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Csoportmunka – javaslat  

 

Ézsaiás 53-ban egy gyönyörű próféciát találunk Jézusról, amely különösen az Ő szenvedésére és 

halálára összpontosít. Mi lenne, ha a csoportod memorizálná ezt a fejezetet? Létezik egy 

megzenésített változata is ennek az igeszakasznak. A CD és a könyv a MyBibleFirst oldalon 

rendelhető meg. Elénekelhetitek közösen egy istentiszteleti alkalommal vagy egy különleges zenei 

program részeként. 

 

Ajánlott olvasmányok: Ellen White, JÉZUS ÉLETE és AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE 

 

MEGBESZÉLÉSRE ÉS ELMÉLKEDÉSRE SZÁNT KÉRDÉSEK  

1. Kihallgatják és elítélik Jézust 

 

Vasárnap 

• Annás tanácsát „Isten szavaként teljesítették” (Jézus élete, 698. old.). Milyen 

következményekkel jár, ha nem megfelelő tanácsadókat választunk magunknak? Milyennek 
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kellene lenniük a tanácsadóknak? Zsolt 119:4 Vajon abban az esetben is követnünk kellene 

valakinek a tanácsát, ha az illető nem ért egyet a Szentírásban írottakkal? 

• Vajon az a vágy vezérelte a történetben szereplő vezetőket, hogy valami jót tegyenek, vagy 

csak egyszerűen a saját érdekükben cselekedtek? Mire törekedtek inkább, a saját tekintélyük 

védelmére vagy Isten tiszteletére?  

• Melyik parancsolatot hágták át a vallási vezetők, amikor megvesztegették az embereket 

annak érdekében, hogy olyan dolgokkal vádolják Jézust, amelyeket valójában nem tett? Mt 

26:59, 60 

• Hogyan reagálunk arra, ha az emberek rosszul bánnak velünk? Hogyan reagált Jézus, 

amikor megtámadták és bántalmazták? Ézsa 53:3-7 

• A Jézus élete című könyv 700. oldalának harmadik és negyedik bekezdése részletezi, hogy 

miért voltak nagyobbak azok a kísértések, amelyeket Jézusnak a tárgyalás során kellett 

kiállnia, azoknál, amelyeket bármelyikünknek el kell majd viselnie. 

• „Éppen ez volt azonban Krisztus nehéz feladata, hogy megtartsa azt a helyzetét, amelyet 

maga választott magának, mikor úgy döntött, hogy hozzánk hasonló emberként éli le életét 

ezen a földön.” (Uo.  700. old.) 

• Miért nem kérte meg Jézus az angyalokat, hogy szabadítsák ki szorult helyzetéből? 

Megtehették volna? Ézsa 37:36; Mt 26:53 

Hétfő 

• Miért gyűlölte Kajafás olyan nagyon Jézust? „Kajafás ellenfelének tekintette Jézust.” (Uo. 

704. old.) Mit árulnak el Kajafás tettei az irigység és a féltékenység következményeiről? 

• „Most azonban, mikor Kajafás a fogolyra tekintett, nem tudta elnyomni azt a csodálkozást, 

amit Jézus nemes és méltóságteljes magatartása keltett benne.” (Uo. 704. old.) Meg volt 

győződve róla, hogy Jézus Isten Fia. Engedett a Szentlélek ihletésének? Milyen 

következményekkel jár, ha figyelmen kívül hagyjuk meggyőződésünket vagy ellene 

cselekszünk? Zsid 3:12-15 

• Mi is a megvesztegetés? „Egy pénzösszeg vagy tárgy azzal a céllal történő felajánlása 

valakinek, hogy az általa kedvezményezett személy megszegje a kötelezettségeit vagy 

lelkiismeretesebben teljesítse azokat.” Mit mond a Biblia a megvesztegetés 

kezdeményezéséről vagy annak elfogadásáról? Zsolt 15:1; Péld 17:23; Préd 7:7 Próbáltad 

már megvesztegetni szüleidet vagy barátaidat?  

• Találtak-e a vallási vezetők bármilyen igaz vádat Jézus ellen? Vesd össze Dán 6:4-et Mk 

14:55-tel! 



• Tisztességes eljárásban volt része Jézusnak? Megpróbálták-e a vezetők kideríteni róla az 

igazságot? Valójában előre eldöntötték, hogy elítélik, csak próbáltak olyan vádat találni, 

amellyel valamennyien egyetértettek.  

• Mit tett Jézus, amikor az emberek igazságtalanul vádolták? Mt 26:63. „A maga védelmében 

egy szót sem ejtett ki.” (Uo. 706. old.) Ézsa 53:7 Jézus példájából kiindulva, mit kellene 

tennünk, amikor igazságtalanul vádolnak bennünket?  

• Kajafás nem hitt abban, hogy valóban sor kerül majd az ítéletre és a feltámadásra. Hogyan 

reagált Kajafás, amikor Jézus a közelgő ítéletet emlegette? Mt 26:65 Sor kerül-e majd az 

ítéletre? Préd 12:14; Zsid 9:27; 2Kor 5:10; Jel 1:7 

• Kajafás papi köntöse megszaggatásának jelentőségét a Jézus élete 708. - 709. old. 

részletezik.  

Kedd 

• Péter az udvaron álldogáló emberek között tartózkodott. Ha gondatlanul választjuk meg a 

társaságot, amelyhez tartozunk, akkor könnyen oda juthatunk, hogy megtagadjuk Jézust, és 

úgy teszünk, mintha nem lennénk keresztények.  

• Miért tagadta le Péter, hogy ismeri Jézust? Hiszen nem szándékozott ilyesmit tenni! Vajon 

elmondhatjuk róla, hogy követte Jézus utasításait? Mt 26:34, 41  

• Napjainkban hogyan tagadják meg a keresztények Jézust? „Krisztusnak az a tanítványa, aki 

manapság álruhába bújtatja hitét a szenvedésektől és a szégyentől való félelme miatt, az 

éppen olyan valóságosan megtagadja Urát, mint Péter tette a bírósági tárgyalóterem 

udvarán.” (Uo. 712. old.) 

Szerda és csütörtök 

• Milyen tanulságokat vonhatunk le Júdás történetéből?  

• Hogyan hatott Júdásra a pénz szeretete? Mit gondolt a többi tanítvány Júdásról, mielőtt ő 

elárulta volna Jézust? A tanítványokat megkísértette az a gondolat, hogy Júdás talán 

bölcsebb  Jézusnál. Csodáljuk vagy követjük azoknak a tanácsait, akik nem hűségesek 

Jézushoz?  

• Hogyan bánt Jézus azzal a tanítvánnyal, akiről tudta, hogy el fogja árulni Őt? És hogyan 

bánt Júdással az árulást követően? Vajon Júdás vallomása azonos volt az őszinte 

bűnbánattal?  

 

Péntek 

• Az emberek kegyetlenül bántak Jézussal, miután a Szanhedrin elítélte amiatt, hogy Isten 

Fiának vallotta magát. „Ha nem lettek volna ott a római katonák, akkor Jézus nem élt volna 



a Golgotán való keresztre szegezése időpontjáig. Darabokra szaggatták volna szét bírái 

szeme láttára” (Uo. 715. old.). 

• Ki indította őket erre a viselkedésre? Ki irányította őket? Ha nem Jézus uralja az elménket, 

akkor ki teszi? Róm 6:16; 2Pt 2:19 

Felhívás 

• Jézus csendben tűrte a bántalmazást. Kik bántották őt? Pont azok a személyek, akiket meg 

akart menteni.  

• Még ennél a kegyetlenségnél is fájdalmasabb volt Péter árulása. És ami még ennél is 

rosszabb: bűneink súlya szörnyű szenvedést okozott Jézusnak. 

• Szoktál olyasmit tenni, ami bánatot és fájdalmat okoz Jézusnak? Miért nem döntesz inkább 

úgy, hogy csak azokat a dolgokat teszed meg, amelyek örömet okoznak számára? 

 

2. Király a kereszten 

 

Vasárnap 

• Miért nem léptek be a vallási vezetők Pilátus tárgyalótermébe? Jn 18:28 Melyik volt 

rosszabb, az eljárás folyamatában való részvétel általi beszennyeződés vagy a gyilkosságra 

vezető gyűlölet, ami a szívükben lakozott?  

• Mit gondolt Pilátus Jézusról? Lk 23:4 Mit mondtak az emberek, amikor Pilátus hallani 

akarta a Jézus ellen szóló vádakat? Jn 18:30 Mivel vádolták Jézust? Lk 23:2 Igaz volt a 

vádjuk? Lk 20:25 

Hétfő 

• Miért nem engedte szabadon Pilátus Jézust? Pilátus „gyenge és ingadozó volt” (Uo. 724. 

old.) Amikor tudod valamiről, hogy helyes, mennyi ideig vársz, mielőtt megtennéd? Miért 

nehezíti meg a tétovázás az engedelmességet? Miért kellene azonnal megtennünk azt, ami 

helyes? 

• Mit kérdezett Pilátus Jézustól? Jn 18:38 Megvárta Jézus válaszát? Vajon, ha vágysz arra, 

hogy megismerd az igazságot, hajlandó vagy naponta beszélni Jézussal és tanulmányozni az 

Ő Igéjét? 

• Idézzük fel még egyszer, mit is mondott Pilátus Jézusról. Jn 18:38  

• Pilátus Heródeshez küldte Jézust. „Ő is éppen úgy, mint Pilátus, meggyőződött arról, hogy 

Krisztust rosszindulatból és irigységből vették vád alá.” (Uo. 729. old.) Vajon miért nem tett 

csodát Jézus? Tett-e valaha csodát Jézus azért, hogy önmagán segítsen vagy azért, hogy 

kérkedjen hatalmával?  

Kedd 



• Keresztelő Jánost Heródes ölette meg. Miért veszélyes visszautasítanunk az Úr prófétáit? 

• Miért nem válaszolt Jézus, amikor kérdezték? „Krisztus nem maradt volna csendben, ha 

Heródes palotájában egy bűnétől beteg lélek sebeit kellett volna szavaival bekötöznie és 

meggyógyítania. Azok számára azonban egy szava sem volt, akiket nem bántottak bűneik. 

Azokra az isteni igazságokra, amelyeket Ő mondhat, az ilyen emberek szentségtelen 

lábaikkal csak rátapostak volna.” (Uo. 730. old.) 

• A tömeg, a papok és Heródes nagyon rosszul bántak Jézussal. „Mindazáltal Krisztus isteni 

türelme nem engedett a kísértésnek.” (Uo. 731. old. ) 

• Heródes visszaküldte Jézust Pilátushoz. „Válaszul Krisztus imádságára, Pilátus feleségét 

álmában egy angyal látogatta meg a mennyből, és álmában találkozott az Üdvözítővel és 

beszélgetett is Vele.” (Uo. 732. old.) A bekezdés további mondatai azt részletezik, hogy mit 

látott álmában. Milyen figyelmeztetést adott át Pilátusnak a felesége? Mt 27:19 

• Mit mondott Pilátus a harmadik alkalommal? Lk 23:22 

• Tisztességes dolog volt megbüntetni egy ártatlan embert? A zsidók látták Pilátus 

gyengeségét; mit tettek? Lk 23:23 

• Sátán ihlette cselekvésre a gonosz tömeget, és „emberi alakban maguk a démonok voltak 

jelen”. (Uo. 733. old.) Mit akartak tenni Jézussal? Mk 15:13, 14 Miért küzdött olyan 

kétségbeesetten Sátán azért, hogy rávegye Jézust, hogy legalább egyszer vétkezzen?  

