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C 14 – Feladatlap „Pál Rómában” 

 

1. Hány mérföldet tett meg Pál és a többi fogoly Puteólitól Rómáig?______________ 

2. Jelöld „E” betűvel azokat az állításokat, amelyek arról szólnak, hogy Pál elcsüggedt a 

Rómába vezető úton! Jelöld „B” betűvel azokat az állításokat, amelyek a bátorságát 

hangsúlyozzák ki! 

a.) ____ A Puteólit és Rómát összekötő gyalogút nagy távolságot jelentett egy idős ember 

számára. 

b.) ____ Pál eljutott végül Rómába, de fogolyként. 

c.) ____ Pál azon gondolkodott, hogy mi jót tehetne Rómában Jézusért – annak ellenére, hogy 

fogolyként tartózkodik majd ott. 

d.) ____ Egy ember, aki a Pál által végzett missziómunkának köszönhetően tért meg, odament 

hozzá, és megölelte. 

e.) ____ Az emberek gorombák voltak vele, és megvető, gúnyos szavakkal illették. 

f.) _____ Számos keresztény örömmel üdvözölte őt. 

 

3. Római börtönbüntetésének ideje alatt Pált/Pálnak… 

a.) □ egy börtöncellába zárták;   d.) □ várbörtönbe dobták; 

b.) □ megengedték, hogy saját lakást béreljen;  e.) □ szabadon járhatott a városban; 

c.) □ egy katonához láncolták;    f.) □ látogatókat fogadhatott. 

 

4. Hol találkozott Onésimus Pállal? 

a.) □ Málta szigetén;     c.) □ Kréta szigetén; 

b.) □ Róma városában;    d.) □ Kolosséban. 

 

5. Az engedelmes felelet elfordítja a/az___________________________. Példabeszédek 

15:1 

a.) haragot;          b.) barátokat;            c.) ellenséget;               d.) szeretetet;         e.) vallást. 

 

6. Hármas találat. Párosítsd az Efézusbeliekhez írt levélből idézett versek mindegyikét az 

azokból kiragadott két gondolattal! 

a.) 1:4 __ __   h.) legyetek azért követői;  o.) a Szentlélek; 

b.) 1:7 __ __  i.) megpecsételtettetek;            p.) bizodalommal való menetelünk; 
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c.) 1:13 __ __  j.) Jézusban van;   q.) jó cselekedetekre; 

d.) 2:8 __ __   k.) Isten kiválasztott téged;  r.) hit által; és ez nem tőletek van; 

e.) 2:10 __ __   l.) menetelünk Istenhez;  s.) szentek és feddhetetlenek; 

f.) 3:12 __ __   m.) Mert kegyelemből;  t.) Isten; 

g.) 5:1 __ __   n.) teremtetvén Általa (...) Jézusban; u.) a mi váltságunk az Ő vére által. 

 

7. Miben áll az Efézus 3:3–6 és a Kolossé 1:27 igeszakaszokban emlegetett„titok”? 

Abban, hogy... 

a.) □ a pogányok üdvözülhetnek;   c.) □ Júdás elárulhatja Jézust; 

b.) □ Isten titkolózik;     d.) □ Sátán titokzatos módon dolgozik. 

 

8. Mi az Efézus 4:11–16 igeszakaszban felsorolt ajándékok célja? 

a.) □ hogy Isten lenyűgözze hatalmával a hitetleneket; 

b.) □ hogy eljussunk Jézus megismerésére és a hitben való egységre; 

c.) □ felkészíteni Isten népét az Ő szolgálatára; 

d.) □ lehetővé tenni, hogy az emberek jól érezhessék magukat a bűneikben. 

 

9. Hogyan kellene végeznünk a munkánkat? (Efézus 6:7; Kolossé 3:23) 

a.) □ Úgy dolgozz, hogy jutalomban részesülj! 

b.) □ Úgy dolgozz, mint aki az Urat szolgálja! 

c.) □ Úgy dolgozz, mintha a szüleid figyelnének! 

d.) □ Úgy dolgozz, hogy az emberek jó véleménnyel legyenek rólad! 

 

10. Olvasd el Kolossé 1:15–16 verseit! Mit állítanak ezek a versek, hogy mit tett Jézus?  

a.) □ Megteremtette a mennybéli dolgokat. 

b.) □ Megteremtett minden látható dolgot. 

c.) □ Mindent Ő teremtett. 

d.) □ Megteremtette a Földön élő dolgokat. 

e.) □ Láthatatlan dolgokat teremtett. 
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C 15 – Feladatlap „Levelek Rómából” 

 

1. Milyen indulat lakozzék bennünk? (Filippi 2:5) 

a.) □ legyünk alázatosak és szolgálatra készek; 

b.) □ váljunk a barátainkhoz hasonlókká; 

c.) □ kívánjunk több pénzt, mint amennyivel mások rendelkeznek; 

d.) □ az az indulat lakozzék bennünk, amely Jézusban is élt. 

 

2.) Pál azt tanácsolja Filippi 2:3–5 verseiben, hogy… 

a.) □ legyünk önzetlenek és alázatosak; d.) □ különbnek tartsuk magunkat másoknál; 

b.) □ gondoskodjunk másokról;  e.) □ legyünk Jézushoz hasonlók; 

c.) □ vitatkozzunk és panaszkodjunk;  f.) □ törekedjünk arra, hogy felfigyeljenek ránk. 

 

3. Mi volt az áldozati rendszer és a szentélyszolgálat elsődleges célja? 

a.) □ segíteni az izraelitáknak, hogy megtartsák a Tízparancsolatot; 

b.) □ emlékeztetni a zsidókat a történelmükre; 

c.) □ érthetővé tenni az emberek számára Isten megváltási tervét szimbólumok által. 

 

4. Igaz vagy hamis? 

Jézus halálát követően többé nem volt szükség az állatáldozatokra és a szentélyszolgálatra. 

 

5. Hozzávetőlegesen mikor írta Pál a Zsidókhoz írt levelet? 

a.) □ Kr.e. 30 – Kr.e. 4; 

b.) □ Kr.u. 4 – Kr. u. 34; 

c.) □ Kr.u.34 – Kr.u. 70; 

d.) □ Kr.u.70 – Kr.u. 90. 

 

6. Helyezd időrendi sorrendbe az eseményeket! 

a.) ___ A bűnös megvallja bűneit. 

b.) ___ A nagy engesztelés napján minden bűnt szimbolikusan eltávolítottak a szentélyből. 
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c.) ___ A bűnös a szentélyhez megy. 

d.) ___ Megöletik az áldozati állat. 

e.) ___ A pap bevisz valamennyit az áldozat véréből a szentélybe. 

 

7. Van-e a szentély a mennyben?__________________ Válaszodat támaszd alá egy 

bibliaszöveggel!_______________ 

 

8. Hogyan nyerhetünk bűnbocsánatot? 

a.) □ Egy papot kell megkérnünk, hogy bocsásson meg nekünk. 

b.) □ Jézustól kell bocsánatot kérnünk. Ő most a mennyei szentélyben szolgál. 

c.) □ El kell mennünk a jeruzsálemi templomba. 

 

9. Mit nem tehet meg Isten?____________________________ (Zsidó 6:18) 

 

10. Hogyan közelítsünk Isten „kegyelmi királyiszékéhez”, amikor imádkozunk? (Zsidó 

4:16) 

a.) □ esedezve és könyörögve;  b.) □ bizalommal;   c.) □ büszkén, kérkedve. 

 

11. Miként ismerős Zsidó 11. fejezete? 

a.) a hithősökről szóló fejezetként; 

b.) az áldások és átkok fejezeteként; 

c.) a végidőkről szóló fejezetként. 

 

12. Párosítsd az első Timóteusi levélben megjelenő gondolatokat a nekik megfelelő 

hivatkozással! 

a.) 2:9–10;   1. Kerüld a rosszat, és kövesd az igazságot! 

b.) 3:1–13;   2. Egyedül Isten halhatatlan. 

c.) 6:10; 3. Az asszonyok tisztességesen öltözzenek, és jó cselekedetekkel                          

ékesítsék magukat. 

d.) 6:11;   4. Minden rossznak gyökere a pénz szerelme. 

e.) 6:16.  5. A diakónusok és püspökök feleljenek meg bizonyos 

elvárásoknak. 
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C 16 – Feladatlap „A pályafutás vége” 

 

1. Mi beszél hangosabban – a szavaink vagy a cselekedeteink? (Titus 

1:16)_______________________ 

 

2. Párosítsd! (Titus 2:2–8) 

a.) Vénemberek  1. szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, 

sem sok borivás rabjai, és legyenek jóra oktatók. 

b.) Ifjak 2. legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüket 

szeressék, legyenek engedelmesek, és szeressék gyermekeiket is. 

c.) Vénasszonyok 3. legyenek mértékletesek; cselekedjenek jót; a tudományban 

romlatlanságot, méltóságot mutassanak. 

d.) Ifjú asszonyok  4. józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek; a hitben, 

szeretetben, tűrésben épek. 

 

3. A „kegyelem” azt jelenti (Titus 2:11–12), hogy... 

a.) □ egy „kis” bűn még belefér; 

b.) □ nem muszáj engedelmeskedni; 

c.) □ visszautasíthatod a bűnt, és engedelmeskedhetsz Istennek. 

