gondolj bűneidre és problémáidra.
d.) Kutasd a Szentírást.
e.) Tegyél jót, hogy ellensúlyozd rossz cselekedeteidet.
f.) Tedd meg a tőled telhető legjobbat.

8. Igaz vagy hamis?
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a.) I / H Isten akkor tud a leginkább felhasználni, ha féltékeny, kétkedő, egoista és versengő
vagyok.
b.) I / H Isten akkor tud a leginkább felhasználni, amikor szeretettel, hittel és bizalommal
teljes vagyok iránta.

9. Írj egy „SZ” betűt, ha a gondolat a Szentlélektől származik és egy „S” betűt, ha az Sátántól
ered.
a.) ____ Jézusnak engem kellett volna választania, nem őt!
b.) ____ Szeretnék egy fontos beosztású munkahelyet Isten országában.
c.) ____ Kérlek, bocsásd meg önző gondolataim.
d.) ____ Örülök, hogy segíthetek!
e.) ____ Vegyünk néhány szál virágot a nagyinak.
f.) ____ Mérges vagyok, ezért belerúgok a kutyába – úgysem lát senki.
g.) ____ Győzni fogok bármi áron.
h.) ____ Szeretem Jézust és bízom benne.
i.) ____ Én akartam első lenni!
j.) ____ Igen, anya!
k.) ____ Gondoskodom, hogy a cicának legyen étele és vize.

10. Milyen hegyről beszélt Jézus Máté 17:20-ban?
a.) Egy valóságos hegyről, mint amilyen például a Mont Everest.
b.) Olyan akadályokról, melyeket Sátán elénk gördít.
c.) Nehézségekről, melyek megakadályozzák Isten akaratát teljesíteni.

11.
a.) Mit mondott Isten a tanítványoknak, mit kell tegyenek Lukács 9:35 szerint?
___________________________________________________________________________
b.)
Mit
mondott
a
tanítványoknak
Lukács
9:
44-ben?
___________________________________________________________________________
c.)
Neked
mit
kellene
___________________________________________________

tenned?
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12. Milyen gyermeknek szeretne látni Jézus téged? Karikázd be a helyes válaszokat?
a.) szeretetteljesnek
b.) egoistának
c.) alázatosnak
d.) kedvesnek
e.) elutasítónak
f.) „először én”
g.) megbízhatónak
h.) érdektelennek
i.) büszkének
j.) ne csak magadra összpontosíts

36. tanulmány

1. Mire emlékeztek az izraeliták a sátoros ünnepkor?
a.) Isten gondviselésére Izrael pusztai vándorlása alatt
b.) az Úrvacsorára
c.) a gazdag búzatermésre
d.) Izrael Egyiptomból való szabadulására
e.) a gazdag olajbogyó- és szőlőtermésre
f.) a Midiániták felett aratott győzelemre

2. Mit jelképezett a borral elegyített víz kiöntése az oltárra?
a.) Jézus kereszthalálát
b.) az Úrvacsorát
c.) a csodát, amikor Isten vizet fakasztott Izraelnek a pusztában
d.) a víz borrá történő átváltoztatását a kánai menyegzőn
3. Jézus mondta: „Ha valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék.” Mit jelentenek ezek a
szavak?
a.) Jézus képes a kősziklából vizet fakasztani.
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b.) Jézus szavai olyanok, mint a víz egy szomjas embernek.
c.) Mindenki jöhet Jézushoz.
d.) Csak Jézus tudja betölteni szükségleteinket.

4. Milyen órában kezdte el Jézus tanítani a népet? János 8:2
a.) korán reggel

b.) 12 órakor

c.) este

d.) éjszaka

5. Hogyan válaszolt Jézus az írástudók és farizeusok kérdéseire?
a.) A bűnös asszonyt meg kell kövezni.
b.) A bűnös asszonyt meg kell büntetni.
c.) A bűnös asszony megbocsátást érdemel.
d.) Jézus nem válaszolt szavakkal kérdéseikre.

