
SERDÜLŐK 

Mit mond a Biblia? 

C ÉV, 1. NEGYEDÉV, 13 TANULMÁNY 

 

TARTALOM: 

Feladatlapok serdülőknek... 

Javítókulcs... 

Ábrák (megegyeznek a múlt negyedéviekkel, csupán a számozásuk tér el az eredetitől: 
C1-C13)... 

Negyedévi naptár az aranyszövegekkel... 

 

C1 – Feladatlap  

„Kihallgatják és elítélik Jézust” 

 

1. Pontosan mikor fogták el Jézust a Gecsemáné-kertben? 

a. Csütörtökön, késő délután. 

b. Csütörtökön, rögtön éjfél után. 

c. Csütörtök este, naplementekor. 

d. Péntek reggel, napfelkelte előtt. 

 

2. Igaz, vagy hamis? 

a. I/H A zsidók bárkit törvényes módon halálra ítélhettek. 

b. I/H Jézus titokban tanított és gyógyított. 

c. I/H A vallási vezetők titokban gonosz dolgokat terveltek. 

d. I/H Jézus egy szempillantás alatt elpusztíthatta volna az Őt körülvevő gonosz embereket. 

e. I/H Kajafásban mély benyomást keltett az a tény, hogy Jézus Isten Fia volt.  

f. I/H Jézust több kísértés érte, mint amennyi valaha is érhet minket.  

 

3. Miért sürgették a vallási vezetők, hogy még aznap sor kerüljön Jézus megöletésére? 

a. Ha nem tették volna, várniuk kellett volna a húsvét elteltéig, és ez egy hónap késést jelentett. 

b. Később már nem kívánta volna Jézus halálát a tömeg.  



c. Ha vártak volna, az emberek rájöttek volna a tervükre, és megpróbálták volna 
megakadályozni őket. 

d. Biztosak akartak lenni abban, hogy Jézus nem menekül el, és a tanítványai sem próbálják 
meg kiszabadítani Őt. 

 

4. Hogyan nevezzük azt, amikor fizetnek valakinek azért, hogy hazudjon? 

__________ Törvényes dolog ez? 

__________Helyes ilyet tenni? 

 

kenőpénz         hamis eskü         uzsora        gyújtogatás         szentségtörés 

 

5. Melyik bibliavers szól arról, hogy Jézus nem válaszolt az Őt ért vádakra? 

a. Ézsaiás 58:13; b. Dániel 9:27; c. Dániel 8:14; d. Ézsaiás 53:7. 

 

6. Mit érzett Kajafás, amikor Jézus válaszolt arra a kérdésére, hogy „Te vagy a Krisztus, 
az élő Istennek Fia”? 

a. rémületet; b. nyugalmat; c. békét; d. dühöt; e. aggodalmat; f. szomorúságot; g. őrületet; h. 
semmi félelmet. 

 

7. Miért lett Kajafás annyira dühös, amikor Jézus az eljövendő ítéletről beszélt? 

a. Nem hitt a feltámadásban. 

b. Nem szerette volna, ha valaki tudomást szerez a bűneiről. 

c. Nem hitt az eljövendő ítéletben. 

d. Nem tett semmi rosszat. 

 

8. Igaz, vagy hamis? 

Angyalok oltalmazták Jézust, ezért senki sem árthatott neki. 

 

9. Hogyan tekintett Jézus Péterre, miután esküdözött, hogy nem ismeri Őt? 

a. szomorúsággal; 

b. rosszallóan; 

c. megbocsátóan; 



d. részvéttel; 

e. dühösen. 

 

10. Miért tagadta le Péter, hogy ismerné Jézust?  

a. Valójában nem szerette Jézust. 

b. Magában bízott, de Jézusban nem. 

c. Aludt, amikor Jézus azt kérte tőle, hogy imádkozzon. 

d. Úgy tett, mintha nem ismerné Jézust. 

 

11. Mi volt Júdás két fő hibája? 

a. Nem tartotta meg a szombatot. 

b. Szerette a pénzt. 

c. Szerette a hatalmat. 

d. Félénk volt.  

 

12. a. Állítsd helyes sorrendbe a következő mondat betűit: ÉMKVTZETE, GOYH 
RALUMLTEÁ ZA TALÁRNAT TÉRV. 

b. Ki mondta ezt?______________________ És kinek?____________________________  

 

C2 – Feladatlap  

„Király a kereszten” 

 

1. Mit mondtak a zsidók Pilátusnak Jézusról? (Lukács 23:2,5) 

a. Az állította, hogy Ő Krisztus, a király. 

b. Felzendítette a népet. 

c. Embereket gyógyított, és halottakat támasztott fel. 

d. Júdea- és Galilea-szerte gyógyított. 

e. Belzebub segítségével űzte ki az ördögöket.  

f. Nem tartotta helyesnek a császár adójának kifizetését. 

 

2. Hogyan válaszolt Jézus Pilátus azon kérdésére, hogy Ő-e a zsidók királya? 



a. Igen, úgy van, ahogy mondod. b. Nem, nem vagyok az. c. Hallgatott. 

 

3. Mit válaszolt Jézus Kajafásnak, amikor megkérdezte tőle, hogy Isten Fia-e? 

a. Igen, úgy van, ahogy mondod. b. Nem, nem vagyok az. c. Hallgatott. 

 

4. Mi volt a legfontosabb Pilátus számára? 

a. a helyes döntéshozatal; 

b. a helyes cselekedet; 

c. egy ártatlan ember szabadon bocsátása; 

d. a Szentléleknek való engedelmesség; 

e. az igazság megismerése; 

f. az emberek elismerése. 

 

5. Te hogyan szoktál viselkedni? (Ne feledd: a barátok bölcs megválasztása hozzásegít a 
jó döntések meghozatalához!) 

a. Őszinte és becsületes vagy. b. Helyesen cselekszel. c. Hallgatsz a szüleidre. d. Figyelmes 
vagy a gyülekezetben és a szombatiskolán. e. Minden nap tanulmányozod a Bibliát. f. 
Szerényen öltözködsz. g. Kedvelnek a barátaid. h. Imádkozol azért, hogy megismerd az 
igazságot. i. Egészségesen étkezel. j. Megőrzöd a tisztaságod. k. Istennek tetsző zenét hallgatsz. 

 

6. Miért nem hallgatott a feleségére Pilátus? 

a. Azt hitte, hogy a felesége csak kitalálta az álmot. 

b. Tetszeni akart az embereknek. 

c. Nem szerette volna, ha ártanak neki az emberek. 

d. Féltette a beosztását. 

 

7. Mit jelentett a következő kijelentés a zsidók számára: „Nem királyunk van, hanem 
császárunk!”? 

a. A zsidók inkább a császárhoz való hűséget választották azért, hogy meggyőzzék Pilátust: 
engedélyezze Jézus megöletését. 

b. Azt akarták, hogy Isten legyen a királyuk. 

c. Hajlandók voltak feláldozni a nemzetüket azért, hogy megölhessék Jézust. 



 

8. Lemoshatta-e Pilátus a bűnét azzal, hogy megmosta a kezeit?_______________ 

 

9. Milyen keresztet helyeztek a katonák Jézus vállára? 

a. Azt, amelyiket Barabásnak készítették. 

b. Egy újat, amely aznap készült Jézus számára. 

 

10. Pilátus készíttetett egy feliratot Jézus keresztjére. Mi állt rajta? (János 19:19) 

 

11. Igaz, vagy hamis? 

a. I/H Simon már azelőtt hitt Jézusban, hogy felszólították volna keresztjének hordozására.  

b. I/H Simon azután kezdett el hinni Jézusban, hogy hordozta a keresztjét. 

c. I/H Simon fiai hittek Jézusban. 

d. I/H A papok és a vezetők közül néhányan megtértek, és hívőkké lettek. 

e. I/H A Jézussal együtt megfeszített lator hallotta Őt, amikor a népet tanította. 

f. I/H A papok és a vezetők eltávolították a latrot Jézus mellől. 

g. I/H A lator Barabáshoz hasonló barátokat választott, akik rossz útra térítették. 

h. I/H A két lator sohasem találkozott Barabással. 

i. I/H A lator, aki arra kérte Jézust, hogy emlékezzék meg róla, még aznap a mennybe került. 

 

C3 – Feladatlap  

„Elvégeztetett” 

 

1. Igazából mi okozta Jézus halálát? 

a. Az, hogy nem evett és nem ivott egy teljes napig. 

b. Az Istentől való elszakadás érzése.  

c. Az, hogy megkorbácsolták, és azután megfeszítették. 

d. Az, hogy magára vette az emberiség bűneit.  

 

2. Kinek a bűneiért halt meg Jézus? 



a. A saját bűneiért. 

b. Az én bűneimért. 

c. Mindenki bűneiért. 

d. Csak a zsidók bűneiért. 

e. Csak a nagyon gonosz emberek bűneiért. 

f. Csak az igazak bűneiért. 