 

4. Mi által nyersz megváltást? (Titus 3:5) 

a.) □ a cselekedeteid által; 

b.) □ az elvégzett szolgálataid által; 

c.) □ Isten kegyelméből. 

 

5. Az alábbi személyek közül ki állította Pálról, hogy ártatlan? 

a.) □ Agrippa;     e.) □ Tertullus; 

b.) □ Lisiás;     f.) □ a Szanhedrin; 

c.) □ Félix;     g.) □ Festus; 

d.) □ Néró;      h.) □ Ananiás. 
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6. Mivel vádolták Pált, amikor másodszor is letartóztatták, és Rómába vitték? 

a.) □ Arról prédikált, hogy Jézus Isten fia.  c.) □ Segített István megkövezésében. 

b.) □ Ő kezdte a szörnyű gyújtogatást Rómában.  d.) □ Kétszer is megszökött a börtönből. 

 

7. Mivel rendelkezett Pál, amikor Néró előtt állt? 

a.) □ vagyonnal;     f.) □ ügyvéddel; 

b.) □ ingatlanokkal;     g.) □ Istentől származó békével; 

c.) □ barátokkal;     h.) □ jó egészséggel; 

d.) □ félelemmel;     i.) □ tekintéllyel; 

e.) □ csüggedéssel;     j.) □ erővel. 

 

8. Melyik Pál utolsó levele az Újtestamentumban?_____________________________ 

 

9. Az alább felsoroltak közül melyek az utolsó napok jelei? (2Timóteus 3:1–5) 

a.) □ Az emberek szeretik a pénzt. 

b.) □ Az emberek inkább szeretik a gyönyört, mint Istent. 

c.) □ A gyermekek nem engedelmeskednek a szüleiknek. 

d.) □ Az emberek vallásosnak tűnnek ugyan, de nem engedik meg Istennek, hogy átalakítsa 

őket. 

 

10. Mit tanácsolt Pál Timóteusnak, hogy mit prédikáljon? (2Timóteus 4:2) 

a.) □ Isten Igéjét.  b.) □ Meséket, fikciót és történeteket.  c.) □ Politikát és híreket. 

 

11. Hozzávetőlegesen melyik évben végezték ki 

Pált?________________________________ 

 

12. Hogyan halt meg Pál? 

a.) □ megfeszítették;   c.) □ fejjel lefelé feszítették meg; 

b.) □ száműzték;   d.) □ lefejezték. 
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13. Olvasd el az Üdv- és Adventista énekeskönyv 43-as számú énekének refrénjét! Melyik 

bibliaversből kölcsönözték az ott található a 

szavakat?____________________________________ 

 

14. Milyen a mennyei bölcsesség? (Jakab 3:17)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15. Karikázd be azokat a Jakab 1:2–4 igeszakaszban található szavakat, amelyek a 

tökéletessé válás lépéseiről szólnak! 

a.) megpróbáltatás;    b.) megkísértés;    c.) vétkezés; 

d.) düh;     e.) bűnvallomás;    f.) türelem; 

g.) a hit megpróbálása;   h.) ítélet;     i.) megbánás; 

j.) fényűzés;     k.) érettség;     l.) rágalom. 

 

16. Júdás apostol levelének melyik verse tartalmazza a következőket: „aki titeket a bűntől 

megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy 

örömmel.”?______________ 

 

C 17 – Feladatlap „Péter és János” 

 

a.) Péter különösen a _________________ dolgozott. 

b.) Pál különösen a __________________ dolgozott. 

□ rómaiakért;       □ Szanhedrinért;    □ zsidókért;       □ pogányokért;  □ rabszolgákért. 

 

2. Igaz, vagy hamis? 

a.) I/H Péter nagy bűnt követett el azzal, hogy megtagadta Jézust. 

b.) I/H Péter megtért, és bűnbocsánatot nyert. 

c.) I/H Péter tudta, hogyan gyakoroljon türelmet a bűnösökkel szemben. 

 

3. Miért fontos a bibliatanulmányozás? Hogyan „születhetsz újjá”? (1Péter 1:23) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Mi tehet igazán széppé Isten előtt?  

a.) □ egy jó frizura;     d.) □ smink; 

b.) □ isteni jellem;     e.) □ ékszer és gyűrűk; 

c.) □ drága ruhák;     f.) □ a szelíd és csendes lélek. 

 

5. Mit tegyünk, ha próbákon és üldözéseken megyünk keresztül? (1Péter 4:12, 13) 

a.) □ csüggedjünk el és sírjunk;  b.) □ örüljünk;  c.) □ lepődjünk meg; 

 

6. Mit tett Jézus, amikor megfeszítették? (1Péter 2:23) 

a.) □ Megfenyegette az üldözőit, és „egyenlítette a számlát”. 

b.) □ Bízott Istenben. 

 

7. Mihez hasonlítja Péter Sátánt? (1Péter 5:8) 

a.) □ egy nagyon gyors gepárdhoz;  b.) □ egy ordító oroszlánhoz;    c.) □ egy szárnyaló sashoz. 

 

8. Miért vár olyan sokáig Jézus, mielőtt visszatérne? (2Péter 3:9) 

a.) A menny még nem áll készen a fogadásunkra.   

b.) □ Azt akarja, hogy mindenki megtérésre jusson. 

c.) □ Még nem állunk készen a menny számára. 

d.) □ Isten halogatja ígéreteinek teljesítését. 

 

9. Péter szerint Jézus úgy jön el, mint egy tolvaj, ami azt jelenti, hogy… 

a.) □ csendesen; 

b.) □ váratlanul. 

 

10. Milyennek kellene lenned? 

a.) □ Szent életűnek és kegyesnek. 

b.) □ Gyűjts össze annyi pénzt, amennyit csak tudsz! 

c.) □ Szeplő és hiba nélkülinek, továbbá békében kellene élned Istennel. 

d.) □ Gondoskodj róla, hogy népszerű ruháid és elektromos kütyüid legyenek! 
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11. Jánost úgy ismerték, mint… 

a.) □ „akit Jézus szeret”; 

b.) □ a valaha élt legszelídebb embert a földön; 

c.) □ az egyiket „a mennydörgés fiai” közül; 

d.) □ a legerősebb embert a földön. 

 

12. Milyen „új parancsolatot” adott Jézus a tanítványoknak, mielőtt elárulták? 

a.) □ Hogy hirdessék az evangéliumot szerte a világon. 

b.) □ Tartsák meg a Tízparancsolatot. 

c.) □ Szeressék egymást. 

 

13. Az alábbi szavak közül melyik jellemzi leginkább János közönséges első levelét? 

a.) □ szeretet;     b.) □ szombat;    c.) □ mennyország. 

 

14. Honnan ered a szeretet?  

a.) □ a barátoktól;  b.) □ a pénzből;  c.) □ Istentől;   d.) □ a javakból. 

 

15. Hogyan tehetsz szert erre a szeretetre? 

a.) □ Időt töltesz naponta Istennel. 

b.) □ Regényeket, fikciót és meséskönyveket olvasol. 

c.) □ Filmet nézel olyan emberekről, akik azt állítják, hogy szeretik egymást. 

d.) □ Szeretetről szóló zenét hallgatsz. 

 

16. Igaz, vagy hamis? 

I/H Ha szereted Istent, nem kell megtartanod a Tízparancsolatot. 
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C 18 – Feladatlap „Ne tévesszenek meg titeket!”  

 

1. Milyen kérdést tettek fel a tanítványok Jézusnak? (Máté 24:3) 

a.) □ Mikor fognak megtörténni mindezek? (Például a templom pusztulása.) 

b.) □ Melyek lesznek a második eljöveteled jelei? 

c.) □ Mi lesz az idők végének jele? 

d.) □ Mi történik a gonoszokkal, amikor visszajössz? 

 

2. Melyek igazak az alábbi kijelentések közül? 

a.) □ Egyes jelek csak Jeruzsálem pusztulására vonatkoznak. 

b.) □ Egyes jelek csak a világ végére vonatkoznak. 

c.) □ Egyes jelek mindkét eseményre vonatkoznak. 

d.) □ Vannak jelek, amelyek egyik eseményre sem vonatkoznak. 

 

3. Ha nem akarod, hogy megtévesszenek, akkor… 

a.) □ Tanulmányozd a Bibliát! 

b.) □ Higgy el mindent, amit a vallási tanítók mondanak! Nem kell azt összevetned Isten 

Igéjével. 

c.) □ Imádkozz Istenhez! Kérd a segítségét, hogy őrizzen meg téged mindenfajta ámítástól! 

d.) □ Tanulmányozd Jézus életét! Ő az út, az igazság és az élet. 

e.) □ Ismerd meg az igazságot! 

f.) □ Játssz videójátékokat és olvass regényeket! 