6. Jézus mondta: „Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ.” Hány követ dobtak
az asszonyra?________________________________________________________________

7. Igaz vagy hamis?
a.) I / H Jézus kereste az alkalmat, amikor hatalmával és dicsőségével élhetne.
b.) I / H Jézus azt mondta az asszonynak, hogy ő elítéli bűnéért.
c.) I / H Jézus azt mondta az asszonynak, hogy nyugodtan vétkezhet tovább.
d.) I / H Jézus azt mondta az asszonynak, hogy nyugodtan vétkezhet mindaddig, míg
megbánja azt.
e.) I / H Jézus azt mondta az asszonynak, hogy többé ne vétkezzen – „eredj el és többé ne
vétkezzél!” János 8:11
f.) I / H Jézus gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst.
8. Miért lettek a farizeusok annyira dühösek, mikor Jézus kijelentette magáról, hogy Ő a világ
világossága?
a.) Ők saját magukról vallották, hogy a világ világossága lennének.
b.) Jézus egy Messiásra vonatkozó próféciát alkalmazott saját magán.

9. Miért próbálták megkövezni a zsidók Jézust?
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a.) mert bűneiket leírta a porba
b.) azt vallotta magáról, hogy Ő a világ világossága
c.) Istennek mondta magát a VAGYOK megnevezéssel

10. Hogyan kapta vissza a vakon született látását?
a.) a Jézus által készített sár gyógyította meg szemeit
b.) a Siloám tavának vize gyógyította meg szemeit
c.) hitt Isten gyógyító erejében és engedelmeskedett neki

37. tanulmány

1. Ki mondta és kinek: „Uram, akarod-é, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és
eméssze
meg
ezeket,
mint
Illyés
is
cselekedett?”
(Lukács
9:54)?
___________________________________________________________________________

2. Mit tett Jézus, mikor a samaritánusok sértegették?
a.) Tüzet kért az égből.
b.) Megátkozta őket.
c.) Tovább ment egy másik faluba.
d.) Azt mondta a tanítványoknak, hogy ne kérjenek tüzet az égből.

3. Mit jelent: „eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy” (Lukács 9:51)?
a.) Jézus túlságosan félt felmenni Jeruzsálembe.
b.) Isten akaratát teljesítendő szilárd elhatározással elindult Jeruzsálembe.
Rendelkezel-e te is egy ilyen szilárd elhatározással, ami életed Istentől való vezetését illeti?
___________________________________________________________________________

4. Miben különbözött Jézus azon utasítása, amit a 70-nek adott attól, amit a 12 tanítványnak
mondott? (Máté 10:5-15; Lukács 10:1-12)
a.) A 70 magához vehetett egy „szatyor vagy táska szandált” – a 12 nem.
b.) A 12 tanítvány egy városban járhatott házról-házra – a 70 nem.

SERDÜLŐK
B ÉV, 3. ÉVNEGYED, 27-39 tanulmányok

c.) A 12 tanítványt elküldték a zsidókhoz, samaritánusokhoz és pogányokhoz.
d.) A 12 tanítvány azt a küldetést kapta, hogy ne menjenek a pogányokhoz, hanem csak a
zsidókhoz. A hetvennek kellett elmennie a városokba.

5. Igaz vagy hamis?
a.) I / H A 70 tanítványnak azokba a városokba kellett mennie, melyeket Jézus nem sokkal
előtte látogatott meg.
b.) I / H A 70 tanítvány olyan városokba kapott kiküldetést, melyeket Jézus készült
hamarosan meglátogatni.

6. Hány tanítvány-párt küldött el Jézus ez alkalommal?
12

29

35

70

7. Ki mondta és kinek: „De ki az én felebarátom?” (Lukács 10:25, 29)?
___________________________________________________________________________

8. Miként válaszolt Jézus a törvénytanító kérdésére: „Mester, mit cselekedjem, hogy az örök
életet vehessem?”
a.) Feltett neki egy kérdést.
b.) Egy teendőkkel tele listát adott neki.
c.) Jézus egyetértett vele abban, hogy be kell tartania a törvényt: Szeresd az Urat, a te
Istenedet és felebarátodat, mint magadat.
d.) Jézus az Ő követésére hívta őt.
e.) Jézus azt mondta neki, hogy nem szükséges megtartani a törvényt.