Szerda 

• Mi által fejezték ki a vallási vezetők, hogy inkább Sátánt akarják uralkodójuknak, mint 

szerető Teremtőjüket? Lk 23:18, 19 Kit választasz vezetőnek önmagad számára? 

• Pilátus újra kihallgatta Jézust, és ártatlannak nyilvánította Őt. Vajon miért mosta meg a 

kezeit? Mt 27:24 Valóban ártatlan volt Pilátus abban, ami Jézussal történt?  

• Részt vehetünk olyan dolgokban, amelyekről előre tudjuk, hogy csak rossz végük lehet? 

Például dolgozhatunk-e olyan üzletben, ahol alkoholt és dohányt árulnak, ha az emberek 

vásárolnának ezekből a káros termékekből attól függetlenül, hogy mi ott lennénk vagy sem? 

• Miért értett egyet Pilátus Jézus elítélésével? „A lelkiismeret és a kötelesség mindig 

megmutatja nekünk azt az utat, amelyen járnunk kellene, az önérdek azonban rendszerint 

egy másik utat jelöl meg.” (Uo. 738. old.) 

Csütörtök 

• Olvasd el Zsid 13:12 és Gal 3:13 verseit!  

• Gondolj bele, mennyire kegyetlen lehetett a tömeg, amikor Sátán irányította! Lehetséges, 

hogy ennyire megváltozzon valaki, akit Sátán vezet? 



• Sokan azok közül, akik most azt kiabálták, hogy „Feszítsd meg!”, mindössze 5 nappal 

azelőtt még azt kiáltották, hogy „Hozsánna a Dávid Fiának!” Mit könnyebb megtenned, azt, 

ami népszerűségnek örvend, vagy azt, ami nem nyeri el a tömeg tetszését? Azt szoktad tenni 

inkább, ami divatos, vagy azt, ami helyes? 

• „Az Üdvözítő nem zúgolódott, nem panaszkodott.” (Uo. 744. old.) Jézus igazságtalanul és 

rettenetesen szenvedett. Te szoktál panaszkodni és zúgolódni, miközben a kötelességeidet 

végzed? Mit tanulhatsz Jézus példájából? Fil 2:14 

• Mit kért Jézus az Atyjától, mit tegyen azokkal, akik keresztre feszítették Őt? Lk 23:34 Vajon 

meg kellene várnunk, míg az emberek bocsánatot kérnek tőlünk, mielőtt megbocsátanánk 

nekik?  

• Beszéljétek meg a Jézus életének utolsó óráiban beteljesült próféciákat – Zsolt 41:9/Lk 

22:47,48; Zak 11:12/Mt 26:15; Zsolt 35:11/Mk 14:57,58; Ézsa 53:7/Mk 15:4,5; Ézsa 

50:6/Mt 26:67; Zsolt 35:19/Jn 15:24; Ézsa 53:5/Róm 5:6,8; Ézsa 53:12/Mk 15:27,28; Zsolt 

22:7,8/Lk 23:35; Zsolt 69:21/Mt 27:34; Zsolt 109:4/Lk 23:34; Zsolt 22:17,18/Mt 27:35,36; 

Zsolt 34:20/Jn 19:32-33,36; Zak 12:10/Jn 19:34,37; Ézsa 53:9/Mt 27:57-60. 

Péntek 

• „Sátán, angyalaival együtt emberi formában, jelen volt a keresztnél is. (…) A vallási vezetők 

egyesültek Sátánnal és a gonosz angyalokkal.” (Uo. 746, 749. old.) Hogyan kerülhetjük el a 

Sátánnal és az angyalaival való szövetséget? Mt 12:30 

• Vajon Isten meghallgatja a bűnösöket, és megbocsát azoknak, akik meg akarnak térni? Lk 

23:42,43 Ó, nagyon meg szeretné tenni ezt értetek! 

• Milyen szerető Megváltónk van! Bár rettenetes fájdalomban és lelki szenvedésben volt 

része, mégis kivel törődött jobban, önmagával vagy másokkal?  

Felhívás 

• Végül „Pilátus megítélé, hogy meglegyen, amit kérnek vala.” Lk 23:24. Mi a ti kérésetek 

Jézussal kapcsolatban? Szeretnétek, hogy ő irányítsa a ti életeteket, hogy a királyotok 

legyen?  

• Sátánra vagy Jézusra hasonlítasz inkább? A lelkiismereted és a kötelességtudatod vagy 

inkább az érdekeid vezetnek? Ha az érdekeidet követed, akkor valójában ki a te vezéred? És 

ki a te Istened, amikor hagyod, hogy a lelkiismereted és a kötelességtudatod vezessen?  

3. Elvégeztetett 

 

Vasárnap 

• Milyen csodálatos példát mutatott nekünk Jézus az ötödik parancsolat betartásával 

kapcsolatban, a kereszten? Rettenetes szenvedései közben is édesanyjára gondolt, és 



segítséget akart nyújtani neki. Kit tisztelsz jobban, önmagadat vagy édesapádat és 

édesanyádat?  

• „Azoknak, akik követik Krisztust, keresztény hitükből fakadóan kötelességüknek kell 

tartaniuk azt, hogy tiszteljék szüleiket és gondoskodjanak róluk. Azoknak a szülei mindig 

hiánytalanul megkapják a figyelmes gondoskodást és gyengéd részvétet, akik szívükben 

megőrizték Jézus szeretetét.” (Uo. 752. old.) Hogyan lehetnétek figyelmesebbek és 

kedvesebbek a szüleitekkel?  

• Jézus „látta, hogy az emberek sokasága miként pusztul el akkor, mikor a bőséges segítség 

már elérhető közelségben van hozzájuk.” (Uo. 752. old.) Megtörténik, hogy figyelmen kívül 

hagyod Isten irántad való szeretetét? Vagy inkább megengeded Neki, hogy megtörje a bűn 

szorítását a szíveden? Megengeded, hogy gyűlöletet keltsen benned a saját bűneid iránt?  

• Milyen módon tették nevetségessé a papok Jézust? Mk 15:29-32 Miért akarta Sátán, hogy 

Jézus leszálljon a keresztről? Vajon ha megtette volna, megmenthetett volna minket?  

• Miért nem volt lehetséges, hogy Jézus önmagát is és minket is megmentsen?  

• Ó, milyen csodálatos szeretetet mutatott nekünk Jézus! Hogyan segíthetsz a hozzád közel 

állókon, akik nem szeretik Jézust? 

Hétfő 

• Mi okozta a legnagyobb szenvedést Jézusnak? Milyen módon kísértette meg Sátán Jézust, 

amikor a kereszten volt? Miért nem lehetett Jézus biztos abban, hogy feltámad, és újra 

láthatja az Atyát? Ézsa 59:2 

• Olyan közeli kapcsolatban éltek a mennyei Atyával, hogy a Tőle való elszakadás gondolata 

elviselhetetlennek tűnik számotokra? Hogyan kerülhettek közelebb Hozzá? 

• Miért küldte Isten a sötétséget? 

• Mellette állt-e az Atya akkor is, amikor Jézus elhagyatottnak érezte magát? 

• Néha, amikor szenvedésben van részünk, annak ellenére, hogy hűségesek vagyunk Istenhez, 

Sátán azzal kísért minket, hogy azt érezzük, Isten elhagyott minket. Ez igaz, valóban elhagy 

minket? Zsid 13:5 Miért kellene hitünk, és nem érzéseink szerint élnünk?  

Kedd és szerda 

• Mit kiáltott fennhangon Jézus, mielőtt meghalt? Jn 19:30; Lk 23:46  

• „Jézus haláláig az angyalok és az el nem bukott világok nem értették meg teljesen Sátán 

jellemét.” (Uo. 758-764. old.) Miért pont akkor láthatta meg a világegyetem, hogy milyen 

valójában Sátán? Össze tudták-e hasonlítani Isten kormányzásának eredményeit Sátán 

uralmának eredményeivel?  



• „Isten Fia vérének a kiontásával kiszakította magát a mennyei lények rokonszenvéből. (…) 

Sátán és a mennyei világ között meglevő kapcsolat utolsó láncszeme is elszakadt.” (Uo. 761. 

old.) Odáig merészkedett, hogy megölte Isten Fiát!  

• Megváltoztatta-e Jézus a szombatot halála és feltámadása által, ahogyan azt sokan állítják? 

Mt 5:17-19 Lehetséges, hogy Isten eltávolítsa vagy megváltoztassa a törvényének egy 

részét? Jak 2:10 

• „Az igazi eszközt, amellyel Krisztus megerősítette a törvényt, Sátán mégis a törvény 

elpusztítójaként ábrázolta.” (Uo. 763. old.) De amennyiben a törvényt meg lehetett volna 

változtatni, meg kellett volna-e halnia Krisztusnak? Miért nem? Megváltoztathatja-e Isten a 

törvényét azért, hogy megbocsáthassa a vétkeinket? Megbocsáthat-e Isten nekünk a Jézus 

áldozatának köszönhetően, és adhat-e erőt a törvény megtartásához Jézus hibátlan életének 

köszönhetően?  

• Hogyan bizonyította be Jézus, hogy „Isten igazságossága nem semmisítette meg 

irgalmasságát. Isten megbocsáthatja a bűnt, s emellett a törvény szent, igaz és jó, és annak 

tökéletesen engedelmeskedhetünk.” (Uo. 762. old.) Van-e okunk kételkedni Isten 

szeretetében, ha megértjük a kereszt történetét és jelentőségét? 

• Részesei vagyunk az Isten és a Sátán közötti háborúnak. „Mindenki próbára tétetik. 

Engedelmesség vagy engedetlenség, ez az a kérdés, amelyről az egész világnak döntenie 

kell.” (763. old.) Melyik oldalon szeretnél állni – a Jézus iránti hűséget vagy az ellene való 

lázadást választod? 

Csütörtök 

• Miért volt öröm a mennyben, amikor Jézus meghalt?  

• Mi történt, amikor Jézus meghalt? Mt 27:51–54. Mi volt a jelentősége a megmenekült 

báránynak és a kettészakadt templomi kárpitnak? (Uo. 757. old.)  

• Ki szervezett tisztességes temetést Jézusnak? Jn 19:38,39 Milyen prófécia teljesedett be 

ezáltal? Ézsa 53:9 Melyik napon pihent meg Jézus, a teremtéskor? 1Móz 2:1,2 Ez 

alkalommal Jézus azt a munkát fejezte be, amelyért a földre jött. Melyik napon pihent meg 

Jézus a sírban? Miért pihentek meg Jézus tanítványai is ugyanazon a napon? Lk 23:56 

Péntek 

• Mialatt Jézus a sírban volt, „sokaknak az elméjét foglalkoztatták azok a gondolatok, 

amelyeket a Golgotán lejátszódott események ébresztettek fel bennük. (...) sok álmatlan 

szem fürkészte, vizsgálta a próféciákat.” (Uo. 775. old.) Sokan azért mentek a templomba, 

hogy Jézus meggyógyítsa őket. „Azon idő alatt azonban, amíg még a sírban volt, a neve 

hangzott ezrek ajkán” (Uo. 776. old.). Milyen komolyan kellene keresnünk nekünk is Jézust, 

és kutatnunk a Szentírást! Jer 29:13 



• Miért nem tudtak nyugodtan pihenni azon a szombaton mindazok, akik megölték Jézust? 