 

4. A mostani idő és Jézus második eljövetele között mire számíthatunk, hogy mi fog 

történni a világban? 

a.) □ Az egész világon elterjed az evangélium.  g.) □ Háborúk lesznek. 

b.) □ Mindenkiből keresztény lesz.   h.) □ Béke lesz. 

c.) □ Isten népét üldözni fogják.   i.) □ Biztonság lesz. 

d.) □ Földrengések lesznek.    j.) □ Csalók lesznek. 

e.) □ Éhség lesz.     k.) □ Hamis Krisztusok lesznek. 

f.) □ Járványok lesznek.    l.) □ Nehéz idők jönnek. 
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5. Hány évvel ezelőtt élt Jézus a Földön?___________________________ 

Hány év telt el azóta, hogy Jézus kiadta a Máté 24-ben található 

parancsot?_________________ 

 

6. Hány keresztény vesztette életét Jeruzsálem pusztulásakor?___________________ 

□ 0;   □ 7;  □ 12;   □ 30;   □ 7000;  □ 1 millió. 

 

7. Mi az „áldott reménység”? (Titus 2:13) 

a.) □ A halottak feltámadása.   b.) □ A szombat.  c.) □ Jézus második eljövetele. 

 

8. Jézus eljövetele… 

a.) □ olyan látható lesz, mint a villám; 

b.) □ titkos lesz; 

c.) □ hangos lesz; 

d.) □ feltámadás követi; 

e.) □ olyan halk lesz, mint a tolvaj; 

f.) □ olyan váratlan lesz, mint a tolvaj; 

g.) □ mindenki számára látható lesz. 

 

9. Keresd meg a következő bibliaverseket: Máté 24:42; Máté 25:13; Márk 13:5, 33, 35, 

37; Lukács 21:8, 34, 36! 

Melyik gondolat ismétlődik valamennyi 

versben?___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Írd le emlékezetből az aranyszöveget! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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C 19 – Feladatlap „A lázadás gyümölcse”  

 

1. Melyek igazak az alábbi állítások közül? 

a.) □ Isten akarata volt, hogy elpusztuljon Jeruzsálem. 

b.) □ Isten sohasem szokta azt mondani, hogy: „Még nem gondoltam erre!” 

c.) □ Isten mindent megtett azért, hogy népe megmeneküljön. 

d.) □ Isten ismeri a jövőt. 

e.) □ Isten sohasem hazudik. 

f.) □ Istent nem érheti meglepetés. 

 

2. Mihez hasonlítja Jézus a Jeruzsálem megmeneküléséért érzett vágyát? 

a.) □ egy csontokkal teli völgyhöz;  d.) □ borhoz és gyümölcshöz; 

b.) □ egy csibéit terelő kotlóhoz;  e.) □ bárányokhoz és kecskékhez; 

c.) □ egy esküvőn részt vevő vendégekhez;  f.) □ egy fügefához és annak leveleihez. 

 

3. Kik üldözték az első keresztényeket? 

a.) □ megtért zsidók;   d.) □ samaritánusok; 

b.) □ nem zsidók;   e.) □ rómaiak; 

c.) □ megtéretlen zsidók;  f.) □ pogányok. 

 

4. Kit okolt Néró a Rómában kiütött tűz miatt? 

a.) □ Pált; 

b.) □ a zsidókat; 

c.) □ a keresztényeket; 

d.) □ a samaritánusokat; 

e.) □ a rómaiakat. 

 

5. Miért üldözte a római kormány a keresztényeket? 

a.) □ A keresztények a vasárnapot tartották szentnek. 

b.) □ A keresztények a hetedik nap szombatját tartották szentnek. 



14 
 

c.) □ A keresztények nem imádták a római isteneket. 

d.) □ A keresztények hazudtak, öltek, loptak, és nagyon veszélyesek voltak. 

e.) □ A keresztények nem voltak jó állampolgárok. 

 

6. Miért volt annyi harc és küzdelem a zsidók és a rómaiak között Jézus halálát követően?  

a.) □ A zsidók meghozták végső döntésüket, miszerint elutasítják Jézust. Isten nem tudta többé 

megoltalmazni őket.  

b.) □ A vezetők fellázadtak, és nem tartottak össze. 

c.) □ Róma új területeket akart meghódítani. 

 

7. „A megromlás előtt____________________________, és az eset előtt 

_____________________________.” (Példabeszédek 16:18) 

 

8. Melyik városba menekült a legtöbb keresztény, amikor a római hadsereg kivonult 

Jeruzsálemből? 

a.) □ Samáriába;   b.) □ Jerikóba;   c.) □ Betániába; 

d.) □ Joppéba;    e.) □ Pellába;   f.) □ Sikárba. 

 

9. Igaz, vagy hamis? 

a.) I/H A Jeruzsálemben tartózkodó zsidók összefogtak, amikor a római hadsereg körbevette a 

várost. 

b.) I/H A hadseregnek az északi oldalról kellett megtámadnia Jeruzsálemet, az egyetlen helyen, 

ahol azt sem sziklák, sem völgyek nem védték. 

c.) I/H A zsidók még akkor is az Úr kiválasztott népe voltak, amikor Titusz megtámadta 

hadseregével Jeruzsálemet. 

d.) I/H Amikor Titusz megtámadta hadseregével Jeruzsálemet, az elmenekülő keresztények 

képezték Isten népét. 

e.) I/H Ha Jeruzsálem hűséges maradt volna Istenhez, örökké fennállhatott volna. 

f.) I/H Titusz ostroma a Páska ünnepe (húsvét) alatt történt. 

g.) I/H A római kormány mindig is üldözte a keresztényeket. 

 

10. Ki volt annak a római hadseregnek a parancsnoka, amely bevette 

Jeruzsálemet?________________________________ 
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11. Egy Tertullianus nevű keresztény szerint „A keresztények vére olyan, mint a 

vetőmag.” Vajon mit akart kifejezni ezzel a hasonlattal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

C 20 – Feladatlap „Levelek Jézustól”  

 

1. Mit jelent a „jelenések” szó? 

a.) □ Valami felfoghatatlant. 

b.) □ Valami kiderített vagy ismert dolgot. 

c.) □ Valami elrejtett dolgot. 

d.) □ Apokalipszist. 

 

2. A Biblia utolsó könyve… 

a.) János Jelenések könyve; 

b.) Jézus Jelenések könyve. 

 

3. Igaz, vagy hamis? 

a.) I/H János még élt, amikor a rómaiak elpusztították a jeruzsálemi templomot. 

b.) I/H János már nagyon idős volt, amikor a Jelenések könyvében feljegyzett utasításokat 

kapta Istentől. 

c.) I/H Pátmosz egy Róma melletti kis város. 

d.) I/H Jánost Néró császár ítélte el Rómában. 

e.) I/H Jánost egy forró olajjal teli üstbe dobták, de Isten megmentette az életét. 

 

4. Tedd időrendi sorrendbe az eseményeket (1–4), hogy láthassuk, hogyan ért el a 

Jelenések könyvének üzenete Jánoshoz! 

a.) __ angyal;   b.) __ Jézus;   c.) __ János;   d.) __ Isten. 

 

5. Melyik nap „az Úr napja”? __________________________(2Mózes 20:10; Lukács 6:5; 

1Mózes 2:3; Ézsaiás 58:13) 
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6. Ki látogatta meg Jánost Pátmosz szigetén? 

a.) □ Jézus;   b.) □ Péter;   c.) □ Jakab;   d.) □ Timóteus. 

 

7. Hol állt Jézus, amikor János meglátta Őt azon szombaton Pátmosz szigetén? (Jelenések 

1:12–13) 

a.) □ A mennyei templom Szentek Szentjének. 

b.) □ A szentélyben található hét gyertyatartó között. 

c.) □ A templom udvarán. 

 

8. Melyik Bibliai könyvet „pecsételték” le a vég idejéig? 

a.) □ Jelenések;   b.) □ Ézsaiás;    c.) □ Dániel. 

 

9. A hetes szám a Bibliában gyakran jelenti… 

a.) □ valaminek a kezdetét;   b.) □a próféciákat;   c.) □ a teljességet. 

 

10. Mi volt a gond a nikolaiták tanításaival? Ők azt tanították, hogy… 

a.) □ be kell tartani a törvényt; 

b.) □ elég a Jézusba vetett hit. 

 

11. Miért dicsérte meg Jézus az efézusbeli gyülekezetet? 

a.) □ Keményen dolgoztak, és hűsegesek maradtak Jézushoz. 

b.) □ Gyűlölték a nikolaitákat. 

c.) □ Próba alá vetették azokat, akik apostoloknak tartották magukat. 

d.) □ Megőrizték az Isten iránti első szeretetet. 

 

12. Melyik római helytartó vezette a tíz évig tartó üldözést 303 és 313 

között?______________________ 

 

13. Milyen csoport üldözte a keresztényeket a „pergamomi gyülekezet” idejében? 

a.) □ a római kormány; 

b.) □ az egyházi vezetők. 
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14. A hét gyülekezet közül melyikre illenek az alábbi kijelentések? 

a.) ______________ az ítélet ideje; 

b.) ______________ lágymeleg; 

c.) ______________ mások iránt kimutatott testvéri szeretet; 

d.) ______________ a Jézus iránti első szeretet elvesztése; 

e.) ______________ 1000 évig tart; 

f.) ______________ a hűséges Antipás mártír; 

g.) ______________ tíz évig tartó üldözés; 

h.) _____________ a reformáció gyülekezete; 

i.) _____________ szembesült az első vasárnapra vonatkozó törvényekkel; 

j.) _____________ gyűlölte a nikolaiták cselekedeteit; 

k.) _____________ milliókat ölettek meg az üldözés alatt; 

l.) _____________ befektetett mindent az evangélium terjesztésébe; 

m.) ____________ emlékeztet az elátkozott fügefára; 

n.) ____________ behozta a pogányságot az egyházba; 

o.) ____________ protestáns és katolikus üldözés; 

p.) ____________ a jelenvaló idők. 