 

3. Igaz, vagy hamis? 

a. I/H Jézus félt a haláltól. 

b. I/H Bűneink miatt a kereszten Jézus már nem remélhetett a feltámadásban. 

c. I/H Jézus attól félt, hogy örökre elszakad az Atyától. 

d. I/H Jézus a kereszten is érezte az Atya és az angyalok jelenlétét. 

e. I/H Jézus arca a nap fényéhez hasonló dicsőségtől ragyogott, amikor meghalt. 

f. I/H Sátán megpróbált minél több fájdalmat okozni Jézusnak – fizikai és lelki természetűt 
egyaránt. 

g. I/H Sátánnak sikerült rávennie Jézust arra, hogy vétkezzen. 

h. I/H Jézus soha nem vétkezett, egyetlen alkalommal sem. 

i. I/H Jézus inkább választotta a halált és az Istentől való örök elszakadást, minthogy engedte 
volna a bűnösöket remény nélkül meghalni.  

j. I/H Sátán hajlandó lett volna megölni magát Istent csak azért, hogy aztán saját kénye-kedve 
szerint cselekedhessen. 

k. I/H Miután Jézus meghalt, a papok és a vezetők megnyugodtak, sőt mi több, boldogak 
voltak. 

l. I/H A tanítványok visszaemlékeztek arra, hogy Jézus megjövendölte a halálát és a 
feltámadását.  

m. I/H A vallási vezetők visszaemlékeztek arra, hogy Jézus megjövendölte a halálát és a 
feltámadását. 

 

4. Az alábbi események közül melyik történt 6 órakor (ez az időpont 12 órát jelent), és 
melyik történt reggel 9 órakor (ez az időpont délután 3 órát jelent)? Jelöld az események 
időpontját! 

a. __________ A templom kárpitja kettéhasadt. 

b. __________ A Nap három teljes órára elsötétedett. 



c. __________ Jézus meghalt. 

d. __________ A sötétség felemelkedett, csak Jézust vette továbbra is körül. 

e. __________ Az emberek nem átkozódtak és gúnyolódtak többé.  

f. __________ Az emberek azt hitték, hogy eljött az ítélet órája. 

 

5. Milyen dolgok teljesedtek be Jézus halálakor? 

a. Jézus rávilágított az Isten és a Sátán közötti ellentétre. 

b. Jézus bemutatta, hogy a Tízparancsolat nem változik. 

c. Jézus bemutatta, hogy nem lehetetlen megtartanunk Isten törvényét, amennyiben Tőle 
függünk. 

d. Jézus bemutatta, hogy meg lehet változtatni a Tízparancsolatot. 

e. Jézus bemutatta, hogy Isten maga az érdekek nélküli és igazságos Szeretet. 

f. Jézus legyőzte Sátánt. 

 

6. Miért szúrta oldalba a katona dárdájával Jézust? 

a. Hogy megbizonyosodjék róla, hogy meghalt. 

b. Hogy beteljesítse a próféciát (noha nem ismerte azt). 

c. Ezt tették mindenik keresztre feszítettel. 

d. A papok ötlete volt. 

 

7. Miről feledkeztek meg a tanítványok azon a pénteki és szombati napon? 

a. Elfelejtették, hogy Jézus Isten. 

b. Elfelejtették, hogy Jézus előre megmondta nekik: keresztre feszítik Őt, de harmadnapon 
feltámad. 

c. Elfelejtették megszentelni a szombatot. 

 

8. Miért nem kenték be Jézus testét az asszonyok még pénteken? 

a. Mert nem voltak illatszereik. 

b. Mert nem engedték meg nekik a katonák. 

c. Mert kezdetét vette a szombat. 

d. Mert nagyon szomorúak voltak. 



 

C4 – Feladatlap  

„Jézus feltámadt” 

 

1. A következő kijelentések közül melyek igazak a Jézus sírját őrző 100 katonára nézve? 

a. Segítettek bebizonyítani, hogy Jézus valóban feltámadt, hisz a tanítványok nem lophatták el 
a testet, miközben ők őrködtek. 

b. Mindannyian tanúi voltak Jézus feltámadásának, és ezt elmondták az embereknek.  

c. Kenőpénzt fogadtak el, és hazudtak: azt terjesztették, hogy míg ők aludtak, a tanítványok 
ellopták Jézus testét. 

d. Elaludtak Jézus sírjának őrzése közben, így hát Pilátus megbüntette őket gondatlanságuk 
miatt. 

 

2. Mit kért Kajafás a katonáktól, hogy mit mondjanak? 

a. A tanítványok ellopták Jézus testét tegnap éjjel! 

b. Szolgálat közben elaludtunk mind a százan! 

c. Isten Fiát keresztre feszítették! 

d. Egy angyal azt mondta, hogy Ő a dicsőség királya! 

 

3. Igaz, vagy hamis? 

a. I/H A tanítványok hittek az asszonyoknak, amikor azt mondták, hogy Jézus él. 

b. I/H A 100 katona őszinte jelentést adott Pilátusnak mindarról, ami történt. 

c. I/H A sírt látogató asszonyok elhitték, hogy Jézus feltámadt a halottak közül. 

d. I/H Jézus megdorgálta Tamást kételkedése és hitetlensége miatt. 

e. I/H Jézus az Ószövetségből idézett halála után azért, hogy rámutasson: Ő a Messiás. 

f. I/H Jézusba vetett hitünket illetően érzelmeinkre kellene hagyatkoznunk. 

g. I/H Jézusba vetett hitünket Isten szavára kellene alapoznunk. 

 

4. Hogy érezték magukat a tanítványok vasárnap reggel? (Jelöld „T” betűvel!) És hogy 
érezték magukat Isten angyalai? (Jelöld „A” betűvel!) 

a. ________ bizonytalannak; 

b. ________ boldognak; 



c. ________ szomorúnak; 

d. ________ zavarodottnak; 

e. ________ csüggedtnek; 

f. ________ elámultnak; 

g.  ________ vidámnak; 

h. ________ hitetlennek. 

 

5. Milyen bibliai könyvekből ihletődve érvelt Jézus, amikor rámutatott arra, hogy – Ő, a 
Messiás – betöltötte a próféciát?  

a. Az Ótestamentumból. 

b. Az Újtestamentumból. 

c. A Jelenések könyvéből. 

d. Az evangéliumokból. 

 

6. Miért nem vacsorázott a két éhes és fáradt emmausi tanítvány azon a bizonyos 
vasárnap estén? 

a. Nem volt semmilyen eledelük. 

b. Sok volt a dolguk. 

c. Megfeledkeztek az ételről, és visszaindultak a tanítványokhoz, hogy elmondják nekik a hírt. 

d. Nagyon fellelkesültek attól, hogy Jézus életben volt. 

 

7. Mit mondott Jézus, hol akar találkozni a tanítványokkal? 
___________________________________________________________________________ 

 

8. Mit tettek a tanítványok, míg Jézusra vártak? 

a. Visszamentek halászni, mert pénzre volt szükségük. 

b. Hirdették Jeruzsálemben, hogy Jézus feltámadt. 

 

9. Igaz, vagy hamis? 

a. I/H Péter igazán megtért, miután letagadta, hogy ismeri Jézust. 

b. I/H Jézus örömmel megbocsátott Péternek. 



c. I/H Péter nem dolgozhatott Jézusért, mivel vétkezett ellene. 

d. I/H Jézus gondoskodni fog a szükségleteimről, ha én szeretettel szolgálom Őt. 

 

10. Hány hívő gyűlt össze Galilea hegyein azért, hogy láthassa Jézust? 
_________________________ 

 

11. Mit mondott Jézus a tanítványainak, hogy mit tegyenek? (Máté 28:19, 20) 

a. menjenek el; 

b. kereszteljenek meg minél több embert; 

c. tegyenek tanítványokká minden népeket; 

d. örüljenek és örvendezzenek; 

e. építsenek nagy és elegáns házakat; 

f. tanítsák meg az embereknek, hogyan tartsák meg mindazt, amit Ő parancsolt. 

 

12. Mire van szükségünk ahhoz, hogy Jézusért dolgozhassunk? 

a. megfelelő neveltetésre és egyetemi diplomára; 

b. helyes szokásokra és ceremóniákra; 

c. elegendő pénzre; 

d. egy szép házra, ruhákra és egy autóra; 

e. Isten iránti szeretetre; 

f. egy jó családra.  

 

C5 – Feladatlap  

„A Szentlélek ajándéka” 

 

1. Igaz, vagy hamis? 

a. I/H A tanítványok végül megértették, hogy alázatosaknak, segítőkészeknek és 
összetartóaknak kell lenniük. 

b. I/H A tanítványok semmissé tehették múltbeli bűneiket. 

c. I/H Jézus örömmel bocsátott meg a tanítványoknak. 



d. I/H A vallási vezetők közül sokan túlságosan bölcsnek tartották magukat ahhoz, hogy 
tanulásra adják a fejüket, és túlságosan igazaknak ahhoz, hogy szükségét érezzék a 
megváltásnak. 