Lehet-e részed igazi békében akkor, amikor bűnös vagy, és még nem nyertél bocsánatot? 

Ézsa 57:20,21 

Felhívás 

• Olvassátok el a Jézus élete című könyv 755. oldalának első bekezdését és Jer 31:3-at! Mi a 

válaszotok erre az önzetlen, örökké tartó szeretetre?  

 

4. Jézus feltámadt 

 

Vasárnap 

• Hogyan próbálta meg Pilátus, illetve a vallási vezetők a sírban tartani Jézust? Későbbi 

tetteik meggyőző bizonyítékai annak, hogy Jézus valóban feltámadt. Miért? 

• Sátán, angyalaival, Krisztus sírja körül tartózkodott. Isten angyalai is jelen voltak ott. Miért? 

• A katonák, a vezetők és Pilátus hittek-e Jézusban? Vajon hittek volna Jézusnak, ha leszállt 

volna a keresztről? Mt 27:42 

• Sikerülhetett volna bárkinek is a sírban tartania Jézust? Megakadályozhatja-e Jézust bármi 

abban, hogy felébressze majd a hívő szenteket? 1Thess 4:16,17; Jn 4:14; 5:25; 6:54; 8:51; 

10:10; Kol 3:4 

• Hogyan ünnepeljük majd a feltámadást? Róm 6:4 Megakadályozhatjuk-e Jézust abban, hogy 

örök élettel ajándékozzon meg minket? Miért olyan fontos Jézus feltámadása a keresztények 

számára? 1Kor 15:13, 14, 19 

Hétfő 

• Miért utasították a papok a katonákat arra, hogy hazudjanak? 

• A katonák beleegyeztek a hazugságba azzal a feltétellel, ha fizettek nekik ezért. „Végül is a 

római katonák pénzért eladták megvesztegethetetlenségüket a zsidóknak.” (Uo. 782. old.) A 

ti becsületetek is eladó?  

• Pilátus sehol sem talált békét. Miért? Hogyan tehetsz szert békére? Ézsa 57:20, 21; Jn 14:27; 

16:33 

• Kik támadtak még fel Jézussal együtt, és miért? Mt 27:52, 53 

• Mit látott Péter, amikor megnézte Jézus sírját? Jn 20:6, 7 Olvassátok el a Jézus élete c. 

könyv 789. oldalának 3. bekezdését! Beszéljétek meg, hogy miért fontos a rend és a 

tökéletesség még az apró dolgokban is! 

• Mária megfogadta, hogy gondoskodni fog Jézus testéről. Jn 20:15 Miért volt üres a család 

sírja?  



• Vajon haláluk után az emberek a mennyországba jutnak? Jn 20:17 

• Amikor olyan szomorúak és elkeseredettek vagyunk, mint amilyenek a tanítványok voltak, 

azt jelenti, hogy mi is megfeledkeztünk Jézus ígéreteiről?  

Kedd 

• Mit mondott Jézus a két tanítványnak? Lk 24:27 Vajon miért nem mondta el nekik, hogy ki 

Ő, vagy miért nem tett csodát? Hitünknek a Szentíráson vagy a csodákon kellene alapulnia?  

• Hiábavaló lenne az Ószövetség a keresztények számára? Lk 24:27, 44, 45 Ki teheti képessé 

elménket a Biblia megértésére? A 606. számú éneket Lk 24:29 ihlette. Hogyan hívhatod meg 

Jézust a szívedbe és az otthonodba? 

• Miért vágytak olyan erősen a tanítványok arra, hogy visszaforduljanak Jeruzsálembe? Te is 

égsz a vágytól, hogy elmondd mindazt, amit Jézusról tudsz? 

Szerda 

• Felismerték a tanítványok Jézust a feltámadása után? Felismerjük-e majd feltámadt 

szeretteinket? 1Kor 13:12 

• Miért olyan veszélyes a hitetlenség? Megszünteti-e valaha is az Úr a kételkedés lehetőségét? 

Láthatjuk-e Jézust úgy, ahogyan Tamás látta? Mindannyiunknak hittel kell befogadnunk 

Jézust. Több vagy kevesebb bizonyítékunk van arra, hogy higgyünk Jézusban, mint ahány 

bizonyítéka Tamásnak volt?  

• Hogyan segíthetünk azokon, akik nem hisznek? „A hitetlenséget ritkán lehet érveléssel 

legyőzni. (…) Ha azonban Jézust a szerető, irgalmas és megfeszített Üdvözítőként mutatjuk 

be, akkor sokan, akik Őt valaha megtagadták, majd Tamással együtt vallják: »Én Uram és én 

Istenem« (Jn 20:28).” (Uo. 808. old.) 

Csütörtök 

• Meg tudja-e bocsátani Jézus még az olyan „nagyon rossz” bűnöket is, mint amilyen a Péteré 

volt?  

• Kinek kellene megvallanunk titkos bűneinket? És kinek kellene megvallanunk nyilvános 

bűneinket?  

• Hogyan kellene bánnunk azokkal, akik rosszat tettek? Hát azokkal, akik valóban megtérnek? 

„Türelmesen, részvéttel és megbocsátó szeretettel” (Uo. 815. old.) Jn 21:15-17; Gal 6:1; Lk 

6:37; Mt 18:21-35 

Péntek 

• Miért jelent meg Jézus a tanítványainak olyan sok alkalommal? (Uo. 793. old., 4. bekezdés) 

• Milyen nagyszerű küldetést bízott Jézus a tanítványaira? Mt 28:18-20; Mk 16:15-18 

Egyedül kellene elvégezniük ezt a munkát? ApCsel 1:4-8 



• Jézus nem lehetett velük személyesen. Mit ígért nekik, kit küld el azért, hogy velük 

maradjon? Jn 16:7 

• Mialatt Jézus egyre feljebb emelkedett az égen, „egy hang szólította meg őket, amely csengő 

muzsikaként hangzott.” (Uo. 831. old.)  

• Ki szólt a tanítványokhoz Jézus mennybemenetelét követően? ApCsel 1:10, 11 „Ez a Jézus.” 

Szerintetek mit érezhettek a tanítványok? Olvasd el, majd írd le Jézus mennybe érkezésének 

jelenetét! Uo. 833-835. old. 

Felhívás 

• Jézus kijelentette: „Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a 

ti Istenetekhez.” Milyen csodálatos, szeretetteljes szavak! 

• „A mennyei és a földi család egy család. Igen, mert a mi Urunk felment a mennybe és 

érettünk él.” (Uo. 835. old.) 

• Megengeditek Jézusnak, hogy a mennyi család tagjaivá tegyen titeket? Zsid 7:25 

 

5. A Szentlélek ajándéka 

 

Vasárnap 

• Miért imádkoztak a tanítványok – annak ellenére, hogy Jézus megígérte, elküldi nekik a 

Szentlelket? Az apostolok története, 35-37. old., Lk 11:13; Jn 14:13; 16:23 

• Miért fontos az egység? Hogyan akadályozza meg az evangélium terjedését az egység 

hiánya és az emberek azon vágya, hogy a figyelem középpontjában legyenek? Jn 17 

• Amikor Jézus a tanítványaival volt, készek voltak-e megérteni, hogy mit akart közölni 

velük? Jn 16:12. Jézus élete, 507. old. Vajon olyanok vagytok, mint azok a tanítványok, és 

nem értitek, hogy mire akar Isten tanítani titeket? 

Hétfő  

• A tanítványok tudatában voltak, sőt érezték lelki szükségleteiket, és megterhelte őket a 

lelkek megmentéséért végzett munka. Mi történt, amikor arra kérték Jézust, hogy tartsa be 

az ígéretét? ApCsel 2:2-4 

• Mit tettek a tanítványok, ameddig a felső szobában várakoztak? ApCsel 1:14 Érvényes-e ez 

a leírás az otthonotokra vagy a gyülekezetetekre? Hogyan válhat ilyenné egy helyiség?  

• A tanítványok „kitartóan megvizsgálták saját szíveiket, és feláldoztak minden bálványt. 

Isten színe elé álltak, megalázták magukat, megerősítették hitüket, és megvallották bűneiket. 

És a szíveik összhangban voltak.” TDG, 10. old. 

• Mit jelképezett a tűz? Az apostolok története, 39. old. 



• Mi igazából „a nyelveken szólás ajándéka”? Miért adta azt Isten a tanítványoknak? ApCsel 

2:5-11, Az apostolok története, 39, 40. old. 

• Mennyivel volt másabb Péter a bűnbánatát és a megtérését követően, mint azelőtt? Hogyan 

változott meg?  

• Melyik esetben térnek inkább meg az emberek: ha vitatkozunk velük, vagy ha a Szentlélek 

erejével dolgozunk értük?  

• Miért tértek meg olyan sokan azon a napon? Uo. 44, 45. old.  

Kedd 

• Milyen csodát tett Péter és János a Jézus nevében? ApCsel 3:2, 7, 8 Hogyan reagáltak az 

emberek Péter prédikációjára? ApCsel 4:4. Mit tettek a vallási vezetők? ApCsel 4: 1-3, 5-7. 

• A vallási vezetők „a bőséges bizonyítékok” ellenére is úgy döntöttek, hogy Jézus ellen 

dolgoznak. „Mivel a papok Krisztus ellen lázadtak, az ellenállás minden újabb mozzanata 

újabb indíték volt részükre” (Uo. 61. old.), hogy továbbra is a Krisztussal való 

szembefordulás mellett döntsenek. Amikor hibáztok, megbánjátok, és beismeritek, hogy 

tévedtetek?  

Szerda 

• Miről beszélgetett Péter és János? ApCsel 4:20 A vallomás, egy személyes, vagy másokkal 

megtörtént tapasztalat megosztása. Történt már veled olyan, hogy nem voltál hajlandó 

elhinni vagy megtenni azt, amiről tudtad, hogy helyes? Miért veszélyes ez? És miért teszi ez 

lehetetlenné Isten számára, hogy segítsen rajtad? Segíthet-e Isten azokon, akik nem 

hajlandóak együttműködni Vele? 

• Követtél-e már el valamilyen hibát (például hazudtál-e) annak érdekében, hogy elkerüld a 

bajt? Mindig egyformán könnyű az igazság előírásai szerint cselekedni? Helyes-e ezt tenni? 

Miért számítanak a tetteink? Róm 2:4-8 

• A vezetők, a vének, a tudósok és a papok észrevettek valamit Péterben és Jánosban. Mit? 

ApCsel 4:13 Elmondhatják-e az emberek ugyanezt rólad?  

• Miért nem egyezett bele Péter és János abba, hogy alávessék magukat a papok akaratának? 

ApCsel 4:19 Hogyan kellene viszonyulnunk a tekintélyhez (családhoz, egyházhoz, 

kormányhoz)? Uo. 68, 69. old. Eszedbe jutnak-e más személyek is, akik úgy döntöttek, hogy 

inkább Istennek engedelmeskednek, mint embereknek?  

Csütörtök 

• Melyik az értékesebb, a lélek vagy a gazdagság? Azok az emberek értékelik a leginkább a 

lelket, akik a Szentlélek befolyása alatt állnak. Uo. 71. old.  