 

 

C 21 – Feladatlap „Halálos kiegyezés”  

 

1. Tedd sorrendbe az aranyszöveget alkotó szavakat! (1János 4:1) 

vannak-é; mert Szeretteim, hanem Istentől léleknek, ne higyjetek ki a világba. minden 

próbáljátok a lelkeket, ha sok jött hamis meg próféta  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Miért voltak hajlandóak a keresztények kockázatot vállalni Istenért? 

a.) □ Mert segített nekik meggazdagodni. 
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b.) □ Mert azt remélték, hogy bejutnak a mennybe. 

c.) □ Mert rajtuk kívül is sokan keresztények voltak. 

d.) □ Mert Isten szerette őket, és ők is szerették Istent. 

 

3. Mi okoz örömet? 

a.) nagyképernyős TV;   f.) hírnév; 

b.) szeretni Jézust;    g.) szép autó; 

c.) divatos ruhák;    h.) hatalom; 

d.) pénz;     i.) ha megvan mindened; 

e.) nagy ház;     j.) kitüntetés. 

 

4. Ki mondta? 

a.) ________________ „Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket… 

Örüljetek és örvendezzetek!” (Máté 5:11–12) 

b.) ________________ „Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök 

dicsőséget szerez nékünk.” (2Korinthus 4:17) 

c.) ________________ „… ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás végett támadt 

köztetek,… örüljetek.” (1Péter 4:12–13) 

 

5. Pál azt tanácsolja, hogy „szegezzük tekintetünket arra”, ami... 

a.) □ látható;   b.) □ láthatatlan. 

 

6. Hogyan sikerül elérnie Sátánnak, hogy Isten emberei elveszítsék az Úr oltalmát? 

a.) □ üldözve őket; 

b.) □ meggyőzi őket, hogy Istennek nem tetsző dolgokat cselekedjenek; 

c.) □ ráveszi őket arra, hogy vétkezzenek; 

d.) □ úgy tünteti fel őket, mintha mindenki mástól különböznének.  

 

7. Vétkezünk, amikor… 

a.) □ azt tesszük, amit Isten kér tőlünk. 

b.) □ önzetlenek, alázatosak és kedvesek vagyunk. 
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c.) □ kimutatjuk, hogy sokkal fontosabb, amit mi szeretnénk, mint amit Isten mond. 

d.) □ önzők és büszkék vagyunk. 

e.) □ magunkért, és nem másokért dolgozunk. 

 

8. A Jézus halálát követő első évszázadokban nagyon érdekelte a vallási vezetőket, hogy…  

a.) □ Jézushoz hasonlókká legyenek. 

b.) □ követőket nyerjenek. 

c.) □ megadják az embereknek, amire szükségük van, és ezáltal elnyerjék a támogatásukat. 

d.) □ meggazdagodjanak. 

e.) □ jót tegyenek azért, hogy aztán támogatásban részesülhessenek. 

f.) □ jámbor vezetők legyenek. 

g.) □ segítsenek másoknak Jézushoz hasonlóvá válni. 

h.) □ hogy beilleszkedjenek az emberek közé. 

 

9. Az „igazság próbájának” egyik formája az, amikor az ember… (Ézsaiás 8:20) 

a.) □ pogány gondolatokat ápol magában; 

b.) □ Isten szavait/üzenetét szólja; 

c.) □ arról beszél, amit az emberek gondolnak. 

 

10. A János Jelenések könyvében leírt hét gyülekezet közül melyik említi a tízéves 

üldözést?_______________________________________ 

 

11. Egy gyülekezetvezetőnek és tanítónak _________ kell irányítania az emberek 

figyelmét. 

a.) □ önmagára;    b.) □ Jézusra;    c.) □ a Bibliára. 

 

12. Mit tett Sátán, amikor rájött, hogy az üldözés nem akadályozta meg a keresztény 

egyház növekedését? 

a.) □ Rávette a keresztényeket, hogy Máriát és más szenteket imádjanak. 

b.) □ Arra bátorította az embereket, hogy tanulmányozzák a Bibliát, és engedelmeskedjenek a 

benne írottaknak. 

c.) □ Meggyőzte a keresztényeket, hogy kompromisszumot kössenek a bűnnel. 
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d.) □ Rávette az embereket, hogy olyanok legyenek, mint a világ. 

e.) □ Arra bátorította a keresztényeket, hogy olyanok legyenek, mint Jézus. 

f.) □ Becsapta Krisztus követőit. 

g.) □ Rávette a keresztényeket, hogy engedetlenek legyenek Isten iránt. 

h.) □ Rávette a keresztényeket, hogy egyesüljenek a pogányokkal. 

i.) □ Egyszerűen mellőzte a keresztényeket. 

j.) □ Még inkább üldözte a keresztényeket. 

 

C 22 – Feladatlap „A pogányság befolyása az egyházra”  

 

1. Mi tesz jobbat az egyháznak – az üldözés vagy a 

jólét?_______________________________________Miért?_________________________ 

a.) □ A jólét megtisztítja az egyházat.   b.) □ Az üldözés megtisztítja az egyházat. 

 

2. Milyen állapotban volt a Római Birodalom, amikor Konstantint császárrá avatták? 

a.) □ Néhányan az ottani keresztények közül hűségesek voltak Jézushoz. 

b.) □ A keresztények üldözése itt folytatódott. 

c.) □ Gyilkosság, háborúk és romlottság jellemezte. 

d.) □ Sok keresztény feladta a Jézusba vetett hitét. 

e.) □ Túl sok volt a pogány isten. 

f.) □ Az államvezetők becsületesek és önzetlenek voltak. 

 

3. Melyik istent imádta Konstantin? 

a.) □ a nap istenét; 

b.) □ a hold istenét; 

c.) □ a macska istenét; 

d.) □ a folyó istenét. 

 

4. Igaz, vagy hamis? 

a.) I/H A keresztények rómaiaktól való üldöztetésének megszűnése elősegítette az egyház 

megtisztulását. 
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b.) I/H Azok az emberek, akik hatalomra és vagyonra vágytak, csatlakoztak a keresztény 

egyházhoz. 

c.) I/H Konstantin igaz keresztény volt, és a tetteiből látni lehetett, hogy mennyire szereti 

Jézust. 

d.) I/H Konstantin a római pogány vallás főpapja volt. 

e.) I/H Fontos, hogy Istennek engedelmeskedjünk mindenben, amit teszünk, és ne embereknek. 

f.) I/H Sokan nem szerettek volna Jézushoz hasonlóvá válni azok közül, akik keresztényeknek 

nevezték magukat. 

g.) I/H Pál hízelgéssel próbált hatni a fontos római uralkodókra.   

h.) I/H Az önző egyházvezetők és politikusok együttműködtek annak érdekében, hogy elérjék, 

amit akartak. 

i.) I/H Konstantin harcba szállt a római császárral, és elvesztette a háborút. 

 

5. Milyen gondolatokat foglal bele Pál a 2Thessalonika 2:1–4 igeszakaszba? 

a.) □ Szenteljük meg a szombatot. 

b.) □ Legyünk szentek. 

c.) □ Ne tévesszen meg senki minket. 

d.) □ Legyünk éberek, és uralkodjunk magunkon. 

e.) □ Örüljünk, hogy részesei lehetünk Krisztus szenvedéseinek. 

f.) □ El fog jönni „a bűn embere”, aki Istennek adja majd ki magát. 

 

6. Olvassuk el ApCsel 20:30; 1Timóteus 4:1-2; 2Timóteus 4:4; 2Péter 2:1; Júdás 4 verseit! 

Valamennyi bibliavers központi üzenete az, hogy... 

a.) □ Minden gyülekezeti tag megbízható. 

b.) □ A gyülekezeti vezetők csak az igazat tanítják. 

c.) □ Mindent össze kell vetnünk a Szentírással ahhoz, hogy megláthassuk az igazságot. 

d.) □ Tanulmányoznunk kell a Bibliát ahhoz, hogy megismerhessük az igazságot. 

e.) □ Egyesek tévtanokat hirdetnek a gyülekezetben. 

 

7. Mi a milánói edictum? 

a.) □ Egy vallásszabadságot hozó törvény. 

b.) □ Egy törvény, amely kimondja, hogy mindenkinek a napot kell imádnia. 



22 
 

 

8. Miért emlékezünk meg Eusebius-ról? 

a.) □ Egy híres római császár volt.  

b.) □ Sok kitalált történetet írt Konstantinról. 

 

9. Mit jelent „hízelegni”? 

a.) □ Hamis dicséretben részesíteni valakit. 

b.) □ Pletykát terjeszteni valakiről. 