 

2. Mit hallottak az emberek, amikor a tanítványok más nyelveken kezdtek el beszélni? 

a. Nem értettek semmit abból, amit a tanítványok mondtak. 

b. Minden tanítványt héber nyelven hallottak beszélni. 

c. Mindenki a maga nyelvén értette meg Jézus feltámadásának igazságát. 

 

3. Igaz, vagy hamis? 

Egy sánta ember megpróbálta megkeresni Jézust, de már túl késő volt: Jézust megfeszítették. 

 

4. Mit tett a templomnál meggyógyított ember? 

a. Hálaáldozatot mutatott be. 

b. Letérdelt és imádkozott. 

c. Járni kezdett. 

d. Dicsőítette Istent. 

e. Ugrált. 

f. Péterrel együtt bement a templomba. 

 

5. Miért vetették börtönbe Pétert és Jánost a vallási vezetők, miután meggyógyították a 
sánta embert? 

a. Haragudtak Péterre, amiért segített a beteg emberen. 

b. Dühösek voltak, amiért Péter Jézus nevében gyógyította meg a sánta embert.  

c. Ők mindenáron ellene akartak szegülni Istennek és az Ő tanítványainak.  

 

6. Engedelmeskedett Péter és János a Szanhedrinnek, amikor megtiltották nekik, hogy 
Jézusról beszéljenek? ____________________________ 

 

7. Péter, János és a többiek ____________ imádkoztak, miután a Szanhedrin megtiltotta 
nekik a prédikálást. 

a. több pénzért; 



b. bátorságért; 

c. oltalomért és biztonságért. 

 

8. Mit vétett Anániás és Safira? 

a. Anyagi javak után sóvárogtak. 

b. Úgy döntöttek, hogy nem tartják be az ígéretüket. 

c. Hazudtak Istennek és Péternek. 

d. Pénzadományt ígértek Istennek. 

e. Igazaknak tartották magukat, de nem voltak azok. 

f. Nem tudták, hogy hibát követnek el. 

 

9. Igaz, vagy hamis? 

a. I/H A tanítványok betegeket gyógyítottak Jézus nevében. 

b. I/H A zsidó vezetők féltékenyen nézték, hogy Péter, János és a többi tanítvány milyen 
népszerű. 

c. I/H A vallási vezetők úgy vélték, könnyű lesz rákényszeríteni Pétert arra, hogy többé ne 
beszéljen Jézusról. 

d. I/H A tanítványoknak nem volt részük szenvedésben amiatt, hogy bizonyságot tettek 
Jézusról. 

 

10. Milyen jó dolog történt a görög és a zsidó özvegyek veszekedését követően? 

a. Az apostolok segítettek nekik munkát találni. 

b. A görög özvegyek visszatértek Görögországba. 

c. Diakónusokat választottak közülük, akik segítettek az apostoloknak. 

d. Alaposabban megszervezték a gyülekezetet. 

 

11. Találd meg a hivatkozott bibliaversekre vonatkozó kijelentéseket! 

a. ___________ Máté 28:19-20; 

b. ___________ Apostolok Cselekedetei 1:8; 

c. ___________ Apostolok Cselekedetei 1:11; 

d. ___________ Apostolok Cselekedetei 1:14; 



e. ___________ Apostolok Cselekedetei 4:12; 

f. ___________ Apostolok Cselekedetei 4:20; 

g. ___________ 1János 1:9. 

 

1. Nem tudjuk magunkban tartani a Jézussal szerzett tapasztalatainkat. 

2. Ha megvalljuk bűneinket, Isten megbocsát, és megtisztít azoktól. 

3. Az üdvösség csak Jézus által érhető el. 

4. Ugyanaz a Jézus újból visszatér majd. 

5. Menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket, kereszteljétek meg, és tanítsátok őket. 

6. Mindnyájan egyek voltak, és együtt imádkoztak. 

7. A Szentlélek erőt ad, hogy bizonyságot tehess. 

 

C6 – Feladatlap  

„Pál megtérése” 

  

1. Karikázd be azokat a szavakat, amelyek Istvánt jellemzik! 

prédikátor        merész         lusta         mártír          bölcs          diakónus 

 

2. Mit látott a Szanhedrin, amikor Istvánra nézett? 

a. arca Jézuséhoz hasonlított; 

b. arca dühös és haragos volt; 

c. arca az angyalokéhoz hasonló volt. 

 

3. Hogyan válaszolt István a főpap következő kérdésére: „Vajon így vannak-é hát ezek?” 

a. István azt mondta, hogy „Igen”. 

b. István egy rövid történetet mesélt. 

c. István érvelt. 

d. István egy hosszú történetet mesélt. 

e. István azt felelte, hogy „Nem”. 

f. Arra kérte, hogy engedjék szabadon. 



 

4. Hogyan válaszoltak a vallási vezetők István megtérésre való felhívására? 

a. Úgy döntöttek, hogy nem fognak hinni Istenben. 

b. Dühösek lettek. 

c. Eleinte figyelmesen hallgatták.  

d. A főpap megszaggatta ruháit. 

e. Megtértek. 

f. Megölték Istvánt. 

 

5. Ki tért meg István halála nyomán? ________________________________________ 

 

6. Milyen esemény történt a 70 hét (490 év) végén, Kr. u. 34-ben? 

a. Jézus megkeresztelkedett. 

b. Istvánt halálra kövezték. 

c. Pétert és Jánost börtönbe zárták. 

 

7. Igaz, vagy hamis? 

a. I/H A keresztény egyház megalakulása Kr. u. 34-ben Isten különleges bizonysága volt a 
világ számára. 

b. I/H István megölésében való segédkezését követően Saulus szadduceus lett. 

c. I/H Saulus azt hitte, hogy vaksága Isten büntetése, amiért az igaz egyházat üldözte. 

 

8. Mit tett Simon azért, hogy elnyerje a Szentlélek erejét? 

a. Imádkozott, böjtölt és olvasta a Szentírást. 

b. Pénzt ajánlott fel Péternek és Jánosnak. 

c. Minden bűnét megvallotta. 

d. Átadta a szívét Jézusnak. 

 

9. Miért vágyott Simon a Szentlélek erejére? Mert… 

a. szeretett volna másokon segíteni; 

b. tisztelni szerette volna Istent; 



c. dicsőséget akart szerezni saját magának. 

 

10. Melyik fejezetet szerette volna megérteni az etiópiai? 

 

11. Mi győzte meg Saulust arról, hogy jót tesz azzal, ha üldözi a Jézusban hívőket? 

a. István magatartása a tárgyalása és a halála idején; 

b. a keresztények magatartása letartóztatásukkor; 

c. a vallási vezetők befolyása. 

 

12. Karikázd be azokat a szavakat, amelyek jellemzőek voltak Pálra a Jézussal való 
beszélgetést követő három nap ideje alatt! 

a. vak; 

b. magányos; 

c. magabiztos; 

d. elégedett önmagával; 

e. képmutató; 

f. furdalja a lelkiismeret; 

g. alázatos; 

h. büszke; 

i. hitt a papoknak; 

j. hitt a tanítványoknak. 

 

13. Mit mondott Isten Ananiásnak, amikor közölte vele Saul damaszkuszi látogatásának 
valódi célját? 

a. Menj el! 

b. Elküldök valaki mást. 

c. A saját biztonságod érdekében végy még valakit magad mellé. 

 

14. Mivel foglalkozott Pál az Arábiában töltött három év alatt? 

a. prédikált és tanította a népet; 

b. betegeket gyógyított; 



c. bibliatanulmányozás és ima által készült fel a munkásságára; 

d. megírta az Újtestamentumban található leveleit. 

 

15. Pál megpróbálta elmagyarázni a vallási vezetőknek, hogy Jézus a Messiás. Mi volt a 
reakciójuk? 

a. hálásak voltak, amiért elmondta nekik az igazságot; 

b. nem hallgattak Pálra; 

c. arra vágytak, hogy többet tudhassanak meg Jézusról; 

d. megpróbálták megölni Pált. 

 

C7 – Feladatlap  

„Evangélium a pogányoknak” 

 

1. Egy római százados felelős volt… 

a. 100 tartomány felett; b. 100 város felett; c. 100 katona felett. 

 

2. Miért nem imádkozott Kornélius a zsinagógában? 

a. Ő pogány volt, és bálványokat imádott. 

b. Kornélius nem imádta Istent addig, amíg nem találkozott Péterrel. 

c. A zsidó vezetők nem engedték meg neki – egy pogánynak –, hogy csatlakozzon az igaz Isten 
imádatához, vagy hogy részt vegyen egy zsidó istentiszteleten. 

 

3. Kornélius… 

a. hallgatta Keresztelő Jánost; 

b. hitte, hogy Jézus a Messiás; 

c. pénzt adományozott a szegényeknek; 

d. várta a Messiás érkezését; 

e. imádkozott Istenhez útmutatásért; 

f. odafigyelt mindarra, amit az angyal mondott neki, hogy cselekedjen.  