• Anániás és Szafira a kapzsiságban voltak bűnösök. Milyen parancsolatokat szegtek meg?  



• Mit mond Isten a kapzsiságról? Lk 12:15; 1Kor 6:10; Ef 5:5; Zsid 13:5 

• A fösvénység olyan, mint a „… .” Kol 3:5 

• Nevezzettek meg más bibliai személyeket is, akik kapzsik voltak! (Sátán, Júdás) Mi a 

kapzsiság következménye?  

• Miért büntette meg szigorúan az Úr Anániást és Szafirát? Hogyan segített ez az egyházon?  

• Vajon Isten mindig azonnal megbünteti az embert? Sok kapzsi és képmutató személy létezett 

azóta, akiket nem büntetett így meg az Úr. Vajon ez azt jelentené, hogy Isten megváltozott? 

Mal 3:6 Mikor ítéltetnek meg? ApCsel 17:31; Préd 12:14 

Péntek 

• Mit tettek a vallási vezetők azért, hogy üldözhessék Jézus követőit? Vajon Jézus előre tudta, 

hogy ez be fog következni? Jn 15:18-21 Az üldözés újra meg fog történni, sőt jelen 

pillanatban is sok helyen zajlik. Hogyan bátoríthat bennünket ezekben az időkben az 

apostolok tapasztalata? 

• Ki szabadította ki az apostolokat a börtönből? Kellett-e még szenvedniük máskor is azért, 

mert Jézusról prédikáltak? ApCsel 5:19, 40 

• Hogyan kezelték a tanítványok az elégedetlenséget? ApCsel 6:1-6 Mi lett az eredménye? 

ApCsel 6:7 Bölcs dolog azonnal megoldani egy problémát, minthogy megvárnánk, míg 

bonyolultabbá lesz. Sikeresnek bizonyult Sátán támadása az egyház egysége ellen? Miért 

kell egy gyülekezetnek jól szervezettnek lennie?  

Felhívás 

• Szeretnéd, ha az emberek elmondhatnák rólad, hogy Jézussal jársz? Hogyan történhet meg 

ez? Az emberek észre fogják venni, ha időt töltesz Vele.  

 

6. Pál megtérése 

 

Vasárnap 

• Miért fontos, hogy ismerjük a Szentírást? Hogyan használta fel az Úr Istvánt, aki „kutatta a 

jövendöléseket, és járatos volt a törvény összes pontjaiban”? (Uo. 97. old.) István megértette 

az üdvösség tervének „teljes képét”. Miért fontos ez számunkra is? 

• Igaz vagy hamis tanúságot tettek István vádolói? Betartotta-e Isten a Lk 21:14, 15-ben tett 

ígéretét? 

• Mutassátok be István arcát! ApCsel 6:15 Miért nevezte őket István „kemény nyakúaknak”? 

ApCsel 7:51-53 Láttál már olyan lovat, amely nem volt hajlandó engedelmeskedni a 

lovasának?  



• „Sokan remegtek, mikor ezt a fényt látták és elfödték arcukat; de a főemberek kemény 

hitetlensége és előítélete megingathatatlan maradt.” (Uo. 99. old.) Hogyan válaszoltak István 

prédikációjára? ApCsel 7:54-60 

• Adott Isten erőt Istvánnak ahhoz, hogy el tudja szenvedni mindazt, ami őt érte? Beszéljétek 

meg, hogyan ad erőt Isten pontosan akkor, amikor szükség van rá, és nem korábban!  

• Hogyan imádkozott István a saját gyilkosaiért? ApCsel 7:60 

Hétfő  

• Mi történt István halálát követően? ApCsel 8:1-3 Miért engedte meg Isten az üldözést? Uo. 

101. old., 3. bekezdés, 102. old. Milyen haszna származott az egyháznak az üldözésből? 

ApCsel 8:4; Uo. 105. old. 2. bekezdés.  

• Beszéljétek meg, hogyan segített Nikodémus az egyháznak! Uo. 105. old.  

Kedd 

• Mi volt Fülöp samáriai munkájának eredménye? ApCsel 8:4-8 V.ö.: Jn 4:35-38. „[A] 

megtért zsidók bőségesen arathattak azok között, akik egykor legelkeseredettebb ellenségeik 

voltak.” (Uo. 106. old.) 

• Ha nem tudunk fizetni azért, hogy elnyerjük a Szentlelket, hogyan fogadhatjuk be Őt? Spirit 

of Prophecy, 3. köt., 303. old.  

• Fülöp „[a] felhívásban nem kételkedett, nem is habozott, mert megtanult Isten akaratának 

engedelmeskedni.” Az apostolok története, 107. old. Beszéljétek meg a habozás 

következményeit, illetve az azonnali és a részletekig menően hűséges engedelmesség 

fontosságát!  

• Miért ment az etióp férfi Jeruzsálembe? ApCsel 8:27, 28 Miért hagyta el a helyet anélkül, 

hogy hallott volna Jézusról? Miért küldte el Isten Fülöpöt – és nem a vallási vezetőket –, 

hogy magyarázza el az etiópnak a próféciákat? (Vessétek össze azokkal a bölcsekkel, akik 

anélkül hagyták el Jeruzsálemet, hogy megtudták volna, hol született Jézus. Mt 2:2, 3) 

• Jézus tudta, hogy az etióp meg akarja érteni, be akarja tölteni a Szentírásban olvasottakat, és 

meg is fogja osztani másokkal mindazt, amit megértett.  

• Hogyan keresztelték meg az etiópot? Meghintéssel? Leöntéssel? Alámerítéssel? ApCsel 8:38 

Szerda 

• Mit tett Saulus István halála után? ApCsel 26:9-12 Azt gondolta, hogy helyesen cselekszik? 

Jn 16:2. Megtörténhet, hogy valamit rosszul csinálunk, és közben azt gondoljuk, hogy 

helyesen cselekszünk? 

• István halála után Saulus meggyőződött arról, hogy Jézus a Messiás, és azután „egész 

éjjeleken át küzdött ezen meggyőződése ellen.” (Uo. 117. old.) Harcoltál-e már a saját 



meggyőződésed ellen? Figyeljétek meg Saulus küzdelmét a saját lelkiismerete ellen! Uo. 

112-113, 116-117. old.  

• Kit üldözött Saulus? ApCsel 26:14 

• Saulus egyedül volt Júdás házában. Sem a hitetlen zsidók, sem a hívők nem akarták, hogy 

bármi közük legyen Saulushoz, így hát Istenhez fordult. Uo. 119. old. Mit kellene tennünk, 

amikor egyedül érezzük magunkat?  

• Mit tesz Isten kegyelme? „Szívének legbensőbb rezgései és gondolatai az isteni kegyelem 

által átalakultak, és nemesebb képességei összhangba olvadtak Isten örök szándékaival. 

Krisztust és annak igazságát ezentúl többre tartotta, mint az egész világot.” Uo. 120. old. „A 

kegyelem munkája” (Jézus élete, 173. old.)  

• Mire kérte Jézust Anániást? ApCsel 9:11-16 Isten az egyházán keresztül dolgozott, ahelyett, 

hogy közvetlenül tanította volna Saulust. (Az apostolok története, 120-122. old.) 

Csütörtök 

• Miért térítette meg Jézus Saulust ahelyett, hogy megölte volna, úgy, ahogyan azt 

megérdemelte volna? Az apostolok története, 124. old. Mit tett közvetlenül azután, hogy 

meggyógyult és megkeresztelkedett? ApCsel 9: 20-22 

• Beszéljétek meg, mit tett Pál Arábiában, és hogyan befolyásolta ez jövőbeli munkáját! Uo. 

125-128, különösen a 126. old. 1. bekezdése. 

Péntek 

• Miért nem fogadták be a tanítványok Pált? Ki sietett Pál segítségére? ApCsel 9:26, 27 

Kövessük a példáját! Hinnünk kellene-e abban, hogy bizonyos személyek esetében van 

remény a megtérésre?  

• Pál felelősnek érezte magát azoknak az embereknek a megmentéséért, akiket a megtérése 

előtt ismert meg. Uo. 129. old. Ha bűnre vittél bizonyos személyeket, mit tehetsz azért, hogy 

javíts a negatív befolyáson, amit rájuk árasztottál?  

• Képzeld el, mit fog érezni István, amikor találkozik Pállal a mennyben, és meglátja azt a jót, 

amit halála eredményezett! 

Felhívás 

• Isten minden apró részletet megtervezett azért, hogy Fülöp és az etióp a megfelelő időben és 

a megfelelő helyen találkozzanak. Éppen egy próféciát olvasott Jézusról. A sivatagban, 

amelyen éppen áthaladt, volt víz is, ahol megkeresztelkedhetett.  

• Volt már részed ilyen „isteni találkozásban”, amikor tanúságot tehettél Jézusról? Mi lenne, 

ha megkérnéd Jézust, hogy tervezzen neked egy ilyen találkozást? Meg fogja tenni érted!  

• „Ez az etiópiai férfi képviseli az emberiség nagy csoportját. (…) Férfiak és nők mindenfelé 

vágyakozva tekintenek az ég felé; imák, könnyek és kérdések fakadnak fel azon emberek 



lelkéből, kik világosság, kegyelem és Szentlélek után áhítoznak. (…) Ma is angyalok 

vezetik ama munkások lépteit” (Uo. 109. old.), akik embertársaikért fáradoznak. 

• Akarsz-e azok egyike lenni, akik együtt dolgoznak Istennel? Lehet, hogy a szomszédod, egy 

barátod vagy családtagod pont ezért imádkozik. Kérd meg Istent, hogy küldjön el téged 

valamelyikhez! 

 

7. Evangélium a pogányoknak 

 

Vasárnap 

• Azt mondják Dorkásról, hogy „idejét azzal töltötte, hogy jótékonykodott mindenfelé. (…) 

Ügyes keze gyorsabban járt, mint a nyelve.” (Uo. 131. old.) Mit tanácsol a Biblia nekünk? 

Jak 1:19 Mit tehetsz azért, hogy jobban hasonlíts Dorkásra? 

• Milyen különleges csodát tett Jézus Dorkásért? ApCsel 9:40 

• Keresd meg Jaffát és Asdódot Palesztina térképén: Jaffa Asdódtól északra található, oda 

utazott Fülöp, miután megkeresztelte az etiópot. Utazás közben Fülöp Jézusról prédikált a 

különböző városokban, és sokan hívőkké lettek. Péter Jaffába utazott, és mások is hinni 

kezdtek a Jézus nevében tett csodáknak köszönhetően.  

Hétfő 

• Jellemezd Kornéliust! Milyen volt? ApCsel 10:1, 2 Pogánynak számított? „Mivel Kornélius 

hitt Istenben, mint a menny és föld Teremtőjében, tisztelte Őt; elismerte felsőbbségét és 

kikérte tanácsát életének minden ügyében. Családi életében éppúgy, mint hivatalos 

kötelességeiben, hű volt Hozzá. Otthona Isten oltára volt; terveit nem merte Isten segítsége 

nélkül megvalósítani, sem felelősséget nem vállalt az Ő tudta nélkül.” (Uo. 133. old.) 

Elmondható-e rólad is ugyanez? 