9.
Melyik
törvények
beszélnek
szeretetről?______________________________

az

Melyikek
a
felebarát
____________________________________________

iránti

10. Kikről voltak meggyőződve a zsidók, hogy nem az ők felebarátjuk?
a.) a beteg emberekről
b.) az ellenségről

Isten

iránti
szeretetről?
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c.) a bűnösökről
d.) a tudatlanokról
e.) a sérültekről
f.) az idegenekről
g.) a pogányokról
h.) a leprásokról
i.) a barátaikról
j.) a vámszedőkről
k.) a samaritánusokról
l.) bárki másról

11. Igaz vagy hamis?
a.) I / H A törvény tanítóját azért küldték a zsidó vezetők, hogy tőrbe csalja Jézust.
b.) I / H A törvény tanítóját tényleg érdekelte a kérdésére adott válasz.
c.) I / H A pap és a lévita hallották, amint Jézus róluk mesélt, hogy miként hagyták cserben a
sebesült samaritánust.
d.) I / H A pap és a lévita meglátták a samaritánust miközben egy vallási összejövetelről
tartottak hazafele.
e.) I / H Jézus ismeri nevedet és tudja ki vagy te.
f.) I / H Jézus tudja hol laksz.
g.) I / H Az egész menny figyelte a papot és lévitát, ha segítenek-e a sebesült emberen.

38. tanulmány

1. Miért mesélte el Jézus az irgalmas samaritánus történetét?
a.) Valaki megkérdezte: „Jól kell-e bánniuk a zsidóknak a samaritánusokkal?”
b.) Valaki megkérdezte: „Jól kell-e viseltetniük a samaritánusoknak a zsidók iránt?”
c.) Valaki megkérdezte: „Ki az én felebarátom?”

2. Mi volt a gond a pappal és a lévitával, akik nem segítettek a bajbajutott emberen?
a.) Semmi – a zsidók és samaritánusok ellenségek voltak.
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b.) Semmi – ez lehetett egy csapda is.
c.) Semmi – nem volt biztonságos ott megállni.
d.) Minden – az embernek segítségre volt szüksége.

3. A történetből melyik szereplő képviselte Jézust?
a.) a samaritánus

b.) a sebesült

c.) a pap

d.) a lévita

4. Melyik volt Jézus kedvenc helye, ahol pihenni szokott?
a.) Jeruzsálem – a templomban
b.) Kapernaum – Péter házában
c.) Jerikó – Zákeus házában
d.) Betánia – Lázár házában

5. Miként időzhetsz Jézus lábainál?
a.) A naponkénti Bibliatanulmányozással.
b.) Ha minden nap időt szentelsz a Jézussal való beszélgetésre és az Ő meghallgatására.
c.) Ha megbizonyosodsz arról, hogy hetente egyszer vannak „csendes perceid”.
d.) Ha aktívan részt veszel a missziómunkában.

6. Milyen évszakban volt a templomszentelés ünnepe?
a.) tavasszal

b.) nyáron

c.) ősszel

d.) télen

7. Még hogyan nevezték a templomszentelés ünnepét? (két helyes válasz van)
a.) a fények ünnepe
b.) Hanukah
c.) Purim
d.) Yom Kippur

8. Jézus szerint miért nem hitték el a zsidók, hogy Ő a Messiás?
a.) Nem hoztak elegendő áldozatot.
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b.) Ők nem voltak Jézus „juhai”.
c.) Eldöntötték, hogy nem hisznek Jézusnak és nem hallgatnak rá.

9. Miért nem engedte meg Jézus, hogy megkövezzék?
a.) Még nem jött el a halála ideje.
b.) Tavasszal, a Húsvét idején kellett meghalnia.
c.) Jézusnak kereszthalállal kellett meghalnia, nem megkövezés által.

10. Igaz vagy hamis?
a.) I / H A démonok hiszik, hogy Jézus Isten fia.
b.) I / H A démonok hallgatnak Jézusra, mert szeretik Őt.
c.) I / H Én döntöm el, hogy Jézusra hallgatok-e.
d.) I / H Eldöntöttem, hogy megengedem Jézusnak, hogy bennem éljen.
e.) I / H Szabad választásom szerint naponta időt töltök el azzal, hogy Őt jobban
megismerjem.
f.) I / H Úgy döntök, hogy hallgatok mindarra, amit a Bibliából ismerek.