 

10. Miért hízelegtek az egyház vezetői Konstantinnak? 

a.) □ Azt remélték, hogy így hatalomhoz és gazdagsághoz juthatnak. 

b.) □ Konstantin egy nagyon jó keresztény császár volt. 

 

11. Milyen „gyümölcsöket” hozott Konstantin élete? 

a.) □ Megvolt benne a Szentlélek minden gyümölcse. 

b.) □ Megölte a sógorát, a saját fiát és a feleségét. 

c.) □ Felmagasztalta a vasárnapot, ami a napimádat pogány ünnepe volt. 

d.) □ Pogány pap volt, aki varázslással foglalkozott. 

e.) □ A napistent imádta. 

 

12. Milyen módszereket használt Konstantin azért, hogy „kereszténységre” bírja az 

embereket? 

a.) □ Különleges ajándékokat adott a megtérteknek. 

b.) □ Imaórákat kezdeményezett. 

c.) □ Evangélizációs sorozatokat és bibliaórákat tartott. 

d.) □ A megtéretlen embereknek is megengedte, hogy egyházi szolgálatot végezzenek. 

 

C 23 – Feladatlap „Hitehagyás”  

 

1. Gondolkodj el a bibliaszövegen! Miért viselne egy hamis próféta „báránybőrt”? 

a.) □ Jézus, a jó pásztor, bárányoknak nevezi hűséges követőit. 
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b.) □ Egy hamis próféta könnyebben megtévesztheti a hűséges „bárányokat”, ha ő maga is 

hozzájuk hasonlóan néz ki. 

c.) □ Egy hamis prófétát könnyen kiszúrnak, ha úgy néz ki, mint egy farkas. 

 

2. Egyesek „elesnek” vagy elhagyják az egyházat, mert… 

a.) □ szeretik a pénzt. 

b.) □ gyakran beszélnek Jézussal. 

c.) □ naponta tanulmányozzák a Bibliát. 

d.) □ jobban szeretik ezt a világot, mint Jézust. 

 

3. A „bűn embere” Isten akart lenni. Mit tett ennek elérése érdekében? 

a.) □ Arra bátorította az embereket, hogy tanulmányozzák a Bibliájukat. 

b.) □ Mindenkinek azt mondta, hogy ő Isten. 

c.) □ Megalapította a saját, új egyházát. 

d.) □ Azt állította, hogy az új egyház Jézus egyháza. 

 

4. Igaz, vagy hamis? 

a.) I/H A keresztény egyházakon belül is léteznek hamis tanítók, akik olyan elméleteket 

terjesztenek, amelyek nem egyeznek meg a Bibliában írottakkal. 

b.) I/H Össze kell vetned a Biblia tanításaival mindent, amit hallasz. 

c.) I/H A Római egyház volt az egyetlen igaz keresztény egyház. 

d.) I/H Nagyon fontos, hogy sok tagja legyen a gyülekezetnek. 

e.) I/H Meglátszik az emberek életmódján, hogy ki a „pogány” és ki a „keresztény”. 

f.) I/H A keresztények olyan vallásos életet éltek, hogy ennek köszönhetően a pogányok meg 

szerették volna ismerni Istent. 

 

5. Az egyház vezetői arról vitatkoztak, hogy… 

a.) □ ki szolgáltatja vissza a vagyonukat; 

b.) □ kis hittani különbségekről; 

c.) □ hogyan segítsenek a szegényeken; 

d.) □ ki az egyedül igaz keresztény; 
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e.) □ hogyan hirdessék az evangéliumot szerte a világon; 

f.) □ ki legyen a nagyobb. 

 

6. Milyen módszereket alkalmazhatnánk azért, hogy minél több gyülekezeti taggal 

gyarapodjunk? 

a.) □ Tegyük az egyházat a lehető leghasonlóbbá azokhoz a személyekhez, akik nem látogatják 

azt. 

b.) □ Csökkentsük a színvonalat, hogy a megtérendők minél kényelmesebben érezhessék 

magukat. 

c.) □ Próbáljunk változtatni a Tízparancsolaton. 

d.) □ Emeljük magasra a színvonalat, serkentsük a bibliatanulmányozást és az imát. 

 

7. Konstantin idején hogyan próbálta az egyház vonzani az embereket? 

a.) □ Azok után alakították az egyházi életet, akik nem jártak templomba. 

b.) □ Csökkentették a színvonalat, hogy a megtérendők minél kényelmesebben érezhessék 

magukat. 

c.) □ Megpróbáltak változtatni a Tízparancsolaton. 

d.) □ Magasra emelték a színvonalat, serkentették a bibliatanulmányozást és az imát. 

 

8. Miért kezdték el az emberek a vasárnapot ünnepelni a bibliai szombat helyett? 

a.) □ Nem akartak olyanok lenni, mint a zsidók. 

b.) □ Meg akartak emlékezni a feltámadásról. 

c.) □ Azt akarták, hogy a pogányok „keresztények” legyenek. 

d.) □ Mert Jézus megváltoztatta a szombatot. 

 

9. Miért ünnepeltek a pogányok vasárnap? 

a.) □ Tisztelegni akartak Jézus feltámadásának ténye előtt. 

b.) □ Azért, hogy tiszteletben tartsák Isten törvényét. 

c.) □ Azért, hogy imádják a napistent. 

d.) □ Azért, mert ezt követelte a törvény. 

 

10. Mi lett a milánói ediktum következménye? 
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a.) □ Hivatalosan is elfogadottá lett a kereszténység. 

b.) □ Megszűnt a keresztényüldözés. 

c.) □ Sok pogány elkezdte látogatni az egyházat. 

d.) □ Arra ösztönözte az embereket, hogy még inkább tanulmányozzák a Bibliát. 

e.) □ Megjutalmazta azokat, akik megtartották a parancsolatokat. 

f.) □ Megtisztult a keresztény egyház. 

 

C 24 – Feladatlap „Üldöz az egyház” 

 

1. Mi az eretnekség a római egyház véleménye szerint? 

a.) □ A prozelita (áttért) egy másik megnevezése. 

b.) □ Ha valaki mást hisz, mint ami az egyház hivatalos álláspontja. 

c.) □ A keresztény másik elnevezése. 

d.) □ A zsidó hitre tért pogány elnevezése. 

 

2. Hány embert nevezett az egyház „kereszténynek” Kr.u. 400 körül? 

a.) □ kétezret; 

b.) □ két milliót; 

c.) □ két milliárdot; 

d.) □ mindenkit a világon. 

 

3. Egy igaz keresztény… 

a.) □ úgy dönt, hogy követi Jézust. 

b.) □ megtartja a Tízparancsolatot. 

c.) □ a Szentlélek segítségét kéri ahhoz, hogy Jézushoz hasonlóvá váljék. 

d.) □ szerepel a neve az Élet könyvében (amely a Jézusé). 

e.) □ Nincs szüksége arra, hogy megtartsa a Tízparancsolatot. 

 

4. Igaz, vagy hamis? 

a.) I/H Ezen a világon mindenki az egyház tagja. 
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b.) I/H Bárki, aki nem értett egyet az egyházzal, eretneknek számított. 

c.) I/H Az egyház úgy gondolta, hogy az eretnekeket meg kell büntetni. 

d.) I/H Az egyháznak meg kell büntetnie azokat, akik nincsenek vele egy véleményen. 

e.) I/H Ha kitartasz a Biblia igazsága mellett, nem fognak üldözni. 

f.) I/H Kr.u. 300–450 között mindenki a vasárnapot tartotta szent napnak. 

g.) I/H Ebben az időben kevesen szolgálták Istent és ünnepelték a hetedik nap szombatját. 

h.) I/H Helyes-e arra kényszeríteni az embereket, hogy egy bizonyos módon higgyenek? 

 

5. Mit tehetsz akkor, ha valaki már nem hisz az igazságban, és nem hallgat arra, aki 

megpróbál segíteni neki? Máté 18:15–20; 1Timóteus 5:20; 2Thessalonika 3:6; 2Timóteus 

3:5 

a.) □ Eretneknek kell őt nevezni. 

b.) □ Nyilvánosan rendre kell utasítani.  

c.) □ Meg kell büntetni, majd meg kell ölni. 

d.) □ Nem kell törődni vele. 

 

6. Kinek a feladata megbüntetni a bűnösöket? 

a.) □ az egyházé; 

b.) □ a kormányé; 

c.) □ az egyéneké; 

d.) □ Istené. 

 

7. Miért jött Jézus le a Földre? 

a.) □ hogy szolgáljanak neki; 

b.) □ hogy feláldozza az életét; 

c.) □ szolgálni; 

d.) □ híressé válni. 

 

8. Jézus tanította-e a két kardról szóló elméletet? _________________________ (Efézus 

6:17) 
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9. Pál jelzi, hogy egyesek el fognak veszni. Miért? (2Thessalonika 2:10–12) 

a.) □ Soha nem hallottak az igazságról. 

b.) □ Nem fogadták el az igazság szeretetét, és ezáltal az üdvösséget is visszautasították. 

c.) □ Naponta tanulmányozták a Bibliájukat. 

d.) □ Gyönyörködtek a gonoszságban. 