 

4. Miért nem hirdette Péter és a többi tanítvány a pogányok számára is az evangéliumot? 



a. A pogányok már ismerték az evangéliumot. 

b. A tanítványok úgy hitték, hogy a pogányok nem részesülnek az evangélium áldásaiban. 

c. A pogányokat nem érdekelte az evangélium. 

 

5. Hány embert küldött Kornélius Péterért? ________________________________ 

Hányan tértek vissza Kornélius házába? _________________________________ 

 

6. Igaz, vagy hamis? 

a. I/H Péter leborult a Tábita ágya mellé, és imádkozott érte. 

b. I/H Péter tisztátalan állatokról kapott látomása azt jelentette, hogy fogyaszthatja azok húsát. 

c. I/H Péter látomása folytán megértette, hogy senki sem „tisztátalan”. A pogányoknak is 
hirdetni kell az evangéliumot. 

d. I/H Péter tisztátalan állatokat is fogyasztott a látomását követően. 

e. I/H Mivel Péter Jézus tanítványa volt, méltán fogadhatta az imádatot. 

 

7. Kösd össze az igeverseket az azoknak megfelelő állításokkal! 

a. Apostolok Cselekedetei 10:44-45                       1. Az imádkozó csoport megtelt Szentlélekkel 
Péter és János szabadulása után. 

b. Apostolok Cselekedetei 2:1-4                       2. A Szentlélek kitöltetett a pogányokra, mialatt 
Péter prédikált. 

c. Apostolok Cselekedetei 4:31                               3. A Szentlélek kitöltetett a jeruzsálemi 
felházban imádkozó hívőkre. 

 

8. a. Húzd át X-szel azokat a szavakat, amelyek a Jakab megöletésénél jelenlevő vallási 
vezetőket jellemzik! 

b. Húzd alá azokat a szavakat, amelyek a tanítványok lelkiállapotát fejezik ki! 

boldogok     szomorúak      lelkesek      zaklatottak      elégedettek      nagyon szomorúak 

 

9. Egy nappal a kivégzése előtt Péter… 

a. békésen aludt; 

b. egész éjszaka szabadulásért imádkozott; 

c. éjfélig énekelt. 



 

10. Igaz, vagy hamis? 

a. I/H Amikor meghallották Péter kopogását, az imádkozó hívek tudták, hogy imáik 
meghallgatásra találtak. 

b. I/H Heródes elismerte, hogy Isten angyala szabadította ki Pétert a tömlöcből.  

c. I/H Heródes tudta, hogy Isten szabadította ki Pétert a tömlöcből, de nem akarta beismerni. 

 

11. Miért halt Heródes olyan szörnyű halált? 

a. Mert bebörtönözte Pétert. 

b. Mert megengedte az embereknek, hogy imádják őt. 

c. Mert a nagybátyja megölte Keresztelő Jánost. 

 

12. Mit tettek az angyalok a héten olvasott történetekben? 

a. Felébresztették és kiszabadították Pétert a börtönből. 

b. Feltámasztották Tábitát. 

c. Prédikáltak Kornéliusnak Jézusról. 

d. Ítéletet mondtak Heródes felett. 

e. Megakadályozták Jakab megöletését. 

f. Szóltak Kornéliusnak, hogy küldessen Péter után. 

 

C8 – Feladatlap  

„Pál és Barnabás” 

 

1. Írd át a mondatokat úgy, hogy igazak legyenek! Húzd át a helytelen szót, és írd a 
megfelelőt a helyébe!  

a. Pál legfőbb feladata az volt, hogy a zsidók lelki üdvösségéért munkálkodjon.  

___________________________________________________________________________ 

b. Antiókhia kb. 514 kilométerre feküdt Nyugat-Jeruzsálemtől.  

___________________________________________________________________________ 

c. Pál szülővárosa Jeruzsálem volt. 

___________________________________________________________________________ 



d. Barnabás Antiókhiából származott. 

___________________________________________________________________________ 

  

2. Honnan tudta Pál, hogy az ő feladata hirdetni a pogányoknak az evangéliumot? 

a. Jézus mondta meg neki, hogy ez lesz a feladata. 

b. Pál segíteni szeretett volna a pogányoknak. 

c. Ott volt a legnagyobb szükség rá – a zsidók már mindenütt megtértek. 

d. A zsidók kérték meg arra, hogy a pogányoknak prédikáljon. 

 

3. Karikázd be annak a városnak a nevét, amelyben először prédikált Pál és Barnabás, 
amikor az első misszióútjukon voltak! 

a. Antiókhia; b. Tarzus; c. Ikónia; d. Jeruzsálem; e. Szalamisz. 

 

4. Az alábbi kijelentések közül melyik igaz János Márkra? 

a. Idős volt. 

b. Pál rokona volt. 

c. Jeruzsálemben lakott. 

d. Eleinte félt a nehézségektől. 

e. Utazását Pállal fejezte be. 

f. Később misszionárius lett. 

g. Fiatal volt. 

h. Barnabás rokona volt. 

i. Ciprusban lakott. 

j. Misszionáriusként hajlandó volt szembenézni bármilyen kihívással. 

k. Hazatért még mielőtt a misszióút véget ért volna. 

l. Soha többé nem dolgozott Istenért. 

 

5. Mi volt Sergius Paulus foglalkozása? (Jelöld SP-vel!) Hát Elimásé? (Jelöld E betűvel!) 

_____ varázsló ______ római kormányzó _______ bíró _______ tanító ______ ügyvéd 
________  pap 

 



6. Mit tettek a pisidiai Antiókhiában élő emberek, amikor meghallották Pál a Messiásról 
szóló üzenetét? 

a. Megpróbálták halálra kövezni. 

b. Letartóztatták. 

c. Arra kényszerítették, hogy hagyja el a zsinagógát. 

d. Örömmel hallgatták, és még többet szerettek volna megtudni. 

 

7. Igaz, vagy hamis? 

a. I/H A pisidiai Antiókhiában mindenki örömmel fogadta Pál üzenetét. 

b. I/H A pisidiai Antiókhiában egyesek irigykedtek Pálra és Barnabásra. 

c. I/H Pált és Barnabást halálra kövezték Ikóniában. 

d. I/H Amikor Pál és Barnabás bementek valamelyik városba, mindig a zsidóknak prédikáltak 
először. 

e. I/H A Listrában lakó emberek istenként akarták tisztelni Pált és Barnabást. 

f. I/H A Listrában lakó emberek meg akarták ölni Pált és Barnabást. 

g. I/H Pált halálra kövezték Listrában. 

 

8. Mit tett Pál, ami zavargást keltett Listrában? 

a. Azt mondta, hogy Jézus a Messiás. 

b. Azt prédikálta, hogy Jézus feltámadt a halottak közül. 

c. Meggyógyított egy béna férfit, de tagadta, hogy ő és Barnabás istenek lettek volna. 

 

9. Miért küldte Isten Pált a pogányokhoz? 

a. Hogy megnyissa a szemeiket. 

b. Hogy tanuljon a pogányoktól, és így könnyebbé váljon a zsidók között végzett munkája. 

c. Hogy a sötétségből a fényre vezesse őket. 

d. Hogy felszabadítsa őket Sátán hatalma alól, és Isten hatalmát ajánlja fel nekik. 

e. Hogy elnyerhessék bűneik bocsánatát. 

f. Hogy örökségük legyen a szentekkel a Jézusba vetett hit által. 

 

C9 – Feladatlap  



„Kutatva az írásokat” 

 

1. Jelöld CT-vel a ceremoniális törvényekre, és TP-vel a Tízparancsolatra vonatkozó 
kérdéseket! 

a. ________ Melyik törvényt mondta Isten saját maga? (2Mózes 20:1) 

b. ________ Melyik törvényt írta Isten a saját ujjával? (2Mózes 32:15-16; 31:18) 

c. ________ Melyik törvényt írta Mózes? (5Mózes 31:9; 2Mózes 24:3-4) 

d. ________ Melyik törvényt helyezték a szentélyben található frigyládába? (5Mózes 10:4-5) 

e. ________ Melyik törvényt helyezték a szentélyben található frigyláda oldalához? (5Mózes 
31:24-26) 

f. ________ Melyik törvény mutatja meg nekünk, hogy mi számít bűnnek? (1János 3:4) 

 

2. Miért érdekelte annyira a zsidó keresztényeket Pál és Barnabás misszióútjának 
jelentősége?  

Pál és Barnabás nem kérte a pogányokból megtért keresztényeket arra, hogy… 

a. megtartsák a szombatot; 

b. megkeresztelkedjenek; 

c. megtartsák a Tízparancsolatot; 

d. megtartsák a zsidó ceremoniális törvényeket. 

 

3. Példabeszédek 12:14 – A bölcs ember… 

a. tanáccsal él; b. a barátaira hallgat; c. az álnokokra hallgat. 