39. tanulmány

1. Mit mondott Jézus, hogy hívjuk az Atyját?
a.) A te Atyád.
b.) Mi Atyánk

2. Az első dolog, amit el kell hinnünk imádkozáskor az, hogy…
a.) Isten a mennyben van
b.) Isten nagyon erős
c.) Isten szeret minket
d.) Isten gyűlöli a bűnt

3. Az Úr imádságának mely része emlékeztet minket a harmadik parancsolatra?
a.) jöjjön el a te országod

SERDÜLŐK
B ÉV, 3. ÉVNEGYED, 27-39 tanulmányok

b.) az embernek fia a szombatnak Ura
c.) szenteltessék meg a te neved
d.) bocsásd meg a mi vétkeinket

4. Ki visz minket kísértésbe?
a.) Isten

b.) Sátán

5. Számozd meg helyes sorrendben a bibliavers szavait (Jakab 4:3)
a.) ____ mert nem jól kéritek
b.) ____ de nem kapjátok
c.) ____ kéritek
d.) ____ hogy gerjedelmeitekre
e.) ____ költsétek azt

6. Melyik a jobb?
a.) kérni valamit magadnak
b.) azért kérni valamit, hogy másokon segíts

7. A Lukács evangéliuma 11:5-8 verseiből megtanulhatjuk, hogy…
a.) imáinkban legyünk kitartóak – mindig kérjünk
b.) azért kéne kérnünk, hogy másokon segítsünk, soha ne magunknak

8. Milyen feltételeknek kell megfelelnünk Isten előtt ahhoz, hogy választ kapjunk imáinkra?
a.) Hallgassunk Istenre, ha szeretjük Őt.
b.) Szeressük embertársainkat és kérjünk bocsánatot, amikor erre szükség van.
c.) Őszintén adjuk meg Istennek a tizedet és adományainkat.
d.) Bíznunk kell Istenben, higgyünk neki és legyen hitünk.
e.) Komolyan és kitartóan esdekeljünk.

9. Mit tett az asszony rögtön azután, hogy meggyógyult?
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a.) Dicsőítette és magasztalta Istent.
b.) Szaladt és ugrándozott.
c.) Felegyenesedett.
d.) Megfordult, hogy lássák.

10. Mit válaszoltak a vezetők, amikor Jézus megkérdezte tőlük, ha szabad-e (törvényes)
szombatnapon gyógyítani?
a.) Azt mondták, hogy nem helyes szombaton beteget gyógyítani.
b.) Azt mondták, hogy a betegek gyógyítása egy olyan jó dolog, amit lehet végezni
szombaton.
c.) Nem válaszoltak semmit.

11. Mit mondott Jézus, kit kéne vendégségbe hívnunk magunkhoz?
a.) a szegényeket
b.) a barátainkat
c.) a nyomorékokat
d.) a gazdagokat
e.) a büszkéket
f.) a sántákat
g.) a fogyatékosokat
h.) a vakokat
i.) a betegeket
j.) azokat, akik nem tudnak visszahívni
k.) azokat, akik a maguk során ők is visszahívnak
l.) a fontos embereket

12. Kit szeress a legjobban?
a.) a családod
barátokat

b.) a nagyszüleid

13. Mit jelent: „Nem tudok elmenni”?

c.) testvéreid

d.) Istent

e.) a
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a.) ténylegesen vannak olyan dolgaim, amiket el kell végeznem
b.) nem szeretnék menni
c.) olyan dolgokkal vagyok elfoglalva, melyek számomra fontosabbak