 

10. a.) Olvasd el Zsoltárok 40:8, Jeremiás 31:33 és Ezékiel 36:26–27 verseit! Mit jelent az, 

hogy Isten törvénye a szívünkbe van 

vésve?_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b.) Megváltoztatta Ő a törvényt?___________________________________________ 

 

 

C 25 – Feladatlap „Fényt terjesztve” 

 

1. Melyik évben rombolta le Titusz és a római hadsereg a jeruzsálemi 

templomot?___________ 

 

2. Hova menekült sok keresztény zsidó, amikor sikerült kijutniuk Jeruzsálemből? 

a.) □ Kínába; 

b.) □ Indiába; 

c.) □ Szíriába; 

d.) □ Afrikába. 

 

3. Igaz, vagy hamis? 

a.) I/H A szíriai keresztények megtartották a hetedik nap szombatját. 

b.) I/H Több száz évig éltek szombatünneplő keresztények Indiában. 

c.) I/H Marco Polo több száz szombatünneplő szíriai gyülekezetet talált Ázsiában. 

d.) I/H Kr. u. 635-ben Kínában is éltek szombatünneplő keresztények. 

e.) I/H Kolumbán iskolákat alapított Franciaországban, Németországban, Svájcban és 

Bobbióban. 
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4. Hol tanított Lucian? 

a.) □ Antiókhia, Szíria; 

b.) □ Jeruzsálem, Izrael; 

c.) □ Phrügia, Törökország. 

 

5. A következő állítások közül melyik szól a Lucian által végzett fontos munkáról? 

a.) □ Megtartotta a hetedik nap szombatját. 

b.) □ Elvitte az evangéliumot Indiába. 

c.) □ Segített megvédeni az újtestamentumi írásokat. 

d.) □ Pionír misszionárius volt Franciaországban. 

 

6. Mi a jelentősége a kínai Chang-An mellett talált emlékműnek? 

a.) □ Szerepel rajta a Tízparancsolat és a Kínában élt keresztények nevei. 

b.) □ A Kr.u. 635-ben készült emlékmű leírást szolgáltatott a Kínában élő keresztényekről. 

c.) □ Ez a Kr.u. 1625-ben írt emlékmű tartalmazza a Kínában élt vasárnapünneplők neveit. 

 

7. A kínai Chang-An mellett talált emlékmű _______________íródott. 

a.) □ ősi kínai nyelven; 

b.) □ szíriai nyelven; 

c.) □ héberül; 

d.) □ angolul. 

 

8. Ki végzett missziómunkát Indiában a 12 tanítvány közül? 

a.) □ Péter; 

b.) □ János; 

c.) □ Tamás; 

d.) □ András; 

e.) □ Máté. 
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9. Amikor a jezsuiták megérkeztek Indiába, 

a.) □ szombattartó gyülekezeteket találtak. 

b) □ bálványimádó keresztényeket találtak. 

c.) □ megpróbálták rávenni a keresztényeket a képek imádatára. 

d.) □ olyan embereket találtak, akik hittek a pápában. 

 

10. Az Indiában lakó „eretnekek”… 

a.) □ nagyrészt keresztény szombattartók voltak. 

b.) □ zsidók voltak. 

c.) □ hívő katolikusok voltak. 

 

11. Mi történt az indiai és kínai szombatünneplő gyülekezetekről szóló bizonyítékokkal? 

a.) □ A katolikus egyház megsemmisítette a szombattartó gyülekezetekről szóló 

bizonyítékokat. 

b.) □ A British Múzeumban őrzik azokat. 

 

12. Az alábbi állítások közül melyeik igazak Patrickra nézve? 

a.) □ Római katolikus volt. 

b.) □ Pogány volt. 

c.) □ Misszionáriusokat képezett ki. 

d.) □ Szíriai térítő volt. 

e.) □ Szombatünneplő volt. 

f.) □ Olyan keresztény iskolákat alapított, melyeknek később sok ezer diákja lett. 

 

13. Az alábbi kijelentések közül melyeik igazak Kolumbánra nézve? 

a.) □ Patrick Clonard-i iskolájába járt. 

b.) □ Indiába utazott misszionáriusként. 

c.) □ 300 gyülekezetet alapított Írországban. 

d.) □ Tehetséges volt a kéziratok kézzel történő másolásában. 

e.) □ Skóciában volt misszionárius; Iona szigetén élt. 

f.) □ Felfedezett egy ősi kőemlékművet Kínában. 
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14. Minek kellene a fő életcélodnak lennie? 

a.) □ pénz; 

b.) □ hírnév; 

c.) □ atlétikai készség; 

d.) □ külső megjelenés; 

e.) □ Jézus. 

 

 

C 26 – Feladatlap „Hűséges misszionáriusok” 

 

1. Miért akarta a római egyház megsemmisíteni a kelta keresztényeket? Mit tettek a kelta 

keresztények? 

a.) □ Hazudtak. 

b.) □ Kapzsik voltak. 

c.) □ Megöltek másokat. 

d.) □ Nem tisztelték a pápát. 

e.) □ A hetedik nap szombatját ünnepelték. 

f.) □ Úgy tartották, hogy a pápa az egyház feje. 

g.) □ Azt tanították, hogy az embereknek engedelmeseknek kell lenniük Isten törvénye iránt. 

h.) □ Lusták voltak, és nem akartak dolgozni. 

i.) □ Alámerítéses keresztséggel kereszteltek. 

j.) □ Vallották Jézus második eljövetelét. 

k.) □ Meghintéssel kereszteltek. 

l.) □ Áthágták az utolsó hat parancsolatot. 

m.) □ Megszentelték a vasárnapot. 

n.) □ Tolvajok voltak. 

 

2. Elegendőek-e a fent felsorolt tényezők ahhoz, hogy egyik egyház elpusztítsa a 

másikat?_______________ 
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3. Mikorra tűntek el a kelta gyülekezetek? 

a.) □ Kr.u. 600; 

b.) □ Kr.u. 777; 

c.) □ Kr.u. 791; 

d.) □ Kr.u.1488; 

e.) □ Kr.u. 321. 

 

4. Mi fontos volt Milánóban, Olaszországban? 

a.) □ Milánóban lakott Patrick. 

b.) □ Milánóban volt a római egyház fejének tartózkodási székhelye. 

c.) □ Milánóban volt a keletről (Szíria) és nyugatról (Gallia) származó egyházvezetők 

találkozási helye. 

 

5. Miért nem rendelkezik senki Vigilantius Leo írásaival? 

a.) □ Nem írt semmi olvasásra méltót. 

b.) □ Írásait szántszándékkal elpusztította a római egyház. 

 

6. Melyik az a nehény dolog, amelyet Vigilantius Leo írt? 

a.) □ Ne imádjuk a szentek csontjait. 

b.) □ Imádkozzunk halott rokonainkért. 

c.) □ Ne próbáljuk meg lenyűgözni Istent azzal, hogy gyertyákat gyújtunk a templomokban. 

d.) □ A diakónusoknak és a gyülekezeti véneknek engedtessék meg a családalapítás. 

 

7. Ki érvelt Vigilantius Leo írásai ellen? 

a.) □ Ágoston angliai érsek; 

b.) □ Jeromos katolikus tudós; 

c.) □ György pápa. 

 

8. Melyik az Úr munkájára való felkészülés két alapvető módja? 

a.) □ matematikai képesség;     d.) □ tudományos ismeretek; 

b.) □ jelentős megtakarítás;    e.) □ sok fontos barát; 
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c.) □ a Szentírás mélyreható ismerete; f.) □ személyes barátként ismerni Istent. 

 

9. A valdensek… 

a.) □ általában egyedül utaztak. 

b.) □ gyakran kereskedőkként utaztak. 

c.) □ néha egyetemekre mentek tanulni. 

d.) □ biztonságos körülmények között egy-egy Szentírás-részletet ajándékoztak másoknak. 

 

10. Hol éltek a valdensek? 

a.) □ Írországban; 

b.) □ az olasz Alpokban; 

c.) □ Galáciában; 

d.) □ Angliában; 

e.) □ Indiában. 

 

11. A valdensek gyermekei megtanultak kívülről… 

a.) □ hosszú bibliarészeket; 

b.) □ hetente egy bibliaszöveget; 

c.) □ néhány fejezetet a Bibliából; 

d.) □ filozófusok írásait. 

 

12. A valdens fiatalokat egy bizonyos céllal képezték ki. Mi volt ez a cél? 

a.) □ Hogy sok dolgot gyűjtsenek. 

b.) □ A világhoz hasonlóan öltözködni. 

c.) □ Fontos munkát találni. 

d.) □ Sok pénzt szerezni. 

e.) □ Jézushoz vezetni másokat. 

f.) □ Jeleskedni különböző sportágakban. 

 

 



33 
 

Aranyszöveg-párosítás – ismétlő gyakorlat 

 

1.) Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. 

2.) Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek 

3.) Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az 

igaz Bíró; 

4.) Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi 

szeretetre tisztítván meg a Lélek által 

5.) Azért legyetek készen ti is; …abban jő el az embernek Fia. 

6.) Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik te hozzád 

küldettek 

7.) Akinek van füle, hallja 

8.) Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől 

vannak-é; 

9.) Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros 

kívánságba esnek 

10.) Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől 

ragadozó farkasok. 