 

4. Igaz, vagy hamis? 

a. I/H Isten ki szerette volna árasztani Szentlelkét a pogányokból lett keresztényekre (és meg 
is tette). 

b. I/H A pogányokból lett keresztényektől megkövetelték a ceremoniális törvények 
megtartását.  

c. I/H A zsidó keresztényektől megkövetelték a ceremoniális törvények megtartását. 

d. I/H A pogányokból lett keresztényektől megkövetelték a Tízparancsolat (erkölcsi törvény) 
megtartását.  

e. I/H A zsidó keresztényektől megkövetelték a Tízparancsolat (erkölcsi törvény) megtartását. 



f. I/H Jézus azért jött, hogy megváltoztassa a törvényt. (Máté 5:17-18) 

g. I/H Jézus halála véget vetett az áldozati rendszernek. (Dániel 9:27; Máté 27:51) 

h. I/H Isten azt kéri tőlünk, hogy tartsuk meg a Tízparancsolatot, és megígéri nekünk, hogy 
segíteni fog engedelmesnek lennünk iránta. 

 

5. Mi volt Péter reakciója, amikor a Szentlélek kitöltetett Kornéliusra, a családjára és a 
barátaira? 

a. meglepődött; b. felmérgelődött; c. megilletődött; d. elcsodálkozott; e. megrémült. 

 

6. Kornéliussal szerzett tapasztalata után Péter… 

a. mindig helyesen viselkedett a pogányokkal; 

b. nem volt hajlandó együtt enni a pogányokkal; 

c. egyformán kezelte a zsidókat és a más nemzetiségűeket; 

d. törvénytelenségre vezette Barnabást. 

 

7. Vajon csalhatatlan volt-e Péter vagy Pál? _________ Honnan tudod ezt? 

a. Mindenki vétkezett. 

b. A Biblia beszél a bűneikről. 

c. A Biblia nem említi egyetlen bűnüket sem. 

 

8. Az alábbi állítások közül melyikből derül ki az, hogy Timóteus Isten hű munkatársa 
volt? 

a. Hajlandó volt tanulni. 

b. Nem félt az üldöztetéstől. 

c. Hűségesen tanulmányozta az írásokat. 

d. Rendkívül tehetséges volt.  

e. Jó neveltetést kapott az édesanyjától és a nagymamájától. 

f. Tiszta és szeplőtlen jelleme volt. 

g. Varázskönyvekből tanult, és téves dolgokat művelt. 

h. A saját javára használta az adottságait. 

 



9. A következő események közül melyek történtek Filippiben? 

a. Pált majdnem agyonkövezték. 

b. Pál meggyógyított egy béna embert. 

c. A keresztények varázskönyveket égettek el. 

d. Pál és Silás a börtönben énekeltek és imádkoztak. 

e. A börtönőr megkeresztelkedett. 

f. Lídia és családja megkeresztelkedtek. 

g. Pál ördögöt űzött ki egy jövendőmondó nőből. 

h. Pált és Silást megverték és börtönbe zárták egy lázadás ideje alatt. 

i. Egy földrengés hatására kinyíltak a börtön kapui. 

j. Pál három szombaton át prédikált a zsinagógában. 

 

10. Mi vezérelte Pált és Silást, a bosszú vagy Isten lelke? 

 

C10 – Feladatlap  

„Levelek a gyülekezeteknek” 

 

1. Keresd meg az alábbi személyek lakhelyét és foglalkozását! 

SZEMÉLY                                     VÁROS                                        FOGLALKOZÁS 

a. ____ _____ Kornélius;               A. Efézus;                                     H. varázsló; 

b. ____ _____Sergius Pavelus;      B. Korinthus;                                I. Jézus prédikátora; 

c. ____ _____ Elimás;                   C. Ciprus;                                      J. a zsinagóga vezetője; 

d. ____ _____ Timóteus;               D. Listra;                                       K. százados; 

e. ____ _____ Lídia;                      E. Cézárea;                                    L. Pál segédje; 

f. ____ _____ Shostenes;               F. Alexandria;                               M. Akhája kormányzója; 

g. ____ ____Akvilla és Priscilla;   G. Tiathira.                                    N. bíborárus;  

h. ____ ____ Gallió;                                                                             O. zsidó főpap; 

i. ____ _____Apollós;                                                                          P. sátorkészítő; 

j. ____ _____ Skéva.                                                                            Q. Ciprus kormányzója. 

 



 

2. Igaz, vagy hamis? 

a. I/H Pál azt tervezte, hogy elhagyja Korinthust, de Isten arra utasította, hogy folytassa 
munkáját a városban. 

b. I/H A feldühödött korinthusi tömeg Pál helyett Sosthenest támadja meg.  

c. I/H Apollós merészen prédikált Jézusról Listrában. 

d. I/H Nagyon veszélyes Jézus nevében cselekedni, ha nem hiszel Benne. 

e. I/H Nagyon veszélyes beszélgetésbe elegyedni Sátánnal vagy az ő angyalaival. 

f. I/H A Szentlélek munkája és tanítása mindig megegyezik a Szentírással. 

 

3. a. Kit küldött el Pál, hogy meglátogassa a Thessalonikában élő hívőket? Karikázd be a 
megfelelő nevet! 

Saulus         Timóteus         Silás        Barnabás         Lukács         János Márk 

b. Jó volt-e vagy rossz a Thessalonikáról készített jelentés? ____________________ 

 

4. a. Pál az 1. és a 2. Korinthusi levelet ______________________________-ból írta. 

b. Pál az 1. és a 2. Thessalonikai levelet ____________________________-ból írta. 

 

5. Úgy tűnt, hogy a korinthusi hívek különböző emberekre hallgattak. Kiket követtek az 
alábbiak közül? 

a. Pál; b. Apollós; c. Péter; d. Akvilla; e. Jézus Krisztus. 

 

6. Mikor kerülnek a mennyországba a Jézus második eljövetelekor még élő igazak? 

a. amikor Jézus visszajön; b. titokban, a feltámadás előtt; c. miután a „Krisztusban meghaltak” 
feltámadnak. 

 

7. Mikor kerülnek a mennyországba az elhunyt igazak? 

a. amikor meghalnak; b. a temetésük után; c. Jézus második eljövetelekor.  

 

8. Társítsd az alábbi, 1 Thessalonikából származó hivatkozásokat a megfelelő 
idézetekkel! 

a. ___ 5:6;                                       A. „egymással békességben éljetek”; 



b. ___ 5:11;                                     B. „türelmesek legyetek mindenki iránt”; 

c. ___ 5:13;                                     C. „legyünk éberek és józanok”; 

d. ___ 5:14;                                     D. „Mindenkor örüljetek. Szüntelen imádkozzatok.”; 

e. ___ 5:16-17;                                E. „Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek.”; 

f. ___ 5:22.                                    F. „vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat”. 

 

9. Társítsd az alábbi, 2 Thessalonikából származó hivatkozásokat a megfelelő 
idézetekkel! 

a. _____2:10;                 A. „ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék”; 

b. _____3:10;                 B. „meg ne restüljetek a jó cselekvésben”; 

c. _____ 3:13.                C. „elvesznek, mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét”. 

 

C11 – Feladatlap  

„Feje tetejére állítva” 

 

1. Miért írta Pál a római levelet (jelöld R betűvel); 1 Korinthust (jelöld 1K-val); hát 2 
Korinthust (jelöld 2K-val)? 

a. _____ hálás volt, amiért figyelembe vették az előző levelét; 

b. _____ segíteni szeretett volna azoknak, akik visszakoztak; 

c. _____ olyan gyülekezetnek írt, amelyet még nem látogatott meg.  

 

2. Igaz, vagy hamis? 

a. I/H Ha a tagok között viszály támad, el kellene kerülni a pereskedést. 

b. I/H Amikor a korinthusi gyülekezet megkapta Pál levelét, megtért, és azután Istenre 
hallgatott. 

 

3. Mihez hasonlította Pál az örök élet elnyerését? 

a. egy nagy halfogáshoz; 

b. egymillió euró megnyeréséhez; 

c. egy verseny megnyeréséhez. 

 

4. a. Olvasd el 1Korinthus 13-at! Hányszor találod meg benne a szeretet szót?______ 



b. Olvasd el újra a 4-től 8-ig terjedő verseket, és helyettesítsd a szeretet szót az Isten szóval! 
Hát nem gyönyörűséges? 

c. Olvasd el újra a 4-től 8-ig terjedő verseket, és helyettesítsd a szeretet szót a saját 
neveddel! Szeretnél-e te is olyan lenni? 

 

5. Karikázd be azokat a szavakat, amelyek érvényesek Pál Efézusban történt 
látogatására! 

a. Diána; 

b. Apollós; 

c. ezüstműves; 

d. 2 óra; 

e. Demetrius; 

f. kovácsmester; 

g. Artemisz; 

h. Akvilla; 

i. bálványok; 

j. mágikus könyvek. 

 

6. Milyen két jó dolog származhat mindazokból a nehézségekből, amelyeket néha 
megtapasztalunk? (2Korinthus 1:4-6) 

a. mások megsegítésének gyakorlása; 

b. egy alkalom Isten hibáztatására; 

c. a türelem gyakorlása. 