B évfolyam, 27-39 LECKÉK, ISMÉTLŐ TEVÉKENYSÉGEK

Találtasd – a Máté 13-ban található példázatok
1. ____ Máté 13:3-9

A. a szántóföldbe elrejtett kincs

2. ____ Máté 13:24-30

B. a kovász

3. ____ Máté 13:31-32

C. a drágagyöngy

4. ____ Máté 13:33

D. a háló valamint a rossz és jó hal

5. ____ Máté 13:44
mutogat

E. az ember, aki új és régi kincseket

6. ____ Máté 13:45-46

F. a magvető és a négy féle talaj

7. ____ Máté 13:47-50

G. a búza és a konkoly (gyomok)

8. ____ Máté 13:52

H. a mustármag

Bibliai térképek
Keress egy Jézus idejéből való Palesztina térképet, mint például amilyet a B33 leckénél
találsz. Keresd meg rajta a következő helyeket és idézz fel legalább egy történetet, amely
azon a vidéken történt.
_____ Betánia
_____ Bethesda
_____ Filippi Cézárea
_____ Kána
_____ Kapernaum
_____ Tízváros
_____ Galilea
_____ Genezáret
_____ Jeruzsálem
_____ Jordán folyó
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_____ Júdea
_____ Nain
_____ Názáret
_____ Perea (Gileád)
_____ Főnicia
_____ Galileai tenger

Vallási vezetők. Írj egy „S” betűt a sadduceusokat jellemző szavak mellé és egy „F” betűt a
farizeusokat jellemző szavak mellé.
1. ____ nem hittek a feltámadásban
2. ____ gyűlölték a rómaiakat
3. ____ zsidó papok, főpap
4. ____ sok hagyományuk volt
5. ____ barátkoztak a rómaiakkal
6. ____ nem foglalkoztak a hagyományokkal
7. ____ vallásos zsidó vezetők
8. ____ több lázadást is indítottak a rómaiak ellen

Ki mondta?
1. „Bízzál leányom; a te hited megtartott téged.”___________________ (Máté 9:22)
2. „Bízzatok; én vagyok, ne féljetek!” ___________________________ (Máté 14:27)
3. „Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre és pihenjetek meg egy kevéssé.”
____________________________________________ (Márk 6:31)
4. „Adjatok nékik ti enniük.” ________________________________ (Márk 6:37)
5. „Ifjú, néked mondom, kelj föl!” _____________________________ (Lukács 7:14)
6. „Leányzó, kelj fel!” _______________________________ (Lukács 8:54)
7. „Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben” ____________________________ (Lukács 11:2)

Egészítsd ki a hiányzó részeket!
„Mert mindenki, aki magát ________________, ________________; és aki magát
___________________, _________________.” (Lukács 14:11)
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felmagasztalja

megaláztatik

megalázza

felmagasztaltatik

Szombati tevékenységek
Amikor Jézus a földön járt, bemutatta miként tartsuk és ünnepeljük meg a szombatot. Milyen
dolgokat tett szombaton Ő?
1. Meggyógyította az ______________________ embert. Máté 12:9-13
2. Meggyógyított egy ____________ éve beteg embert. János 5: 5-9
3. Meggyógyított egy ______________ született embert. János 9:2-14
4. Elment a __________________ és ott tanított. Lukács 4: 16-31
5. Meggyógyított egy _________________ asszonyt. Lukács 13: 10-13
6. Elment étkezni egy ________________________ házába. Lukács 14:1
7. Meggyógyított egy _______________________ embert. Lukács 14:2-4

Bibliai matematika – Máté 14:13-21; 15:32-38

Hány embert vendégelt meg Jézus?
A. __________ Azon férfiak száma, akiket a fiú ételéből vendégelt meg.
B. __________Azon férfiak száma, akiket a tanítványok ételéből vendégelt meg.
C. __________Az összes férfi száma, akiket megvendégelt Jézus.
D. __________Nem ismerjük az asszonyok és a gyermekek számát, de ha egy asszonyt és
egy gyereket számolunk minden férfira, hány emberről lenne szó? (C x 3)

Hány kenyeret használt fel Jézus?
E. __________ a fiútól származó kenyerek száma
F. __________ a tanítványoktól származó kenyerek száma
G. ______ az összes kenyér száma

Hány kosár maradékot szedtek fel?
H. ________ az 5000 megvendégelésekor megmaradt maradék kosarainak száma
I. _________ a 4000 megvendégelésekor megmaradt maradék kosarainak száma
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J. _______ az összes maradék-kosár száma