• Miért mutatott Isten több igazságot Kornéliusnak (Péteren keresztül)? Betartott-e mindent 

abból, amit tudott? „Mivel Kornélius engedelmeskedett Isten utasításának, Lelke az 

eseményeket úgy irányította, hogy még több világosságban részesüljön.” (Uo. 140. old.) 

• Miért nem beszélt az angyal Kornéliusnak Jézusról? „A Fülöphöz küldött angyal maga is 

elvégezhette volna a felvilágosítás munkáját a komornyikkal. Isten azonban nem így 

munkálkodik. Azt akarja, hogy emberek tevékenykedjenek embertársaikért.” (Uo. 109. old.) 

Továbbá uo. 134. old. Vesd össze: etiópiai/Fülöp, Saulus/Anániás!  

• Tudtad-e, hogy ma is léteznek Kornéliushoz hasonló emberek? „Ebben a sötét, bűnös 

világban Istennek sok olyan becses drágaköve van, akikhez szeretné hírnökeit elküldeni. 

Mindenütt vannak lelkek, akik hajlandók Krisztus mellé állni.” (Uo. 140. old.)  

Kedd 



• Az angyal, aki meglátogatta Kornéliust, Péternek is megjelent. Mit mutatott neki? ApCsel 

10:10-16 

• Egyesek szerint ezáltal a jelenet által Isten engedélyt adott a tisztátalan ételek fogyasztására. 

Igaz ez? Mit jelent valójában ez az álom? ApCsel 10:28; Gal 3:28 

Szerda 

• Miért habozott Péter, mielőtt meglátogatta Kornéliust? ApCsel 10:28 

• Miről prédikált Péter? ApCsel 10:34-43 „Az apostol (…) Krisztusról prédikált – életéről, 

csodatételeiről, elárultatásáról és megfeszítéséről; feltámadásáról és mennybemeneteléről, 

valamint a mennyben folyó munkájáról; mert Ő az emberek képviselője és közbenjárója.” 

(Uo. 138. old.) 1Kor 2:2 

• Hogy érezték magukat a gyülekezeti vezetők, amikor meghallották, mit tett Péter? ApCsel 

11:1-3 Mi volt a reakciójuk, amikor Péter világosan elmagyarázta Isten tervét arról, hogy az 

evangélium minden nemzethez és néphez eljusson? ApCsel 11:18 Vajon nekünk is 

engednünk kellene, hogy Isten igéje javítson hibás meggyőződőseinken, hogy beismerjük 

tévedéseinket?  

• Léteznek-e olyan nemzetek vagy embercsoportok (szegények/gazdagok), akiket Isten 

előnyben részesít másokhoz képest? ApCsel 10:34, 35; Róm 2:11; 10:12, 13; Gal 2:6; Jak 

2:5; 3:17; 1Pt 1:17 

• Hogyan kellene bánnunk a különböző emberekkel? Miért nem kéred meg Istent, hogy 

segítsen olyannak lenned, amilyen Ő, és ne mutass „elfogultságot” bizonyos személyek 

iránt? 

Csütörtök 

• Hogyan dolgozott Heródes Agrippa király a keresztény egyház ellen? ApCsel 12:1-4 A 

gonosz uralkodók képesek-e leállítani Isten munkáját?  

• Mit tettek a hívők, amikor Péter börtönben volt? Kol 4:2 

• Mivel próbálta Heródes király megakadályozni Péter szabadulását a börtönből? ApCsel 

12:4, 6 Megállíthatják-e a katonák vagy a börtönfalak Isten mennyei hírnökeit? „Krisztus 

uralkodik mindazok szíve fölött, akik a börtön falain belül tartózkodnak” (ST 1902. április 

16.) 

• Miért tudott Péter olyan békésen aludni a kivégzése előtti éjszakán? Ézsa 26:3 

Péntek 

• „De a biztos zárak, a torlaszok és a római őrség, amelyek kizártak minden emberi 

lehetőséget, csak annál inkább magasztalják Isten győzelmét Péter kiszabadításánál.” (Uo. 

146. old.)  



• Ki szabadította ki Pétert a börtönből? ApCsel 12:7-10 

• Mi történt Heródes királlyal, amikor elfogadta az emberek imádatát? ApCsel 12:20-23 

„Péter kiszabadítására a mennyből leszállt angyal Heródesen is elvégezte a harag és az ítélet 

munkáját.” (Uo.152. old.)  

Felhívás 

• Tekintsd át az angyalok munkáját az e heti leckében tárgyalt történetekben! Uo. 152-154. 

old. 

• „Az angyalok szolgálatát és küldetésük jelentőségét jobban meg kell értenünk, mint eddig. 

Gondoljunk arra, hogy Isten minden őszinte gyermeke mennyei lények segítségét élvezi. A 

világosság és erő láthatatlan seregei szolgálatkészen veszik körül a Föld szelídeit és 

alázatosait, akik hisznek ígéreteiben, és azokra igényt is tartanak.” (Uo. 154. old.) 

• Zsolt 34:7; Zsid 1:14 

• Hálásak vagytok az őrangyaloknak, akik gondoskodnak rólatok? Hogyan tudtok 

együttműködni velük? 

 

8. Pál és Barnabás 

Megjegyzés: Saulus = héber név, Pál = római név 

 

Vasárnap 

• Mi volt az antiókhiai hívek munkájának eredménye? ApCsel 11:21 Kit küldött oda a 

gyülekezet segíteni? ApCsel 11:22 Kit vitt magával Barnabás Antiókhiába? ApCsel 11:25, 

26 

• Milyen nevet adtak az Antiókhiában élő hívőknek? ApCsel 11:26 „Azért kapták ezt a nevet, 

mert prédikációiknak, tanításuknak és társalgásuknak központja és lényege Krisztus volt.” 

(Uo. 157. old.) Felismerik-e az emberek a szavaid alapján, hogy keresztény vagy?  

• Követték-e a hívek Jézus utasításait? Mt 28:18-20; ApCsel 11:26 

Hétfő 

• A próféták azt jövendölték, hogy Jeruzsálemben éhség lesz. Mit tettek az antiókhiai 

keresztények azért, hogy segíthessenek a helyzeten? ApCsel 11:28-30 „Mindenki a maga 

ereje szerint.” Vajon többet vár Isten tőled? Mt 25:15  

• Milyen utasításokat adott a Szentlélek Pálnak és Barnabásnak? ApCsel 13:2 

• Ismertessétek azt a különleges munkát, amelyet Isten Pálra bízott! ApCsel 9:15; 22:21; 26: 

16-18 Vajon valóban mindent megtett Pál és Barnabás azért, hogy elvégezhessék a rájuk 

bízott munkát? Hogyan használta fel Isten az egyházat arra, hogy megerősítse azt a 

különleges munkát, amelyet Pálra bízott? ApCsel 13:3 



• Beszéljétek meg az Isten egyházával való együttműködés fontosságát, a gyülekezet 

megszervezésére vonatkozó tervét, illetve annak a felelősségét, hogy tiszteljük az egyház 

vezetőségét és működjünk együtt vele! Uo. 162-164. old.  

• Valójában ki küldte el Pált és Barnabást a munkába? ApCsel 13:4 Vajon számotokra is 

tartogat egy megbízatást az Úr? Minden bizonnyal! Kérjétek meg Őt, hogy naponta segítsen 

nektek felkészülni a munkára!  

Kedd 

• Ciprus szigetén a vezetőnek, Sergius Paulusnak prédikáltak a misszionáriusok. Hogyan 

próbált gátat vetni munkájuknak a zsidó varázsló? ApCsel 13:8 Ki ihlette azt az embert? Ef 

6:11, 12 

• Pálnak Sátán folytonos támadásában volt része szolgálata egész ideje alatt. Miért akarta 

Sátán annyira megakadályozni Pál munkáját? Akarta ő, hogy az emberek megértsék a 

pogányság hiábavalóságát és Jézus szépségét? 

• Van hatalma Sátánnak? Erősebb ő Jézusnál? Félnünk kell-e Sátán haragjától, amikor 

hűségesen dolgozunk Jézusért? „A hűséges evangéliumi munkás azonban ne féljen, hogy az 

ellenség legyőzi, mert hiszen az a kiváltsága, hogy a magasságból erőt nyerjen, melynek 

segítségével ellenállhat minden sátáni befolyásnak.” (Uo. 167. old.) Hogyan készülhetünk 

fel a Sátánnak való ellenállásra? Ef 6:13-18 

• Miért vakította meg egy rövid időre Isten Elimást? Melyik volt rosszabb: Elimás fizikai 

értelemben vett átmeneti vaksága vagy a lelki vaksága?  

• Mit tett János Márk, amikor Pál elhagyta Ciprust? ApCsel 13:13 „Márkot elfogta a félelem 

és a csüggedés. Egyelőre megingott abbeli szándékában, hogy feltétel nélkül az Úr 

munkájának szentelje életét.” (Uo. 169. o.) Magukra hagyta az apostolokat, később azonban 

hűséges misszionárius lett. Kol 4:10; 2Tim 4:11 

Szerda 

• Milyen prédikációkat tartott Pál az antiókhiai zsidóknak Pisidiában? ApCsel 13:15-41 Vajon 

humoros történetekkel tarkított prédikációk voltak? Vagy a Biblia egy komoly tanulságát 

vázolta, miközben megtérésre, megbocsátásra és a Jézusba vetett hit megtartására szólította 

fel a hallgatókat?  

• „A lelki fejlődés számára leghasznosabb, legáldásosabb összejöveteleket komolyság és 

szívünk elmélyült kutatása jellemzi. Mindenki törekszik megismerni magát, és buzgón, mély 

alázattal tanulni Krisztustól.” (Bizonyságtételek, 1. köt., 412. old.) Helyes-e részt vennünk 

olyan vallási összejövetelen, amelyet nem a fent leírtak jellemeznek? Ti milyen 

összejöveteleken szoktatok részt venni?  

Csütörtök 



• Mi volt Pál prédikációjának az eredménye? ApCsel 13:44 Hogyan reagáltak a zsidók? 

ApCsel 13:45, 50 

• Mi módon lehettek „örömmel telve” az antiókhiai tanítványok még Pál apostol távozása 

után is? ApCsel 13:52; Gal 5:22; 1Pt 4:13; Mt 5:11, 12  

Péntek 

• Ki okozott problémát Pálnak és Barnabásnak Ikóniumban és Listrában? ApCsel 14:2, 19 

• „Az ellenállás, amelybe az apostolok ütköztek, az igazság üzenetét csak még inkább a 

nyilvánosság elé tárta.” (Az apostolok története, 178. old.) Vajon képes-e az ellenkezés 

„azok részéről, akik szándékosan vetették el a mennyei világosságot” (Uo. 179. old.) 

megállítani Isten munkáját? ApCsel 14:21, 22 

• Figyeljétek meg, hogyan szervezte meg Pál és Barnabás a gyülekezeteket! ApCsel 14:23 

Felhívás 

• Istennek szüksége van olyan emberekre, akik hajlandóak munkálkodni azokért a lelkekért, 

akik már ismerik Őt. De olyan személyekre is szüksége van, akik az Őt nem ismerő 

lelkekért dolgoznak.  

• Mit tehetünk most azokért az emberekért? Mit tehettek azért, hogy készen álljatok a 

munkára, amikor titeket is – Pálhoz és Barnabáshoz hasonlóan – elhív az Úr a szolgálatra? 