 

7. Karikázd be azokat a szavakat, amelyek Pált jellemzik! (2Korinthus 4:7-10) 

a. nyomás alatt; 

b. üldözött; 

c. összetört; 

d. elfelejtett; 

e. értetlen; 

f. eltiport; 

g. kétségbeesett; 



h. tönkrement. 

 

8. Hányszor… (2Korinthus 11:22-28) 

(Megjegyzés: Pál a harmadik misszióútján volt.) 

a. kapott 39 korbácsütést a zsidóktól? ______ 

b. kövezték meg Pált? __________ 

c. verték meg Pált bottal? _________ 

d. szenvedett hajótörést? ________ 

 

9. Milyen más bajok érték még Pált? 

 

10. Elválaszthat-e bármi minket Isten szeretetétől? (Róma 8:38-39) 
___________________ 

 

11. Melyik kérdésre ad választ Róma 10:14-15? 

a. Miért fontos tiszteletben tartanunk a Tízparancsolatot? 

b. Miért küldetnek ki a misszionáriusok?  

c. Milyen élelmiszert kellene fogyasztanunk? 

 

12. Hogyan igazulhatunk meg? (Róma 2:13; 3:20; Galácia 2:16) 

a. Azokat a prédikátorokat hallgatva, akik a törvényről beszélnek. 

b. Ha megpróbáljuk alávetni magunkat a törvénynek. 

c. Krisztusban való hit által, teljesen a Szentlélekre hagyatkozva, hogy Ő segítsen betölteni 
Isten törvényét. 

 

13. Tedd helyes sorrendbe az Újtestamentum első 14 könyvét! 

a. _____Apostolok Cselekedetei; 

b. _____ Kolossé; 

c. _____ Máté; 

d. _____ Lukács; 

e. _____ 2Thessalonika; 



f. _____ Márk; 

g. _____ 2Korinthus; 

h. _____ Filippi; 

i. ______ 1Korinthus; 

j. ______ Róma; 

k. ______1Thessalonika; 

l. ______ János; 

m. _____ Efézus; 

n. _____Galácia. 

 

C12 – Feladatlap  

„Pál letartóztatása” 

 

1. Milyen sorrendben jelennek meg ezek a mondatrészek az aranyszövegben? 

a. _________színig teltet; b. _______megnyomottat; c. __________ megrázottat. 

 

2. Miért kezdeményezett gyűjtést Pál? 

a. hogy misszionáriusokat küldjön ki; 

b. hogy árváknak viselje gondját; 

c. hogy segítsen a szegény zsidókon a jeruzsálemi éhség idején; 

d. hogy segítsen az özvegyasszonyoknak kiadásaik fedezésében. 

 

3. A jeruzsálemi zsidók számára Pál által összegyűjtött összeget… 

a. pogányokból lett keresztények küldték keresztény zsidóknak; 

b. zsidók küldték zsidóknak; 

c. keresztény zsidók küldték a pogányokból lett keresztények számára; 

d. pogányokból lett keresztények küldték pogányokból lett keresztényeknek.  

 

4. Miért csatlakozott Pál a többi négy férfihoz a tisztulási rituálén?  

a. Isten tanácsolta Pált erre. 



b. Kompromisszumot kötöttek. 

c. Az idősek féltek a zsidóktól. 

d. Fontos volt tiszteletben tartani a zsidók ceremóniáit. 

e. Isten tanácsolta az időseknek, hogy kérjék meg Pált erre. 

f. Pál megpróbálta egyesíteni a zsidókat és a pogányokat. 

 

5. Igaz, vagy hamis? 

a. I/H Jó volt az idősek terve arra nézve, hogy Pál végigmenjen ezeken a tisztulási 
szertartásokon.  

b. I/H Pál nem vitt sem pogányokat, sem görögöket a templomba. 

c. I/H Pált megkorbácsolták a Jeruzsálemben tartózkodó római katonák. 

d. I/H Pál római állampolgár volt. 

e. I/H Pál nagyobb biztonságban volt a pogány katonákkal, mint a zsidó vezetőkkel. 

 

6. Kinek sikerült elhárítania a veszélyt, hogy ne ölje meg Pált a jeruzsálemi tömeg? 

a. Timóteusnak; 

b. a római katonáknak; 

c. Nikodémusnak; 

d. Kornéliusnak; 

e. Gamálielnek; 

f. a gyülekezeti véneknek. 

 

7. Milyen nyelven mondta el Pál védőbeszédét a római vár lépcsőin állva? 

a. latin; b. héber; c. arám; d. görög; e. szír. 

 

8. Mit mondott Pál, amitől a tömeg még dühösebb lett? 

a. Az Úr azt kérdezte tőlem: „Saul, Saul, miért kergetsz engem?” 

b. Ananiás azt mondta nekem: „Saul testvér, nyerd vissza a látásodat!” 

c. Isten azt parancsolta nekem: „Siess, hamar menj ki Jeruzsálemből!” 

d. Az Úr ezeket a szavakat intézte hozzám: „Eredj, mert messze küldelek innen a 
pogányokhoz.” 



 

9. Ki őrizte Pált az első 48 órában, mialatt Jeruzsálemből Cézáreába utazott? 

a. 200 katona; 

b. 70 lovas; 

c. 450 katona; 

d. 200 lándzsás; 

e. 120 katona; 

f. a parancsnok. 

 

10. Ki volt Félix? Jelöld F betűvel! Ki volt Claudius Lisias? Jelöld CL-el! 

a. _____ szónok; 

b. _____ főpap; 

c. ______ király; 

d. _____a cézáreai őrség főparancsnoka; 

e. _____ a Jeruzsálemben állomásozó római katonák századosa; 

f. _____ római kormányzó Cézáreában. 

 

C13 – Feladatlap  

„Kormányzók és királyok előtt” 

 

1. Találd meg az alábbi bibliai személyek foglalkozását! 

a. ______ Agrippa;                               A. római kormányzó Cézáreában; 

b. ______Festus;                                   B. főpap; 

c. ______Bernicé;                                 C. zsidó beszélő; 

d. ______ Druszilla;                              D. Félix felesége; 

e. ______ Juliusz;                                 E. egy király – Heródes fia, aki börtönbe vetette Pétert; 

f. ______ Ananiás;                                 F. Agrippa felesége; 

g. ______ Félix;                                     G. római százados. 

h. ______ Tertullus; 

 



2. Húzd alá minden mondat esetén a zárójelben szereplő helyes szót vagy kijelentést, hogy 
igaz legyen az állítás! 

Félix (jó; hitvány) kormányzó volt. Biztos volt benne, hogy Pál (ártatlan; hibás), de (elengedte; 
börtönben tartotta). 

 

3. Igaz, vagy hamis? 

a. I/H Druszilla zsidó volt, tehát Félix ismerte a zsidó hitet. 

b. I/H Pál vádlói dicséretekkel és hízelgő szavakkal közelítették meg Félixet annak érdekében, 
hogy befolyásolják. 

c. I/H Pál  dicséretekkel és hízelgő szavakkal próbált hatni Félixre. 

 

4. Jelöld B betűvel azokat a kijelentéseket, amelyek a filippibeli börtönőrre vonatkoznak, 
és F betűvel azokat, amelyek Félixre illenek! 

a. ________________ Elítélve érezte magát a bűnei miatt. 

b. ________________Megkérdezett egy rabot, hogy miként lehetséges üdvözülnie. 

c. ________________Megtért a bűneiből. 

d. ________________Nem hagyta el a bűneit. 

e. ________________A bűnt és a halált választotta. 

f. _________________ Isten gyermeke lett. 

g. _________________ Megbocsáttattak a bűnei, és elnyerte Isten Szentlelkét. 

h. _________________Azt szerette volna, ha a rab kenőpénzt ad a szabadon bocsátásáért. 

 

5. Miért nem engedte szabadon Pált sem Félix, sem Festus? 

a. A Pál ellen felhozott vádak közül egyesek igazak voltak. 

b. A zsidók érveket sorakoztattak fel a Pál ellen hozott vádak mellett. 

c. A zsidók nem fizettek eleget. 

d. Nem akarták magukra haragítani a zsidókat. 

 

6. Pál azt kérte, hogy... 

a. a római császár hallgassa ki; 

b. a jeruzsálemi Szanhedrin hallgassa ki. 

 



7. Igaz, vagy hamis? 

a. I/H Agrippa király eldöntötte, hogy keresztény lesz, miután meghallgatta Pál hozzá intézett 
felhívását. 

b. I/H Félix nemet mondott Isten utolsó megtérésre való felhívására. 

c. I/H Félix, Festus és Agrippa tudták, hogy Pál ártatlan. 

 

8. Miért nem félt Pál a vihar idején? 

a. Nem érezte veszélyben magát. 

b. Isten megígérte neki, hogy eljut Rómába. 

c. Isten angyalt küldött a bátorítására. 

d. Teljesen bízott Istenben. 