11.) Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé; de mivelhogy nem vagytok e 

világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból 

12.) Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. 

13.) Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé. 

a.) ___ egymást tiszta szívből buzgón szeressétek; Mint akik újonnan születtetek nem romlandó 

magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, amely él és megmarad örökké. 1Péter 1:22-

23. 

b.) ___ nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. 

2Timóteus 4:8 

c.) ___ hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit 

szárnya alá; és te nem akartad. Máté 23:37 

d.) ___ legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelídek mint a galambok. Máté 10:16 

e.) ___ Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden 

ravaszságával szemben. Efézus 6:10-11 

f.) ___ a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. 

1Timóteus 4:12 
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g.) ___ Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, 

és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. Máté 5:14,16 

h.) ___ Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Máté 7:15,16 

i.) ___ mert amely órában nem gondoljátok Máté 24:44 

j.) ___ mert sok hamis próféta jött ki a világba. 1János 4:1 

k.) ___ Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek 

eltévelyedtek a hittől. 1Timóteus 6:9-10 

l.) ___ mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. Jelenések 3:6 

m.) ___ azért gyűlöl titeket a világ. János 15:19 

 

A hét gyülekezet 

Fejtsd meg a hét gyülekezet nevét, és helyezd sorrendbe a betűket! 

1. RAIMNS___________________________________, _________________ gyülekezet 

2. EFIDLALAIF________________________________, _________________gyülekezet 

3. UZESFÉ ____________________________________, _________________ gyülekezet 

4. AHATITRI___________________________________, ________________ gyülekezet 

5. ACLEADIO __________________________________, ________________ gyülekezet 

6. GRUMPEÁM _________________________________, ________________ gyülekezet 

7. DRSÁIS _____________________________________, ________________ gyülekezet 

 

 

Az Újtestamentum könyvei 

__ Máté 

__ Márk 

__ Lukács 

__ János 

__ Apostolok Cselekedetei 

__ Róma levél 

__ 1Korinthus levél 

__ 2Korinthus levél 

__ Galácia levél 



35 
 

__ Efézusi levél 

__ Filippi levél 

__ Kolossé levél 

__ 1Thessalonika levél 

__ 2Thessalonika levél 

__ 1Timóteus levél 

__ 2Timóteus levél 

__ Titus levél 

__ Filemon levél 

__ Zsidó levél 

__ Jakab levél 

__ 1Péter levél 

__ 2Péter levél 

__ 1János levél 

__ 2János levél 

__ 3János levél 

__ Júdás levél 

__ János Jelenések 

 

1.) Hány könyvet írt Máté? _____________ Jelöld azokat a könyveket A betűvel! 

2.) Hány könyvet írt Márk?_____________ Jelöld azokat a könyveket B betűvel! 

3.) Hány könyvet írt Lukács?____________ Jelöld azokat a könyveket C betűvel! 

4.) Hány könyvet írt János?______________ Jelöld azokat a könyveket D betűvel! 

5.) Hány könyvet írt Pál?_______________ Jelöld azokat a könyveket E betűvel! 

6.) Hány könyvet írt Jakab?_______________ Jelöld azokat a könyveket F betűvel! 

7.) Hány könyvet írt Péter?________________ Jelöld azokat a könyveket G betűvel! 

8.) Hány könyvet írt Júdás? _______________ Jelöld azokat a könyveket H betűvel! 

9.) Összesen hány könyvből áll az Újtestamentum?_________________ 

Útmutató: Ha nem tudod, ki írta valamelyik könyvet, olvasd el a szóban forgó könyv első 

néhány versét! 
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JAVÍTÓKULCS 

 

C 14 – Feladatlap 

1. Úgy 140 mérföldet. 

2. a.) E; b.) E; c.) E; d.) B; e.) E; f.) B. 

3. b; c; f. 

4. b. 

5. a. 

6. a.) k, s; b.) j, u; c.) i, o; d.) m, r; e.) n, q; f.) l, p; g.) h, t. 

7. a. 

8. b; c. 

9. b. 

10. a; b; c; d; e. 

 

C 15 – Feladatlap 

1. a; d. 

2. a; b; e. 

3. c. 

4. Igaz. 

5. c. 

6. a.) 2; b.) 5; c.) 1; d.) 3; e.) 4. 

7. Igen; Zsidó 8, 9 fejezeteiben található bibliaszövegek (a válaszok eltérőek lehetnek). 

8. b. 

9. Lehetetlen, hogy hazudjon. 

10. b. 

11. a. 

12. a.) 3; b.) 5; c.) 4; d.) 1; e.) 2. 

 

C 16 – Feladatlap 

1. Amit teszünk. 
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2. a.) 4; b.) 3; c.) 1; d.) 2. 

3. c. 

4. c. 

5. a; b; c; d; g. 

6. b. 

7. g. 

8. 2 Timóteus. 

9. a; b; c; d. 

10. a. 

11. Kr.u. 67. 

12. d. 

13. 2 Timóteus 1:12. 

14. Tiszta, békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, 

nem kételkedő és nem képmutató. 

15. a; f; g. 

16. A 24. vers. 

 

C 17 – Feladatlap 

1. a.) zsidókért; b.) pogányokért. 

2. a.) I; b.) I; c.) I. 

3.  „… nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, amely él és megmarad 

örökké.” 

4. b; f. 

5. b. 

6. b. 

7. b. 

8. b; c. 

9. b. 

10. a; c. 

11. a; c. 

12. c. 
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13. a. 

14. c. 

15. a. 

16. H; János 14:15, 1 János 2:3, 4 (a válaszok eltérőek lehetnek). 

 

C 18 – Feladatlap 

1. a; b; c. 

2. a; b; c. 

3. a; c; d; e. 

4. a; c; d; e; f; g; j; k; l. 

5. 2,000; 2,000. 

6. 0. 

7. c. 

8. a; c; d; f; g. 

9. Valaki el ne hitessen titeket; vigyázzatok és imádkozzatok. 

10. „Azért legyetek készen ti is; mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek 

Fia.” Máté 24:44 

 

C 19 – Feladatlap 

1. b; c; d; e; f. 

2. b. 

3. c. 

4. a; c. 

5. b; c. 

6. a; b. 

7. Kevélység; felfuvalkodottság. 

8. e. 

9. a.) H; b.) I; c.) H; d.) I; e.) I; f.) I; g.) H. 

10. Titus. 
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11. Azt akarta mondani, hogy a szenvedő és mártírhalált halt hívő keresztények hűséges 

tanúbizonysága sokakat meggyőzött arról, hogy ők is higgyenek Jézusban. Az üldözés nem 

állította meg az evangéliumot, ellenkezőleg – elősegítette annak terjedését.  

 

C 20 – Feladatlap 

1. b. 

2. b. 

3. a.) I; b.) I; c.) H; d.) H; e.) I. 

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

5. A szombat. 

6. a. 

7. b. 

8. c. 

9. c. 

10. b. 

11. a; b; c. 

12. Dioklecianus. 

13. b. 

14. a.) Laodicea; b.) Laodicea; c.) Filadelfia; d.) Efézus; e.) Thiatira; f.) Pergámum; g.) Smirna; 

h.) Sárdis; i.) Pergámum; j.) Efézus; k.) Thiatira; l.) Filadelfia; m.) Sárdis; n.) Thiatira; o.) 

Sárdis; p.) Laodicea. 

 

C 21 – Feladatlap 

1. Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől 

vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba. 

2. d. 

3. b. 

4. a.) Jézus; b.) Pál; c.) Péter. 

5. b. 

6. b; c. 

7. c; d; e. 

8. b; c; d; h. 
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9. b. 

10. Smirna. 

11. b; c. 

12. a; c; d; f; g; h. 

 

C 22 – Feladatlap 

1. az üldözés; b. 

2. a; c; d; e. 

3. a. 

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

5. c; f. 

6. e. 

7. a. 

8. b. 

9. a. 

10. a. 

11. b; c; d; e. 

12. a; d. 

 

C 23 – Feladatlap 

1. a; b; c. 

2. a; d. 

3. b; c; d. 

4. a.) I; b.) I; c.) H; d.) H; e.) I; f.) H. 

5. a; b; d; f. 

6. d. 

7. a; b; c. 

8. a; b; c. 

9. c; d. 

10. a; b; c. 
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C 24 – Feladatlap 

1. b. 

2. d. 

3. a; b; c; d. 

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

5. b; d. 

6. b; d. 

7. b; c. 

8. Nem. 

9. b; d. 

10. a.) Azt jelenti, hogy ha megtérünk, örömünket leljük Isten törvényének megtartásában.   

      b.) Nem. 

 

C 25 – Feladatlap 

1. Kr.u. 70. 

2. c. 

3. a.) I; b.) I; c.) I; d.) I; e.) I. 

4. a. 

5. a; c. 

6. b. 

7. a; b. 

8. c. 

9. a; c. 

10. a. 

11. a. 

12. c; d; e; f. 

13. a; c; d; e. 

14. e. 
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C 26 – Feladatlap 

1. d; e; g; i; j. 

2. Nem. 

3. b. 

4. c. 

5. b. 

6. a; c; d. 

7. b. 

8. c; f. 