MEGOLDÁSOK
B-27 FELADATLAPOK
1. b, d, e, f, h, j
2. h
3. a.) K; b.) B; c.) K; d.) B
4. a
5. a
6. d
7. a.) 4; b.) 7; c.) 5; d.) 2; e.) 6; f.) 3; g.) 1
8. a, b, c
9. a, b, c
10. a.) Jézus; b.) a farizeusok; c.) Jézus

B-28 FELADATLAPOK
1. a, b
2. a.) N; b.) N; c.) N; d.) N; e.) N; f.) N
3. a, b, c
4. c
5. b
6. a.) I; b.) H; c.) I; d.) I; e.) I; f.) I; g.) H; h.) H
7. nem
8. a, b, c, f
9. a válaszok különböznek
10. b
11. a, b, c, d, e

B-29 FELADATLAPOK
1. c
2. a.) Pál; b.) Isten; c.) Pál
3. a
4. a, b, c, d, e, f
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5. a.) J; E; b.) a válaszok különböznek
6. a, f, g, h
7. a.) B; b.) B; c.) I; d.) B
8. a.) H; b.) I; c.) I
9. d 10. b, c, d, f
11. c
12. c
13. a

B-30 FELADATLAPOK
1. a.) I; b.) H; c.) I; d.) H; e.) H
2. c, d, e, f, g, h
3. a.) T; b.) J; c.) T; d.) T; e.) J; f.) J
4. a, b
5. c
6. a, b, c, d, e, f
7. a
8. a
9. a, c
10. a.) I; b.) I; c.) I; d.) H; e.) I
11. a.) E; b.) U; c.) E; d.) U; e.) E; f.) E; g.) U; h.) U; i.) U; j.) U; k.) U; l.) E
12. a.) Jézus; b.) Jézus

B-31 FELADATLAPOK
1. a.) 3; b.) 5; c.) 1; d.) 4; e.) 8; f.) 7; g.) 2; h.) 6
2. b
3. c
4. a, b
5. c
6. a, c, f
7. Jairus, Jairus felesége, Jézus, Péter, Jakab, János
8. a.) I; b.) H; c.) I
9. a, b, c, d
10. b, c

SERDÜLŐK
B ÉV, 3. ÉVNEGYED, 27-39 tanulmányok

B-32 FELADATLAPOK
1. a, d
2. a.) Jézus; b.) a tanítványok; c.) Jézus
3. a, b, c, d, e, f
4. a.) I; b.) I; c.) I; d.) H; e.) H
5. a.) András; b.) András; c.) András és Filep
6. 12
7. a.) I; b.) I; c.) I; d.) H; e.) I; f.) H
8. a, b
9. c, e
10. b, c, d, e, f

B-33 FELADATLAPOK
1. a.) T; b.) H; c.) SZ; d.) H; e.) SZ; f.) H; g.) SZ; h.) T; i.) H; j.) T; k.) SZ; l.) T
2. a, b, d
3. b
4. a, b, c
5. kutyákkal
6. a, b, c
7. a, b
8. a
9. d
10. Ők elmondhatták, mit tett Jézus értük. Az emberek megfigyelhették, amint Jézus segít
rajtuk.
11. Mondd el, amit Jézus érted tett
12. a, b
13. 4,000
14. b
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B-34 FELADATLAPOK
1. a
2. Filep, András, Péter
3. a, b, c, d
4. a.) Emberi név; b.) Görög eredetű név; c.) Emberi név és cím; d.) Zsidó eredetű név
5. Jeruzsálemen kívül; mindenkinek
6. Mindenikre Péter a válasz
7. Isten; Péter, Jakab, János
8. Péter, Jakab, János
9. a, c,
10. d
11. „túlvilági dicsőségben lesz része” , arca „elváltozik”
12. Illés, Mózes
13. a.) H; b) I