 

9. Tedd helyes sorrendbe az alábbi eseményeket!  

a. _______ Pált letartóztatják Jeruzsálemben. 

b. _______ Pál Félix elé kerül. 

c. _______ Pált Cézáreába szállítják. 

d. _______ Pált hajóval küldik Rómába. 

e. _______ Pált Festus ítéli meg. 

f. _______ A hajón található összes lélek partot ér Málta szigetén. 

g. _______ Pált Agrippa király elé hívatják. 

h. _______ A vihar 14 napig tart, és tönkreteszi a hajót. 

i. _______ A hajósok Pál figyelmeztetései ellenére is továbbhaladnak. 

j. _______ Pál meggyógyítja a Málta szigetén élő betegeket. 

 

10. Milyen csodák történtek Máltán? 

a. Pált nem sebezte meg a kígyó. 

b. Pált szabadon engedték. 

c. Biztonságban partot ért mindenki, aki a hajón volt. 

d. Pál meggyógyította a Málta szigetén élő összes beteget. 

 

MIT MOND A BIBLIA?    



C évfolyam, 13 TANULMÁNY, ISMÉTLŐ TEVÉKENYSÉGEK   

Ki mondta? Oldd meg a keresztrejtvényt a következő útbaigazítások segítségével! 

 

VÍZSZINTES:  

1. „Jer által Macedóniába, és légy segítségül nékünk!” (ApCsel 16:9) 

4. „Mit cselekedjünk ez emberekkel?” (ApCsel 4:16) 

6. „… ez a Pál nemcsak Efézusnak, hanem közel az egész Ázsiának sok népét eláltatván, 
elfordította, mivelhogy azt mondja, hogy nem istenek azok, amelyek kézzel csináltatnak.” 
(ApCsel 19:26) 

8. „Mert ha emberektől van e tanács, vagy e dolog, semmivé lesz; ha pedig Istentől van, ti fel 
nem bonthatjátok azt.” (ApCsel 5:38-39) 

9. „… kilenc órakor imádkozám az én házamban; és ímé egy férfiú álla meg előttem fényes 
ruhában.” (ApCsel 10:30) 

11. „Nem ismerem ezt az embert.” (Máté 26:74) 

14. „Az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nékünk, ha te vagy-é a Krisztus, az 
Istennek Fia?” (Máté 26:63) 

17. „Ímé látom az egeket megnyilni, és az embernek Fiát az Isten jobbja felől állani.” (ApCsel 
7:56) 

19. „Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért.” (Máté 27:4) 

21. „Van őrségetek; menjetek, őriztessétek, amint tudjátok.” (Máté 27:65) 

23. „Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban!” (Lukács 23:42) 

25. „Mostan eredj el; de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hívatlak téged.” (ApCsel 
24:25) 

26. „Az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon.” (Máté 27:25) 

27. „Kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sírbolt szájáról?” (Márk 16:3) 

 

FÜGGŐLEGES: 

2. „Bizony, Istennek Fia vala ez!” (Máté 27:54) 

3. „Mert én veled vagyok és senki sem támad reád, hogy néked ártson; mert nékem sok népem 
van ebben a városban.” (ApCsel 18:10) 

5. „Majdnem ráveszel engem, hogy keresztyénné legyek.” (ApCsel 26:28) 

7. „Nagy az efézusi Diána!” (ApCsel 19:28) 

10. „Üdvöz légy, zsidók királya!” (Márk 15:18) 



12. „Saul atyámfia, az Úr küldött engem,… hogy szemeid megnyíljanak és beteljesedjél Szent 
Lélekkel.” (ApCsel 9:17) 

13. „Igen, ennyiért.” (ApCsel 5:8) 

15. „Van oly út, mely igaz az ember szeme előtt, de vége a halálnak úta.” (Példabeszédek 
16:25) 

16. „Ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, semmiképpen el nem hiszem.” (János 20:25) 

18. „Uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy idvezüljek?” (ApCsel 16:30) 

19. „Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekesznek.” (Lukács 23:34) 

20. „Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondotta volt.” (Máté 28:6) 

21. „Vajjon érted-é, amit olvasol?” (ApCsel 8:30) 

22. „Adjátok nékem is ezt a hatalmat.” (ApCsel 8:19) 

24. „… ez az ember római.” (ApCsel 22:26) 

 

Adatbank: 

Agrippa, Ananiás, angyal, Kajafás, százados, Kornélius, Demeter, Efézus, Félix, Gamáliel, 
börtönőr, Jézus, Júdás, Úr, makedóniai, Pál, emberek, Péter, Filep, Pilátus, Szanhedrin, Safira, 
Simon, katonák, Salamon, István, lator, Tamás, asszony. 

 

MIT MOND A BIBLIA?    

JAVÍTÓKULCS 

 

C1 – Feladatlap 

1. b. 

2. a. H; b. H; c. I; d. I; e. I; f. I.  

3. b., c., d.  

4. kenőpénz; Nem.; Nem.  

5. d.  

6. a., d., e., f., g.  

7. a., b., c.  

8. Hamis.  

9. a., c., d.  

10. b., c., d.  

11. b., c.  



12. a. „Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért.” b. Júdás; Kajafásnak.  

 

C2 – Feladatlap  

1. a., b., d., f.  

2. a.  

3. a.  

4. f.  

5. A válaszok eltérőek lehetnek.  

6. b., d. 

7. c.  

8. Nem.  

9. a.  

10. „A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA.”  

11. a. H; b. I; c. I; d. I; e. I; f. I; g. I; h. H; i. H. 

 

C3 – Feladatlap   

1. b., d.  

2. b., c.  

3. a. H; b. I; c. I; d. H; e. I; f. I; g. H; h. I; i. I; j. I; k. H; l. H; m. I.  

4. a. 3; b. 12; c. 3; d. 3; e. 12; f. 12. 

5. a., b., c., e., f.  

6. a., b.  

7. b.  

8. C. 

 

C4 – Feladatlap  

1. a., b., c.  

2. a., b.  

3. a. H; b. I; c. H; d. H; e. I; f. H; g. I. 

4. a. T; b. A; c. T; d. T; e. T; f. T; g. A; h. T.  

5. a.  

6. c., d.  

7. Galileában.  

8. a.  



9. a. I; b. I; c. H; d. I.  

10. Úgy 500 ember. 

11. a., b., c., f.  

12. e. 

 

C5 – Feladatlap  

1. a. I; b. H; c. I; d. I.  

2. c.  

3. Igaz.  

4. c., d., e., f.  

5. b., c.  

6. Nem.  

7. b.  

8. a., b., c., e.  

9. a. I; b. I; c. I; d. H.  

10. c., d.  

11. a. 5; b. 7; c. 4; d. 6; e. 3; f. 1; g. 2. 

 

C6 – Feladatlap  

1. prédikátor, merész, mártír, bölcs, diakónus. 

2. c.  

3. d.  

4. a., b., c., d., f.  

5. Saulus.  

6. b.  

7. a. I; b. H; c. I.  

8. b.  

9. c.  

10. Ézsaiás 53.  

11. c.  

12. a., b., f., g., j.  

13. a.  

14. c.  



15. b., d. 

 

C7 – Feladatlap  

1. c.  

2. c.  

3. c., d., e., f.  

4. b.  

5. 3; 10.  

6. a. I; b. H; c. I; d. H; e. H. 

7. a. 2; b. 3; c. 1.  

8. a. boldogok, lelkesek, elégedettek.   

b. szomorúak, zaklatottak, nagyon szomorúak. 

 9. a.  

10. a. H; b. H; c. I.  

11. b.  

12. a., d., f. 

 

C8 – Feladatlap  

1. a. zsidók > pogányok; b. nyugat > észak; c. Jeruzsálem > Tarzus; d. Antiókhia > Ciprus. 

2. a. 

3. e. 

4. c., d., f., g., h., k.  

5. E= varázsló; SP= római kormányzó.  

6. d.  

7. a. H; b. I; c. H; d. I; e. I; f. I; g. I.  

8. c.  

9. a., c., d., e., f. 

 

C9 – Feladatlap  

1. a. TP; b. TP; c. CT; d. TP; e. CT; f. TP.  

2. d. 

3. a. 

4. a. I; b. H; c. H; d. I; e. I; f. H; g. I; h. I. 



5. a., e. 

6. b., d. 

7. a., b. 

8. a., b., c., e., f.  

9. d., e., f., g., h., i.  

10. Isten lelke. 

 

C10 – Feladatlap  

1. a. E, K; b. C, Q; c. C, H; d. D, L; e. G, N; f. B, J; g. B, P; h. B, M; i. F, I; j. A, O. 

2. a. I; b. I; c. H; d. I; e. I; f. I. 

3. a. Timóteus; b. jó. 

4. a. Korinthusból; b. Thessalonikából. 

5. a., b., c., e. 

6. a., c. 

7. c. 

8. a. C; b. F; c. A; d. B; e. D; f. E. 

9. a. C; b. A; c. B. 