 

9. Kutatva az Írásokat 

 

Vasárnap 

• Hallottál-e már misszionáriust a vele történtekről mesélni? Milyen érdekes találkozóra került 

sor az antiókhiai gyülekezetben! ApCsel 14:27, 28 Milyen történeteket mesélt el Pál és 

Barnabás?  

• Mi történt, amikor egyes zsidók ragaszkodtak hozzá, hogy az Antiókhiában élő pogányok 

megtartsák a ceremoniális törvényeket? Előfordult-e már, hogy vitára kerüljön sor a 

gyülekezetetekben? Boldoggá teszi-e az Urat, ha ilyesmi történik? Legyünk mindannyian 

„egy lélekben”! Fil 1:27; 1Pt 3:8 Az egység, amely „egy lélekben” áll, egy szörnyű dolog is 

lehet (Jel 17:13), amennyiben ez a „lélek” nem a Jézusé. Fil 2:5 

• Hogyan állapodtak meg a vezetők a probléma megoldásában? ApCsel 15:2 „Időközben 

pedig szüneteljen minden viszály ebben a kérdésben, amíg az általános tanácskozás végleges 

határozatot nem hoz”. (Uo. 190. old.) Mennyi probléma elkerülhető lenne, ha az emberek 

nem ragaszkodnának olyan erősen a saját akaratukhoz!  

Hétfő 



• Mi a különbség az erkölcsi törvény (a Tízparancsolat) és a ceremoniális törvény között? Az 

erkölcsi törvény örök, de a ceremoniális törvény „az Isten Fiának halálát jelképezte, amely 

után a lényeg lépett a jelkép és árnyék helyébe. Ezek szerint tehát a mózesi rendeletek és 

ceremóniák nem tekinthetők többé kötelezőknek.” (Uo. 189. old.) A ceremoniális törvények 

ünnepeket, áldozatokat és a körülmetélést foglalták magukba.  

• Péter nem volt az apostolok vezetője (Uo. 194, 195. old.), és nem is volt tévedhetetlen (Uo. 

198, 199. old.), ahogy egyesek állítják.  

• Milyen következtetésre jutott az általános tanácskozás? ApCsel 15:23–29 A levél nem 

említette a Tízparancsolatot. Ez vajon azt jelentené, hogy megszeghették Isten törvényét? 

• Mit tett Péter Antiókhiában? Gal 2:11-13. „[A]z Isten Fiának halálát jelképezte, amely után a 

lényeg lépett a jelkép és árnyék helyébe. Ezek szerint tehát a mózesi rendeletek és 

ceremóniák nem tekinthetők többé kötelezőknek. (…) Még a legjobb emberek is, mihelyt 

magukra hagyatnak, elvesztik helyes ítélőképességüket.” (Uo. 198. old.) Mit tanulhatunk 

tőle? 

Kedd 

• Mi történt Pál második missziós útja elején? ApCsel 15:36-40 

• Jellemezzétek Timótheust! Uo. 203-205. old. „Timótheus kitartó és őszinte. (…) [S]zent 

tisztségnek tekinti a prédikátori hivatást, és a szenvedésektől, sőt üldözésektől sem riad 

vissza; ezen kívül mindig kész volt a kioktatást is elfogadni. (…) Kicsi korától kezdve 

tanítást nyert a Szentírásból.” 

• Mi volt az eredménye ennek az alapos, gyakorlatias és a Szentíráson alapuló oktatásnak? 

„[A] korai kiképzés következtében életelvei olyan szilárdak voltak, hogy bátran betölthette 

helyét az apostol mellett.” (Uo. 203, 204. old.) 

• Mit tanulhatunk Timótheus történetéből? Hogyan használhatjátok bölcsen az időtöket arra, 

hogy felkészüljetek az Istenért végzett munkára és azt még fiatalon gyakoroljátok? 2Tim 

1:5; 3: 14-17 

Szerda 

• Milyen elhívatást kapott Pál? ApCsel 16:9 Mennyire gyorsan alkalmazkodott a küldetéshez? 

ApCsel 16:10 Figyeld meg a „minket” szót! Lukács, az Apostolok Cselekedeteinek szerzője, 

csatlakozik Pálhoz.  

• Mit tanulhatunk Lídiától? ApCsel 16:13-15 Állandó imádságos lelkületet, hajlandóságot a 

hitre, és vendégszeretetet. 

• Mi módon próbálta megakadályozni Sátán Pál munkáját Filippiben? ApCsel 16:16, 17 Amit 

a szolgálólányon keresztül mondott, igaz volt; miért parancsolta meg mégis Pál a démonnak, 

hogy távozzon? Uo. 212. old. 



• Egy egész tömegnyi ember vonszolta Pált és Silást a hatóságok elé. Tisztességes eljárásban 

részesültek? Mi történt? ApCsel 16:22-24 

• Mit tett Pál és Silás a börtönben? Miért nem panaszkodtak? Mt 5:11, 12 

• A börtönőr „dicsénekeket és imákat hallott. Ezen hangokat figyelve merült álomba, 

amelyből hirtelen földrengés moraja és a tömlöcajtók csikorgása rázta fel.” (Uo. 215. old.) 

Ez biztosan lenyűgözte! 

Csütörtök 

• Kivel beszélt Pál és Silás a földrengést követően, és kit kereszteltek meg? ApCsel 16:29-34 

Mi történt az egyházzal Pál távozása után? Fil 1:29 

• „Isten gyülekezete az idők végezetéig harcolni fog azokkal, akik a gonosz angyalok hatalma 

alatt állanak.” (Uo. 219. old.) 

• Miről prédikált Pál Thesszalonikában? ApCsel 17:2, 3 Mi volt ennek az eredménye? ApCsel 

17:4 Mit mondott Timótheusnak, hogy miről prédikáljon később? 2Tim 4:2 

• A Jézusban beteljesedett próféciákról lásd: Uo. 221–229. old. 

• Mit mondott a tömeg Thesszalonikában Pálról és misszionárius munkatársairól? ApCsel 

17:6 

• Melyik városba utazott Pál és Silás? ApCsel 17:10 

• Mi tette a béreabelieket „nemesb lelkűvé”? ApCsel 17:11 Ti „nyitott elméjűek” vagytok? 

Ézsa 8:20 

Péntek 

• Athén a „a pogányság központja” volt. Miről prédikált ott Pál? ApCsel 17:22-31 

• Pál közvetlenül a hitüket támadta? „[I]steni szeretetből fakadó tapintattal igyekezett 

gondolataikat a pogány istenségektől óvatosan eltéríteni, amennyiben az igaz Istent 

nyilatkoztatta ki előttük, akit nem ismertek.” (Uo. 241. old.) Hát nem bölcs terv ez, amelyet 

mi is megvalósíthatunk a lelkek megnyerése érdekében? 

• Olvassátok el, hogyan ad erőt Isten mindazoknak, akik az Ő munkáját végzik! Uo. 242. old. 

Felhívás 

• „Pál minden képességét Isten szolgálatára szentelte.” (Uo. 200. old.) 

• Odaszántad-e magad teljes erődből a szolgálatra? Miért nem vállalsz kötelezettséget vagy 

újítod meg a kötelezettségvállalásodat még most?  

 

10. Levelek a gyülekezeteknek 

 

Vasárnap 



• Milyen kihívásokkal kellett szembenéznie Pálnak Korinthusban? Az ottani emberek 

gonoszságukról, bálványimádásukról és a hedonizmusukról voltak ismertek. Úgy tűnt, 

nincsenek aggodalmaik vagy terveik a jövőre nézve. 

• Milyen témáról beszélt Pál Korinthusban? 1Kor 2:2 Miért volt ez bölcs választás? Jn 12:32 

Hogyan „magasztalhatjuk fel” Jézust a barátaink, a családunk és a szomszédaink előtt? 

• Pál „[s]aját tapasztalatából tudta, hogy a bűnös – mihelyt megismeri az Atya szeretetét, 

ahogy az Fia odaadásában megnyilvánult és átadja magát az isteni befolyásnak – szívében 

olyan változást él át, hogy ezentúl számára Krisztus minden mindenben.” (Uo. 245. old.) 

Lehettek-e hatékony tanúi Jézusnak, ha ez nem személyes tapasztalatotokból fakad? 

Hétfő 

• Hogyan bátorította Jézus Pált? ApCsel 18:9, 10 

• Miért prédikált Pál először a zsidóknak, és csak azután a pogányoknak? 

• Hogyan reagáltak a zsidók, amikor zsinagógájuk vezetője megtért? ApCsel 18:12, 13 

• Vesd össze Gallió határozottságát, amikor visszautasította, hogy igazságtalanul ítéljen, 

Pilátus tétova próbálkozásaival, amelyekkel az emberek kedvében akart járni! ApCsel 

18:12-16; Lk 23:1-5, 13-25 Ti habozás nélkül szoktatok jót tenni? 

Kedd (1Thesszalonika) 

• Az első thesszalonikai levélben Pál kifejezi háláját az ott élők hűségéért, és emlékezteti őket 

arra, amit tesszalonikai tartózkodása során tanított nekik. 

• Nevezz meg néhány gyakorlati keresztény kötelességet, amelyekről ebben a levélben írt Pál! 

1Thessz 4:1-12; 5: 12-22 

• Úgy tűnik, hogy a thesszalonikaiak nem tudták, mi fog történni a halál után. Mit gondolsz, 

hogyan bátorította őket 1Thessz 4:13-18? 

Szerda (2Thesszalonika) 

• „Alig tudjuk elképzelni azt az örömet és reménységet, amit ez a biztosíték a fiatal 

thessalonikai gyülekezetnek nyújtott. Mindannyian hitték és értékelték Pálnak, mint 

evangéliumi atyjuknak levelét”. (Uo. 259. old.) Mennyire tartjátok értékesnek a Szentírás 

szavait? Jób 23:12; Jer 15:16 

• Úgy tűnik, hogy Thesszalonikában egyesek félreértették Pál levelét, és elkezdték hirdetni, 

hogy Krisztus nagyon hamar, még Pál életében visszatér. (lásd: 1Thessz 4:17) Vajon ezt az 

üzenetet akarta Pál továbbítani nekik? 2Thessz 2:1-4 

• Meg kell győződnünk róla, hogy ha felhasználunk egy verset valamely nézőpont 

bizonyítására, az megegyezik a Szentírás valamennyi részével.  

• Mi fog történni Jézus eljövetele előtt? 2Thessz 2:1-12 Megtörtént ezek közül bármelyik? 



• Hallottad már a szüleidtől a következő mondást: „Aki nem dolgozik, ne is egyék!”? Biblikus 

ez az elv? 2Thessz 3:10 Miért jó dolog a munka? 

• Milyen példát mutatott Pál, amikor a tesszalonikai gyülekezetben szolgált? 2Thessz 3:7-13  

• Mi volt Pál foglalkozása? ApCsel 18:3 Erről a témáról részletesebben, lásd: Uo. 346-358. 

old. 

Csütörtök 

• Mit mond a Biblia Apollósról? ApCsel 18:24, 25 Hogyan reagált, amikor Isten több „fényt” 

vagy igazságot mutatott neki? ApCsel 18:26-28 Apollós alázattal tanult Akvillától és 

Priszcillától. Milyen nemes példa! Sokan nem hajlandók elfogadni egy új igazságot, még 

akkor sem, ha az összhangban van a Szentírással. Gondolhatjuk-e valaha azt, hogy „mindent 

tudunk”?  