B-35 FELADATLAPOK
1. c
2. a
3. a.) Jézus; b.) az apa; c.) Jézus; d.) az apa
4. a
5. a, c, d, e
6. b, c, e, f, g, h
7. a, b, d, f
8. a.) H; b.) I
9. a.) S; b.) S; c.) SZL; d.) SZL; e.) SZL; f.) S; g.) S; h.) SZL; i.) S; j.) SZL; k.) SZL
10. b, c
11. a.) „Őt hallgassátok”;
b.) „Vegyétek füleitekbe ezeket a beszédeket”;
c.) Figyelmezz Jézusra, elmélkedj és imádkozz
12. a, c, d, g, h, j

B-36 FELADATLAPOK
1. a, c, e
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2. c
3. b, c, d
4. a
5. d
6. senki
7. a.) H; b.) H; c.) H; d.) H; e.) I; f.) I
8. b
9. c
10. c

B-37 FELADATLAPOK
1. Jakab és János; Jézus
2. c, d
3. b
4. d
5. a.) H; b.) I
6. 35
7. a törvény tanítója; Jézus
8. a, c
9. 1–4; 5–10
10. g, j, k
11. a.) I; b.) I; c.) I; d.) I; e.) I; f.) I; g.) I

B-38 FELADATLAPOK
1. c
2. d
3. a
4. d
5. a, b
6. d
7. a, b
8. b, c
9. a, b, c
10. a.) I; b.) H; c.) I; d.) I; e.) I; f.) I

SERDÜLŐK
B ÉV, 3. ÉVNEGYED, 27-39 tanulmányok

B-39 FELADATLAPOK
1. b
2. c
3. c
4. b
5. a.) 3; b.) 2; c.) 1; d.) 4; e.) 5;
6. b
7. a
8. a, b, c, d, e
9. a, c
10. c
11. a, c, f, g, h, i, j
12. d
13. b, c
B évfolyam, 27-39 LECKÉK, ISMÉTLŐ TEVÉKENYSÉGEK (megoldások)

Találtasd – a Máté 13-ban található példázatok
1. F
2. G
3. H
4. B
5. A
6. C
7. D
8. E

B évfolyam, 27-39 LECKÉK, ISMÉTLŐ TEVÉKENYSÉGEK (megoldások)

Bibliai térképek
A válaszok eltérőek lehetnek
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B évfolyam, 27-39 LECKÉK, ISMÉTLŐ TEVÉKENYSÉGEK (megoldások)
Vallási vezetők
1. S
2. F
3. S
4. F
5. S
6. S
7. F
8. F

B évfolyam, 27-39 LECKÉK, ISMÉTLŐ TEVÉKENYSÉGEK (megoldások)

Ki mondta?
1. Jézus
2. Jézus
3. Jézus
4. Jézus
5. Jézus
6. Jézus
7. Jézus

B évfolyam, 27-39 LECKÉK, ISMÉTLŐ TEVÉKENYSÉGEK (megoldások)

Szombati tevékenységek
1. elszáradt kezű
2. 38
3. vakon
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4. zsinagógába
5. beteg
6. főfarizeus
7. vízkóros

B évfolyam, 27-39 LECKÉK, ISMÉTLŐ TEVÉKENYSÉGEK (megoldások)

Bibliai matematika
A. 5000; B. 4000; C. 9000; D. 27.000; E. 5; F. 7; G. 12; H. 12; I. 7; J. 19

B évfolyam, 27-39 LECKÉK, ISMÉTLŐ TEVÉKENYSÉGEK (megoldások)

Egészítsd ki a hiányzó részeket!
Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza,
felmagasztaltatik.

B-27 Feladatok
1. a–e: 100
2. a.) H; b.) H; c.) I; d.) I; e.) H; f.) I; g.) I; h.) I; i.) I; j.) I
3. b, c, f
4. b

B – 28 Feladatok
1. A
2. E
3. F
4. C
5. C
6. D
7. E
8. D
9. D
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10. B
11. E
12. F
13. C
14. F

B – 29 Feladatok
1. h 2. b, f 3. a 4. i 5. b 6. c, g 7. d 8. a, e 9. d, g
10. H 11. I 12. I 13. H 14. H 15. H 16. I 17. I 18. I 19. I 20. H 21. I 22. I
23. a Biblia könyvei; az írások kutatása; igazság igazgyöngyei

B – 30 Feladatok
1. Galileai tengeren; egy nyugodt helyet a pihenésre; hátuljába
2.

nyugodt; ijedtek; alszik

3.

ijedtek; nyugodt; meggyógyította; 2,000; disznóba

4.

azonnal távozzon; Jézussal akart menni; haza; értük

5.