9. b; c; d. 

10. b. 

11. a. 

12. e. 

 

C 14-26 feladatlapok: Aranyszöveg párosítás – ismétlő gyakorlat 

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

 

C 14-26 feladatlapok: A hét gyülekezet 

1. Smirna; második gyülekezet. 

2. Filadelfia; hatodik gyülekezet. 

3. Efézus; első gyülekezet. 

4. Thiatira; negyedik gyülekezet. 

5. Laodicea; hetedik gyülekezet. 

6. Pergámum; harmadik gyülekezet. 

7. Sárdis; ötödik gyülekezet. 

 

C 14-26 feladatlapok: Az Újtestamentum könyvei 

1.) 1 (Máté) 

2.) 1 (Márk) 
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3.) 2 (Lukács, Apostolok Cselekedetei) 

4.) 5 (János; 1János; 2János; 3János; János Jelenések) 

5.) 14 (Róma; 1Korinthus; 2Korinthus; Galácia; Efézus; Filippi; Kolossé; 

1Thessalonika; 2Thessalonika; 1Timóteus; 2Timóteus; Titus; Filemon; Zsidó) 

6.) 1 (Jakab) 

7.) 2 (1Péter; 2Péter) 

8.) 1 Júdás 

9.) 27. 

 

MEGOLDÁS 

C-14 (1. tanulmány) 

1. 

1. Pál; 2. Onésimus; 3. Puteoli; 4. Kolossé; 5. Cézár; 6. Málta; 7. Filemon; 8. 

Néró; 9. Tikhikus; 10. Július; 11. Zsidók. 

 

2.  

1. E; 2. C; 3. F; 4. B; 5. D 6. A. 

 

C-15 (2. tanulmány) 

1. A válaszok eltérőek lehetnek. 

2. Tizenhat. 

3. Egyikük sem. 

4. Ábel, Énok, Noé, Ábrahám, Izsák, Jákob, Sára, József, Mózes, Ráháb, Gedeon, 

Bárák, Sámson, Jefte, Dávid, Sámuel. 

5. P. 

6. J. 

7. B. 

8. D. 
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9. E. 

10. A. 

11. C. 

12. H. 

13. I. 

14. M. 

15. N. 

16. L. 

17. O. 

18. F. 

19. G. 

20. K. 

 

C-16 (3. tanulmány) 

1. a.) Timóteus; b.) Kréta; c.) Sátán; d.) Titus; e.) Róma; f.) Noé; g.) Énok; h.) 

Néró; i.) Jakab; j.) Troás; k.) Pál; l.) Lukács; m.) Lisiás; n.) Félix; o.) Festus; p.) 

Agrippa; q.) Júdás; r.) Onesifórus; s.) Démás; t.) Efézus. 

2. c; d; e; f; g; j; m; n. 

3. a.) 1:2; b.) 1:5; c.) 2:18; d.) 3:8 e.) 4:4; f.) 4:7; g.) 4:8; h.) 1:12. 

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

 

C-18 (5. tanulmány) 

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

I; o.) H; p.) I. 

2. a.) Jézus; a zsidók; b.) Péter, Jakab, János, András; Jézus; c.) Jézus; a zsidók.  

3. a.) Jelenések 6:16; b.) Máté 24:31; c.) Máté 24:31; d.) Lukács 12:40. 

e.) 1 Thessalonika 4:16; f.) Lukács 21:27; g.) Jelenések 1:7; h.) Máté 24:27. 
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C-19 (6. tanulmány) 

1. 3, 5, 7, 4, 1, 6, 2. 

2. a; d. 

3. a.) igen; b.) nem. 

4. A.) Kr.u. 27; B.) Kr.u. 34; C.) Kr.u. 1844; D.) Kr.u. 70; E.) Kr.e. 457; F.) Kr.u. 

31. 

 

C-20 (7. tanulmány) 

1. Laodicea; 

2. Pergámum; 

3. Efézus; 

4. Sárdis; 

5. Filadelfia; 

6. Thiatira; 

7. Smirna. 

 

C-21 (8. tanulmány) 

1. Bálám. 

2. Lucifer. 

3. János. 

4. Klement, Origenész. 

5. Püspököknek, Róma. 

6. I. 

7. H. 

8. I. 

9. I. 

10. I. 

11. I. 
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12. H. 

13. H. 

14. I. 

15. I. 

16. I. 

17. I. 

18. H. 

19. I. 

20. H. 

21. Nem. 

22. Nem. 

 

C-23 (10. tanulmány) 

1. F. 

2. C. 

3. M. 

4. H. 

5. D. 

6. G. 

7. J. 

8. A. 

9. K. 

10. B. 

11. I. 

12. E. 

13. L. 

14. N. 

15. Konstantin. 

16. Pál. 

17. Démás. 

18. Katolikus. 

19. E. 

20. D. 

21. C. 

22. B. 
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23. A. 

 

C-24 (11. tanulmány) 

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

2. a.) B; b.) P; c.) P; d.) B; e.) P; f.) B; g.) P h.) P; i.) P; j.) B; k.) P; l.) B; m.) P; 

n.) B. 

3. a.) I; b.) N; c.) I; d.) N; e.) I; f.) N; g.) N. 

4. a.) Efézus 6:17; b.) Máté 26:52; c.) Máté 5:39; d.) 1Péter 2:23. 

 

C-25 (12. tanulmány) 

2. 

1. Szíria; 

2. Írország; 

3. Skócia; 

4. Franciaország; 

5. Kína; 

6. India; 

7. Anglia; 

8. Iona. 

 

3. 

1. Tamás; 

2. Patrick; 

3. Columba; 

4. Írország; 

5. Skócia; 

6. Lucius; 

7. Columbanus; 
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8. Szíria; 

9. India; 

10. Kína. 

 

C-26 (13. tanulmány) 

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

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

3. juhok; farkasok; kígyók; galambok. 
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Haladási naplóm – ___________év__________________negyedév 

Lecke 

száma 

Magammal 

hoztam a 

Bibliámat 

Minden 

nap 

átvettem  

a leckét 

Elvégeztem 

a 

feladatokat 

Véghezvittem 

egy titkos 

jótettet a hét 

folyamán 

Megtanultam 

az 

aranyszöget 

C – 14       

C – 15       

C – 16       

C – 17       

C – 18       

C – 19       

C – 20       

C – 21       

C – 22       

C – 23       

C – 24       

C – 25       

C – 26       

      

 

 

Elvégzendő feladatok – ___________év__________________negyedév 

FELADAT NÉV DÁTUM ÉSZREVÉTELEK 

A látogatókat 

fogadó személy 

   

Titkár    

Tanító    

Segédtanító    

Segéd    

Bibliai történet    

Misszióhírek    

Zongorista    

Kapcsolatfelvétel 

a hiányzó 

tagokkal 

   

Teremdiakónus    
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Negyedévi ütemterv 

 

C-14 Pál Rómában 

Dátum:___________ 

Aranyszöveg: „Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas 

erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az 

ördögnek minden ravaszságával szemben.” Efézus 6:10-11 

 

C-15 Levelek Rómából 

Dátum:___________ 

Aranyszöveg: „Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek 

a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a 

tisztaságban.” 1Timóteus 4:12 

 

C-16 A pályafutás vége 

Dátum:___________ 

Aranyszöveg: „Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád 

nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem 

mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.” 2Timóteus 4:8 

 

C-17 Péter és János 

Dátum:___________ 

Aranyszöveg: „Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás 

nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből 

buzgón szeressétek; Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de 

romolhatatlanból, Istennek ígéje által, amely él és megmarad örökké.” 1Péter 

1:22-23 

 

C-18 Ne tévesszenek meg titeket! 

Dátum:___________ 
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Aranyszöveg: „Azért legyetek készen ti is; mert amely órában nem gondoljátok, 

abban jő el az embernek Fia.” Máté 24:44 

 

C-19 A lázadás gyümölcse 

Dátum:___________ 

Aranyszöveg: „Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed 

azokat, akik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, 

miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad.” Máté 

23:37 

 

C-20 Levelek Jézustól 

Dátum:___________ 

Aranyszöveg: „Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.” 

Jelenések 3:6 

 

C-21 Halálos kiegyezés 

Dátum:___________ 

Aranyszöveg: „Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg 

a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.” 1János 

4:1 

 

C-22 A pogányság befolyása az egyházra 

Dátum:___________ 

Aranyszöveg: „Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok 

esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és 

romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után 

sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok 

fájdalommal.” 1Timóteus 6:9-10 

 

C-23 Hitehagyás 

Dátum:___________ 
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Aranyszöveg: „Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában 

jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. 

Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?” Máté 7:15-16 

 

C-24 Üldöz az egyház 

Dátum:___________ 

Aranyszöveg: „Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé; de 

mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket 

e világból, azért gyűlöl titeket a világ.” János 15:19 

 

C-25 Fényt terjesztve 

Dátum:___________ 

Aranyszöveg: „Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített 

város. Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó 

cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Máté 5:14, 16 

 

C-26 Hűséges misszionáriusok 

Dátum:___________ 

Aranyszöveg: „Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek 

azért okosak mint a kígyók, és szelídek mint a galambok.” Máté 10:16 

 