• Hogyan vélekedett Pál Apollósról? 1Kor 3:4-9 Megvetette őt? Pál tudta, hogy Isten 

mindenkire rábíz egy feladatot, és Ő felelős minden egyes ember sikeréért.  

• Hogyan kellene viszonyulnunk másokhoz? Róm 12:10 

• Kit kellene követniük a keresztényeknek, Krisztust vagy a kedvenc lelkészüket? 1Kor 3:21-

23 

• Beszéljétek meg, miért bölcs Isten terve, amelynek alapján időnként új szolgálattevőket 

küldenek a gyülekezetekbe! Uo. 277, 278. old. 

Péntek 

• Hogyan reagáltak János efézusi tanítványai a nagyobb világosságra? ApCsel 19:4, 5 

• Hogyan készítette elő Isten az utat Pál munkája számára a pogány országokban? (Uo. 281, 

282. old.) Mi volt Pál efézusi munkájának eredménye? ApCsel 19:10  

• Figyeljétek meg Krisztus nevének szentségét, és azt a tényt, hogy soha nem lenne szabad 

hanyagul használnunk! ApCsel 19:13-17 

• A varázsló viselkedése, amelyet egy gonosz lélek irányított, meggyőzte a gyülekezet tagjait, 

hogy mondjanak le a boszorkányságról és a mágiáról szóló könyveikről. Miért mondtak le 

azokról a dolgokról? Mit tettek velük? ApCsel 19:19 Miért nem adták el őket? És mi lett az 

eredménye? ApCsel 19:20 

• Vajon jó dolog boszorkányságról vagy mágiáról szóló könyveket és filmeket néznünk? Van-

e valami a házatokban, amit el kellene égetnetek? Ha igen, tegyétek meg azonnal!  

Felhívás 

• Hogyan mutatták ki az efézusi hívők, hogy mindennél jobban szeretik Jézust? 

• Vajon a ti életetek is arról tanúskodik, hogy mindennél jobban szeretitek Jézust? 

 



11. Feje tetejére állítva 

• Amennyire időtök engedi, tekintsetek át minden megbeszélt levelet, és osszátok meg 

egymással az olvasott részletekből származó kedvenc bibliaverseteket! 

Vasárnap (1Korinthus) 

• Miért pont a korinthusi gyülekezetnek írta Pál az első levelét? 1Kor 4:14 

• Valóban törődött velük Pál, és felelősséget érzett irántuk? Mi volt az ő őszinte kívánsága 

számukra? 1Kor 1:4-9 A Pál levelében olvasható figyelmeztetések és bátorítások erre a célra 

irányulnak.  

• Ismertessétek a versenyfutásról írottakat! (Uo. 309-315 old.) Milyen „nehézségeket” kell 

félretennünk, ha be akarjuk fejezni a versenyt? Zsid 12:1-3. „Irigység, gyűlölet, gyanúsítás, 

rágalmazás, kapzsiság” (Uo. 312. old.) 

Hétfő 

• Léteznek-e olyan helyek, ahová a keresztények nem juthatnak el, és léteznek-e olyan 

dolgok, amelyeket nem tehetnek meg? Miért nem vettek részt a keresztények az efézusi 

ünnepségen? Részt kell-e venniük a keresztényeknek olyan eseményeken, amelyeken nem 

tisztelik Krisztust? 

• Pál ázsiai prédikációinak hatása „a nemzeti ünnepen részt vevők számának csökkenésében 

és az ellanyhult lelkesedésben is észrevehető volt.” (Uo. 292. old.) Továbbá megfigyelték, 

hogy „az evangélium tanítása és terjedése szobrászüzemüket veszélyezteti.” (Uo. 295. old.) 

Vajon ma is ugyanilyen hatással kellene lennie az evangéliumnak a nem megfelelő 

üzletkötésekre és ünnepekre?  

• „Isten elküldte angyalait az apostol védelmére; vértanúságának ideje még nem érkezett el.” 

(Uo. 293. old.) Amennyiben hűségesek vagyunk az Úrhoz, megengedi-e, hogy még a ránk 

bízott munka befejezése előtt véget érjen az életünk?  

• A jelen lévő emberek többsége tudatában volt-e egyáltalán annak, hogy miért vesz részt az 

eseményen? ApCsel 19:32 Nagyon könnyű csatlakozni a tömeghez, és megtenni mindazt, 

amit mások is megtesznek. De mi a véleménye erről Istennek? 2Móz 23:2 

Kedd (2Korinthus) 

• Hogyan vélekedett Pál a korinthusi gyülekezetnek írt első leveléről? 2Kor 2:4; 7:8 Mit 

érzett, miután megtudta, hogy a korinthusi gyülekezet megbánta a bűneit? 2Kor 7:9, 13 Mi 

volt igazi bűnbánatuk eredménye? 2Kor 7:10, 11 

• Egyes emberek soha nem fogják olvasni a Bibliát. De ti olvastátok. Tudjátok-e, hogy a ti 

életetek olyan, mint egy, a többi embernek szóló, Jézus által írott levél? Amikor az emberek 

az életeteket olvassák, az olyan cselekedetekre készteti őket, mint amikor Krisztus levelét 

olvassák? 2Kor 3:2, 3 Elvezeti-e őket a Biblia olvasásához és a Jézussal való találkozáshoz? 



• Emeljétek ki Isten csodálatos szeretetét, amely ebben a levélben (is) megnyilvánul: 2Kor 

5:14-21; 8:9; 12:9 

Szerda (Róma) 

• A római levél világosan bemutatja a hit általi megigazulás tanát. Mit jelent ez? Róm 3:21-28 

• Jézus Pált bízta meg azzal, hogy prédikáljon a pogányoknak. De vajon megfeledkezett-e Pál 

a saját népéről, a zsidókról? Róm 10:1, 12., Uo. 374-382. old.  

• „Isten tehát elvárja, hogy (…) hírnökei különösen buzgólkodjanak a zsidók érdekében (…) 

Sokan elfogadják Krisztust Üdvözítőjüknek (…) Ma is sokan (...) hatalmasak az írás 

ismeretében. Ezek azután csodálatos erővel hirdetik majd Isten törvényének 

változhatatlanságát.” (Uo. 381. old.)  

• „Minden keresztény hálát adhat Istennek a római gyülekezethez intézett levélért.” (Uo. 373. 

old.) Ti miért lehettek hálásak a Rómabeliekhez írott levélért? 

Csütörtök (Galácia) 

• Miért van szükség a feddésre olyan alkalmakkor, amikor az ember örökkévaló sorsa forog 

kockán? Gal 1:6-8 „[N]agyon szigorúan megfeddte a hittől eltérteket. (…) a következő éles 

feddést intézte hozzájuk” (Uo. 383, 384. old.) V.ö.: 2Tim 3:16; 4:2; Zsid 12:11 Miben és 

miért tér el ez a megközelítés a Korinthusnak írt levélben olvasottól? Lásd: Uo. 385, 386. 

old. 

• Hogyan kerülhetjük el, hogy a hamis tanítók megtévesszenek bennünket, ahogy az a galáciai 

egyház esetében történt? Ézsa 8:20 

• Mi a törvény célja? Gal 3:24 

• Mi volt a gond a zsidó szertartásokkal? Volt bármi rossz bennük? Nem. Pál még részt is vett 

néhányon közülük. Az volt helytelen, hogy emberi cselekedeteket állítottak a Jézusba vetett 

hit helyébe. Gal 6:14, 15 

Péntek 

• Mennyi ideig beszélt Pál a troási gyülekezetnek? Milyen csodát tett Pál azon az éjszakán 

Jézus ereje által? ApCsel 20:7, 11 

• Mire figyelmeztette Pál az efézusi véneket? ApCsel 20:29, 30 

• Pál Jeruzsálembe tartott. Tudta-e, hogy mi fog történni vele ott? ApCsel 20:22-25; 21:10, 11 

Felhívás 

• Miért végzett olyan kitartó munkát Pál misszionáriusként? Mi segített neki, hogy folytassa a 

munkát, annak ellenére, hogy mennyi minden történt vele? 2Kor 11:24-28; 5:14, 15 



• Azoknak, akik Jézusért dolgoznak, minden bizonnyal nehézségekben lesz részük, bár 

valószínűleg nem ugyanolyan jellegű nehézségekben, mint Pálnak. Mire tanít minket Pál, 

hogyan lehetünk képesek folytatni a munkát minden akadály ellenére?  

• „Megtérése napjától Pált egyetlen sóvárgó vágy lelkesítette: embertársainak segítségére 

akart lenni, hogy a Názáreti Jézusban felismerjék az élő Isten Fiát, akinek hatalma van 

életüket átalakítani és megmenteni. Életét maradéktalanul annak az egyetlen célnak 

szentelte, hogy a megfeszített szeretetét és hatalmát szemléltesse. (…) Ha buzgósága valaha 

alábbhagyott, elegendő volt egy pillantást vetnie a keresztre és az ott megnyilatkozott 

szeretetre, hogy újból felövezze lelke erejét, és továbbhaladjon az önmegtagadás útján.” 

(Uo. 246. old.) 

• Jézus be fogja tartani az ígéreteit! 2Kor 12:9 

 

12. Pál letartóztatása 

 

Vasárnap 

• Isten terve, amellyel támogatni akarta a munkát, a tizedet is magába foglalta; a szegények 

megsegítésére pedig nagylelkű hálaadományokat szánt. „A jótékonykodás ezen rendszere 

által az Úr oktatni kívánta az izraelitákat, hogy mindenben Ő legyen az első.” (Uo. 337. old.)  

• A fiataloknak is oda kellene adniuk mindannak a tized részét, amit kapnak, és emellett 

nagylelkű hálaadományokat is ajánlott félretenniük? Miért? 

• Milyen csodálatos dolog a nagylelkűség áldása! 5Móz 16:17; Mt 10:8; Lk 6:38; 12:33; 

ApCsel 20:35; 2Kor 9:7 

• Milyen példát mutat nekünk Isten az adakozásban? 2Kor 8:9; Jn 3:16 „Amikor Isten odaadta 

a Fiát, tulajdonképpen az egész mennyet odaadta. Ennél többet nem tudott volna nyújtani”. 

(Mértékletesség, 286. old.) 

• „A bőkezű adakozás – mennyei lelkület. (…) Ellenben az önzés lelkülete: a Sátán lelkülete.” 

(Az apostolok története, 339. old.) Kire hasonlítotok? Szeretnétek megtapasztalni az 

adakozás és az Úr munkája támogatásának örömét? 

• Tudnak-e adakozni a nagyon szegény emberek? Mk 12:41-44 

• Hogyan mutattak példát „hűségre, adakozási készségre és testvéri szeretetre” (Uo. 402. old.) 

a nem-zsidó hívők a keresztény zsidók számára? Róm 15:26; 2Kor 8:1-4 

• Pál is áldozatokat hozott azért, hogy segíthessen a rászoruló testvéreken.  

Hétfő 

• A jeruzsálemi zsidó keresztény vezetőknek nehéz volt megváltoztatniuk a más népekről 

alkotott gondolkodásmódjukat, annak ellenére, hogy az nyilvánvalóan helytelen volt. 