Jézus; a tanítványoknak

6.

a tanítványok; Jézusnak

7.

Jézus; a tanítványoknak

8.

a démonok; Jézusnak

9. Jézus; a meggyógyult ördöngösöknek

B – 31 Feladatok
1. N 2. I 3. A 4. F 5. Q 6. O 7. G 8. H 9. J 10. L 11. D 12. K 13. M 14. P 15. E 16. C 17. B

B – 32 Feladatok
Vízszintes:
1. római
2. Kapernaum
3. Péter
4. kettesével
5. kenyere
6. hal
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7. hajóba
8. öt
Függőleges:
9. féljetek
10. hittek
11. ételét
12. király

B – 33 Feladatok
A válaszok eltérőek lesznek
B – 34 Feladatatok
1. e 2. c 3. b 4. b 5. d 6. a 7. d 8. b

B – 35 Feladatok
Vízszintes:
1. Péter
4. Lucifer
5. három
6. hal
7. Messiás
9. adót
10. kilenc
Függőleges:
2. apja
3. Jeruzsálem
8. Kapernaum

B – 36 Feladatok
1. élet kenyere
2. világ világossága
3. Jó Pásztor
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4. az út, az igazság és az élet
5. az ajtó
6. feltámadás és az élet
7. szőlőtő
B – 37 Feladatok
1. jó
2. rossz
3. jó
4. rossz
5. jó
6. jó
7. rossz
8. rossz
9. jó
10. rossz
11. jó
12. rossz
13. jó
14. igen
15. bárány
16. pásztor
17. rabló
18. őrszem
19. 3
20. 6
21. 1
22. 8
23. 4
24. 7
25. 2
26. 5

B – 38 Feladatok
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1. lévita
2. Jeruzsálem
3. Hanuka
4. Nikodémus
5. húsvét
6. Galilea
7. samaritánus
8. Lázár
9. Jeriko
10. Mária
11. Bethánia
12. Márta
13. Dániel
14. tél
15. Vendégszeretet
16. Lídia; a sunemita; Ábrahám; Lót

B – 39 Feladatok
1. H
2. H
3. H
4. I
5. I
6. I
7. I
8. D, 7
9. E, 7
10. C, 7
11. G, 7
12. A, 7
13. B, 7
14. F, 7
15. b, d, f
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ARANYSZÖVEGEK
27. tanulmány
„Mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát,
és kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a
kárhozat feltámadására.” János 5:28-29

28. tanulmány
„Amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az ígét; aki gyümölcsöt is terem, és
terem némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harminc annyit.” Máté 13:23

29. tanulmány
„Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet
megtalálván az ember, elrejté azt; és afelett való örömében elmegy és eladván mindenét amije
van, megveszi azt a szántóföldet.” Máté 13:44

30. tanulmány
„Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és
józanságnak lelkét.” 2Timótheus 1:7

31. tanulmány
„Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és
kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.” Zsidó 4:16

32. tanulmány
„Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jő, semmiképpen
meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.” János 6:35

33. tanulmány
„És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk.” 1János 2:3

SERDÜLŐK
B ÉV, 3. ÉVNEGYED, 27-39 tanulmányok

34. tanulmány
„Ezek pedig azért irattak meg, hogy higyjétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és
hogy ezt hívén, életetek legyen az ő nevében.” János 20:31

35. tanulmány
„És leülvén, odaszólítá a tizenkettőt, és monda nékik: Ha valaki első akar lenni, legyen
mindenek között utolsó és mindeneknek szolgája.” Márk 9:35

36. tanulmány
„Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád
kiáltanak.” Zsoltár 86:5

37. tanulmány
„Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem: és én örök
életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én
kezemből.” János 10:27-28

38. tanulmány
„Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni
fogjátok.” János 13:35

39. tanulmány
„És aki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Aki
megtalálja az ő életét, elveszti azt; és aki elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.” Máté
10:38-39