 

C11 – Feladatlap 

1. a. 2K; b. 1K; c. R. 

2. a. I; b. I.  

3. c. 

4. A válaszok eltérhetnek a bibliafordítás függvényében. 

5. a., c., d., e., g., i., j. 

6. a., c.  

7. a., b., e., f. 

8. a. 5; b. 1; c. 3; d. 3. 

9. A válaszok eltérőek lehetnek. Lásd 2Korinthus 11:23-28! 

10. Nem. 

11. b. 

12. c. 

13. a. 5; b. 12; c. 1; d. 3; e. 14; f. 2; g. 8; h. 11; i. 7; j. 6; k. 13; l. 4; m. 10; n. 9. 

 

C12 – Feladatlap  



1. a. 3; b. 1; c.) 2. 

2. c. 

3. a. 

4. b., c., f. 

5. a. H; b. I; c. H; d. I; e. I. 

6. b. 

7. b. 

8. d. 

9. a., b., d.  

10. e. CL; f. F. 

 

C13 – Feladatlap  

1. a. E; b. A; c. F; d. D; e. G; f. B; g. A; h. C.  

2. hitvány; ártatlan; börtönben tartotta. 

3. a. I; b. I; c. H. 

4. a. B, F; b. B; c. B; d. F; e. F; f. B; g. B; h. F.  

5. d. 

6. a. 

7. a. H; b. I; c. I.  

8. b., c., d.  

9. a. 1; b. 3; c. 2; d. 6; e. 4; f. 9; g. 5; h. 8; i. 7; j. 10.  

10. a., c., d. 

 

C ÉVFOLYAM, 13 TANULMÁNY, ISMÉTLÉS 

Ki mondta? 

VÍZSZINTES: 1. Makedóniai; 4. Szanhedrin; 6. Demeter; 8. Gamáliel; 9. Kornélius; 11. Péter; 

14. Kajafás; 17. István; 19. Júdás; 21. Pilátus; 23. lator; 25. Félix; 26. emberek; 27. asszony. 

FÜGGŐLEGES: 2. százados; 3. Isten; 5. Agrippa; 7. Efézus; 10. katonák; 12. Ananiás; 13. 

Safira; 15. Salamon; 16. Tamás; 18. börtönőr; 19. Jézus; 20. angyal; 21. Filep; 22. Simon; 24. 

Pál. 

 

A C1-es tanulmányhoz tartozó feladatok 

1. A válaszok különbözhetnek. 



2. a. 3; b. 2; c. 4; d. 1. 

3. a. AK; b. J; c. J; d. AK; e. J; f. AK; g. AK; h. J; i. J; j. J; k. J; l. AK; m. J; n. J. 

4. a. J; b. J; c. J; d. P; e. P; f. P.  

5. a. H; b. H; c. H; d. I; e. I; f. H; g. I. 

 

A C2-es tanulmányhoz tartozó feladatok 

1. a. H; b. I; c. I; d. H; e. I; f. H; g. I; h. I; i. I; j. I; k. I.  

2. a. B; b. B; c. J; d. B; e. J; f. B; g. J; h. B; i. J; j. B; k. B; l. B; m. B; n. B; o. J; p. J. 

3. „Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekszenek.”  

4. a. 10; b. 6; c. 5; d. 1; e. 8; f. 3; g. 4; h. 2; i. 7; j. 12; k. 9; l. 11. 

 

A C3-as tanulmányhoz tartozó feladatok 

1. a. 6; b. 2; c. 4; d. 1; e. 3; f. 7; g. 5.  

2. a. 6; b. 2; c. 3; d. 7; e. 1; f. 5; g. 10; h. 9; i. 4; j. 8. 

3. Dániel 9:26. 

4. a. Kr. u. 31; b. Kr. e. 457; c. Kr. u. 27; d. 2000; e. 6000; f. 12; g. 500; h. 2300. 

 

A C4-es tanulmányhoz tartozó feladatok 

1. O 2. L 3. D 4. E 5. G 6. K 7. I 8. J 9. F 10. H 11. K 12. P 13. N 14. C 15. H 16. A 17. B 18. 

M. 

 

A C5-ös tanulmányhoz tartozó feladatok 

1. a–f: Péter. 

2. a. 0.05; b. 0.50; c. 5.00; d. 50.00; e. 500.00  

3. Prokhórus, Filep, Parménás, István, Timón, Nikolaus, Nikánór. 

4. b., e., f., g., h., j. 

 

A C6-os tanulmányhoz tartozó feladatok 

VÍZSZINTES: 

1. Simon; 

2. István; 

3. Megkövezték; 

4. Ananiás. 

 



FÜGGŐLEGES: 

5. Samáriában; 

6. Pál; 

7. Tárzus; 

8. Szanhedrin. 

 

A C7-es tanulmányhoz tartozó feladatok 

1. a. Dorkás; b. Tábitha; c. Éneás; d. Kornélius; e. Lídia; f. Joppé; g. Cézárea; h. Péter 2. a. 

Éneás – Lidda – a 8 éve ágyhoz kötött beteg meggyógyítása. 

b. Kornélius – Czézárea – a Szentlélek leszállt a pogányokra. 

c. Dorkás – Joppé – feltámadt. 

d. István – Jeruzsálem – az első keresztény mártír. 

3. „Nem személyválogató az Isten; hanem minden nemzetben kedves őelőtte, aki Őt féli és 

igazságot cselekszik.” 

4. a. 3; b. 5; c. 1; d. 4; e. 7; f. 2; g. 6; h. 8; i. 10; j. 9. 

 

A C9-es tanulmányhoz tartozó feladatok 

VÍZSZINTES: 

1. Hajóval. 

2. Barnabás. 

3. Listra. 

4. Lukács. 

 

FÜGGŐLEGES: 

5. Troás. 

6. Jakab. 

7. Lídia. 

8. Börtönbe. 

 

A C12-es tanulmányhoz tartozó feladatok 

1. a., b., d., f.  

2. a. farizeus; b. szadduceus; c. szanhedrin d. katonák; e. pogányok; f. Gamáliel g. Félix; h. Pál.  

3. d. 

4. b. 



5. B. 

 

NEGYEDÉVI NAPTÁR AZ ARANYSZÖVEGEKKEL 

 

C1 – KIHALLGATJÁK ÉS ELÍTÉLIK JÉZUST              Dátum: 

Aranyszöveg: „Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! 
Mint aki elől orcánkat elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele.” (Ézsaiás 53:3) 

C2 – KIRÁLY A KERESZTEN                                           Dátum: 

Aranyszöveg: „Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely 
mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta 
meg!” (Ézsaiás 53:7) 

C3 – ELVÉGEZTETETT                                                       Dátum: 

Aranyszöveg: „Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, 
az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg.” (1Péter 2:24) 

C4 – JÉZUS FELTÁMADT                                                        Dátum: 

Aranyszöveg: „Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen 
feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben 
járjunk.” (Róma 6:4) 

C5 – A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKA                                           Dátum: 

Aranyszöveg: „Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az 
Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek 
felől, és a Szent Lélek is, kit Isten adott azoknak, akik néki engednek.” (Apostolok Cselekedetei 
5:31-32) 

C6 – PÁL MEGTÉRÉSE                                                                  Dátum: 

Aranyszöveg: „És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus 
feltámadásáról; és nagy kegyelem vala mindnyájukon.” (Apostolok Cselekedetei 4:33) 

C7 – EVANGÉLIUM A POGÁNYOKNAK                                    Dátum: 

Aranyszöveg: „Nem személyválogató az Isten; Hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki 
őt féli és igazságot cselekszik.” (Apostolok Cselekedetei 10:34-35) 

C8 – PÁL ÉS BARNABÁS                                                                  Dátum: 

Aranyszöveg: „Megszabadítván téged e néptől és a pogányoktól, kik közé most küldelek, hogy 
megnyissad szemeiket, hogy setétségből világosságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez 
térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én 
bennem való hit által.” (Apostolok Cselekedetei 26:17-18) 

C9 – KUTATVA AZ ÍRÁSOKAT                                                       Dátum: 



Aranyszöveg: „Ezek pedig nemesb lelkűek valának a Thessalonikabelieknél, úgymint kik 
bevevék az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-é ezek.” 
(Apostolok Cselekedetei 17:11) 

C10 – LEVELEK A GYÜLEKEZETEKNEK                                     Dátum:  

Aranyszöveg: „Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, 
még pedig mint megfeszítettről.” (1Korinthus 2:2) 

C11 – FEJE TETEJÉRE ÁLLÍTVA                                                        Dátum: 

Aranyszöveg: „Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek 
temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; 
dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.” (1Korinthus 
6:19-20) 

C12 – PÁL LETARTÓZTATÁSA                                                             Dátum: 

Aranyszöveg: „Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig 
teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek.” (Lukács 
6:38) 

C13 – KORMÁNYZÓK ÉS KIRÁLYOK ELŐTT                                        Dátum: 

Aranyszöveg: „Ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az üdvösség napja.” (2Korinthus 6:2) 