Kedves lehet-e Isten előtt a mi emberi gondolkodásmódunk? Róm 12:1, 2 Ki újítja meg a mi 

elménket, ha megengedjük Neki? Tit 3:5 

• Megtörténhet, hogy az egyházi vezetők hibázzanak? Hogyan segíthetünk a gyülekezeti 

vezetőinknek abban, hogy hűségesebbek legyenek?  

• Könnyű megértenünk és értékelnünk egy másik ember munkáját, ha még nem volt részünk 

az övéhez hasonló tapasztalatban? 

Kedd 

• Mit tanácsoltak a keresztény vezetők Pálnak ahelyett, hogy segítettek volna neki a 

pogányokkal végzett szolgálatában? ApCsel 21:23, 24 Bölcs volt ez a tanács? Uo. 406. old. 

Miért volt veszélyes? Uo. 406. old. 

• Pál szeretett volna összhangban lenni jeruzsálemi keresztény testvéreivel. Mit tanulhatunk a 

példájából? 

Szerda 

• Mi történt a templomban, amikor az ázsiai zsidók meglátták ott Pált? ApCsel 21:27-30 

„Ádáz dühvel vetették magukat Pálra.” (Uo. 406. old.) Ki ihlette azokat a gyűlölködő 

embereket Pál ellen? Mi a gyűlölet eredménye? 1Jn 3:15 Igazat mondtak Pálról? ApCsel 

21:28 Ki a hazugságnak és bűntetteknek az „atyja”? Jn 8:44 

• Ki mentette meg Pált? ApCsel 21:32-36 Miért van Isten népe néha nagyobb biztonságban a 

pogányok társaságában, mint azok között, akik azt állítják, hogy szeretik Istent? Uo. 416, 

430. old. Isten mely szolgái találtak még menedéket a pogányok között?  

• Habozott-e Pál, amikor az igazságot kellett hirdetnie – annak ellenére, hogy az emberek 

erősen gyűlölték őt? ApCsel 22:1-21 Mi dühítette fel az embereket? ApCsel 22:21, 22 

Csütörtök 

• Gondoljatok arra, hogyan viselkedtek a farizeusok és a szadduceusok Pállal szemben! Vajon 

mit gondoltak a római katonák azokról, akik azt állították, hogy imádják Istent? Nyilvánvaló 

volt, hogy a harag uralja őket? „Pál úgy érezte, hogy Isten nevét gyalázták meg a pogányok 

előtt!” (Uo. 412. old.)  

• Mit gondolnak az emberek Istenről, amikor a ti tetteiteket látják és szavaitokat hallják? 

Meggyőzi-e őket a viselkedésetek, hogy imádják a mennyek Istenét? Vagy meggyalázzák az 

Úr nevét miattatok? Róm 2:23, 24 

• Milyen bátorító üzenetet küldött Isten Pálnak a csüggedés idején? ApCsel 23:11 

Péntek 

• Mire esküdtek meg a negyvennél nagyobb számban jelenlévő zsidók, hogy mit fognak tenni 

Pállal? ApCsel 23:12 Készek voltak meghalni mindaddig, amíg bosszút állhattak Pálon. 

Milyen szomorú! De a gyűlölet és a bosszúszomj bármelyikünkben elérheti ezt az állapotot, 



ha nem Jézus foglalja el minden gondolatunkat. Zsid 12:15; Ef 4:31 A keserűség méreg. 

ApCsel 8:23 

• A parancsnok, Klaudius Lisiás azonnal továbbküldte Pált. Hová vitték? ApCsel 23:23, 24 

Felhívás 

• Isten „nem rendelte el”, hogy Pál munkája véget érjen abban a percben. Miért engedte meg 

mégis a történteket? Uo. 417, 418. old.  

• „Hányszor meghosszabbította volna az Úr hűséges szolgáinak tevékenykedését, ha 

munkásságát méltányolták volna! Ha azonban a gyülekezet megengedi, hogy a lelkek 

ellensége tévelygésbe döntse, Krisztus szolgájának szavait és tetteit elferdítse és 

félremagyarázza; ha a tagok útjában állnak és hasznosságát akadályozzák, akkor az Úr néha 

elvonja tőlük a már kapott áldást.” (Uo. 417, 418. old.)  

• Soha, de soha ne adjunk okot arra, hogy Istennek meg kelljen engednie, hogy hűséges 

szolgáinak egyike „megpihenjen”, és ezáltal „halálán keresztül véghez vigye azt, amit 

életében nem sikerült véghez vinnie”. Értékeljük és segítsük őket!  

 

13. Kormányzók és királyok előtt 

 

Vasárnap 

• Hogyan hízelgett Tertullus Félixnek? ApCsel 24:2, 3 Ez hazugság volt! Félix nagyon rossz 

ember volt. De „vágyuk, hogy Pált a törvényszék elítélje, erősebb volt, mint 

igazságszeretetük.” (Uo. 420. old.) Erősebbek-e a vágyaitok, mint az igazság iránti 

szeretetetek? 

• Melyik volt az a szabály, amelyről Pál tájékozódott? ApCsel 24:16 Micsoda nemes cél! 

Miért ne lehetne ez a ti célotok is? A zsidók kezébe adta Pált Félix? ApCsel 24:22, 23 

Hogyan bánt Pállal? ApCsel 24:23 

Hétfő 

• Miközben Pál Félix előtt állt, az eljövendő ítéletre gondolt. Vajon ő és Félix részesei lesznek 

annak az ítéletnek? Róm 14:10 Pál úgy érezte, hogy kötelessége elmondani az igazat 

Félixnek, még akkor is, ha ez az életébe kerülhet. Ez 33:7-9 

• Pál beszélt Félixszel és Druszillával. Hízelgő szavakat mondott nekik vagy az életéről 

mesélt? Miről beszélt? ApCsel 24:25 

• Félix meg volt győződve az igazság felől, de mit mondott Pálnak ahelyett, hogy megtért 

volna? ApCsel 24:25 Melyik a „legmegfelelőbb” alkalom a bűnbánatra? Zsid 3:15  

• Hasonlítsátok össze Félixet a filippibeli börtönőrrel! Melyikük vallotta be bűneit és nyert 

bocsánatot? Melyikük fogadta örömmel a házába az Úr hírnökét? Melyikük kérte meg az Úr 



hírnökét, hogy távozzon? Melyikük lett Isten gyermeke? Melyikük döntött úgy, hogy 

folytatja bűnös életvitelét? Uo. 426. old. 

• Miért tartotta fogva Félix Pált? ApCsel 24:27 Tettetek már valaha rosszat csak azért, hogy 

kedveskedjetek vele valakinek?  

Kedd 

• Amikor Festus lett az új helytartó, mit kértek tőle a zsidók, Pállal kapcsolatban? Mit akartak 

ők valójában elérni? ApCsel 25:2,3 

• Festus bölcs módon azt mondta nekik, hogy menjenek Cézáreába, és ott terjesszék elő a Pál 

ellen szóló vádjaikat. Sikerült-e bizonyítékot szolgáltatniuk a Pál ellen benyújtott panaszaik 

bármelyikére is, amikor odamentek? ApCsel 25:7  

• Pál Cézárhoz fordult. És mialatt a római útjára várt, más fontos személyek elé hurcolták. 

Kik voltak ők? ApCsel 25:23 

• Miről beszélt Pál, amikor megengedték neki, hogy beszéljen? ApCsel 26:2-23 Ez volt Pál 

személyes bizonyságtétele. Miért volt ez egy hatásos prédikáció? Hogyan hatott Pál 

bizonyságtétele Agrippa királyra? ApCsel 26:28 

• „Festus, Agrippa és Bernicé igazságos ítélet alapján hordhatták volna azokat a bilincseket, 

amelyeket az apostolra vertek. Valamennyien súlyos bűnöket követtek el.” (Uo. 438. old.)  

• Vajon lehetőséget ad Isten mindenki számára – még a nagyon gonoszok számára is – az 

igazság megismerésére, a megtérésre és az üdvösségre?  

Szerda és csütörtök 

• Túl veszélyes volt az évszak ahhoz, hogy hajózni lehessen, és Pál azt tanácsolta a 

századosnak, hogy várjon tavaszig. De a legtöbben mit javasoltak? ApCsel 27:12 Sikerült-e 

szert tenniük arra, amit (eleinte) akartak? ApCsel 27:13 

• Kövessük-e a többséget, ha Isten mást javasolt? 

• Pál a vihar ideje alatt sem félt a haláltól. Miért nem félt? ApCsel 23:11; ApCsel 27:25 „De 

mélységes részvétet érzett a körülötte lévő szegény lelkek iránt, akik bűnös és süllyedt 

állapotukban készületlenek voltak a halálra.” (Uo. 442. old.) Az értük mondott imájára 

válaszul, Isten mindannyiuk életét megkímélte. 

Péntek 

• Vajon a hajótörést követően Pál csak önmagára gondolt? ApCsel 28:3 Beteg volt, fázott, 

éhes volt és megázott, mégis segített a többi utasnak tűzifát gyűjteni. Elvárod, hogy mások 

szolgáljanak téged, vagy amennyire csak tudsz, segítesz és vigasztalsz másokat, még akkor 

is, ha beteg vagy, esetleg magad is kellemetlen helyzetbe kerültél? 

• Hogyan segített Pál a sziget lakóinak? ApCsel 28:8, 9 



• Bibliakommentár, 6. kötet, „Megjegyzés a 27. fejezethez” az Apostolok Cselekedeteiből – 

egy érdekes rész, amely a viharról és a hajótörésről szól. Egy tapasztalt tengerész erősíti 

meg, amit Lukács írt.  

Felhívás 

• Íme Pál Félixhez intézett szavainak rövid összefoglalója: „Pál feltárta Félix és Druszilla előtt 

Isten jellemét, igazságosságát, igaz ítélkezését és pártatlanságát, valamint törvényének 

lényegét. Világosan kimutatta előttük azt is, hogy az ember kötelessége a józan, mértékletes 

élet; szenvedélyeit a józan ész irányítsa, összhangban Isten törvényével. Testi és szellemi 

erőit pedig köteles egészségben megőrizni. Határozottan kijelentette, hogy jön az ítélet napja 

(…) Kimutatta, hogy ez az élet az ember előkészületének ideje az örök életre. Pál különösen 

kiemelte Isten törvényének mélyreható követelményeit. Vázolta, hogy milyen mélyen 

behatolnak az ember erkölcsi életének rejtelmeibe, és mennyire megvilágítják mindazt, ami 

az emberi tekintet és ismeret előtt rejtve van. Ami kézzelfogható vagy szavakkal kifejezhető, 

vagy egyáltalában minden, ami külsőleg észrevehető, csak tökéletlenül tükrözi az ember 

jellemét. Ellenben a törvény kutatja, vizsgálja a gondolatokat, az indítóokokat és 

szándékokat. (…) Pál azon is fáradozott, hogy hallgatói gondolatait a bűnért hozott egyetlen 

áldozatra irányítsa.” (Uo. 423, 424. old.)  

• Szoktatok beszélni ezekről a dolgokról, amikor a barátaitokkal vagytok? Mit kezdtek azzal a 

felelősséggel és befolyással, amelyet Isten adott nektek? 

• A Szentlélek szólni akar rajtatok keresztül, és segíteni akar nektek és a barátaitoknak, hogy 

felkészüljetek az örök életre! 


