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C-27 „Isten igéjének megőrzése”

1. Egészítsd ki a következő bibliaszöveget: „Mert minden test olyan, ______________, és
az embernek minden dicsősége olyan,____________. ___________a fű, és virága elhull: De
_________________ megmarad ___________________.” 1Péter____________________

2. Igaz, vagy hamis?

a.) I/H Csak a gyülekezet vezetői képesek megérteni és tanítani a Bibliát.

b.) I/H A katolikus  egyház azt tanította,  hogy csak a gyülekezet  vezetői  érthetik  meg és
taníthatják a Bibliát.

c.) I/H Évszázadokon keresztül megöltek bármilyen személyt, akinél Bibliát találtak. 

d.) I/H Évszázadokon át kolostorok és egyetemek íróasztalaihoz láncolták a bibliákat.

e.) I/H Az 1400-as évekig (ekkor fedezték fel a nyomtatást) kézzel másolták a Bibliát.

3.  Képzeld  el,  hogy  Kr.u.  az  1200-as  években  élsz,  és  szeretnéd  elolvasni  a  Bibliát.
Hogyan tehetnél szert egy Bibliára?

a.) A legtöbb Biblia az egyetemek és kolostorok íróasztalaihoz van láncolva. 

b.) Vásárolhatnál egy saját nyelvedre fordított Bibliát.

c.) A legtöbb Biblia latin nyelven íródott. Ha nem vagy művelt, és nem tudsz latinul, képtelen
vagy elolvasni a Bibliát.

d.) Több, a saját nyelvedre fordított Bibliát is vásárolhatnál.

4. Karikázd be a zárójelben szereplő helyes választ: John Wycliff Luther Márton (előtt;
után) élt.

5.  Hogyan  készítettek  John  Wycliff  és  barátai  másolatokat  a  Biblia  első  angol
fordításáról?

a.) kézzel;  b.) nyomtatással;  c.) fénymásolóval;  d.) írógéppel.

6. Mi volt Wycliff legfontosabb megvalósítása?

a.) Létrehozott 300 gyülekezetet Angliában.

b.) Elutazott Kínába misszionáriusként.

c.) Latinból angol nyelvre fordította a Bibliát.

d.) Latinból német nyelvre fordította a Bibliát.
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7. Wycliff idejében a pápaság megpróbált…

a.) csak angol nyelvű bibliákat nyomtatni.

b.) megölni mindenkit, akinek nem latin nyelven írott Bibliája volt.

c.) köznyelvre fordítani a Bibliát.

d.) arra bátorítani az embereket, hogy tanulják meg kívülről a Bibliát.

8. Mi jó származott a Bizánci Birodalom 1453-as bukásából?

a.) Eljutott Indiába az evangélium.

b.) A keresztény menekültek eredeti nyelven írott bibliákat vittek Európába.

9. Mit tett Erasmus 1516-ban?

a.) Elutazott misszionáriusként a Bizánci Birodalomba.

b.) Francia nyelvről héberre és görögre fordította a Bibliát.

c.)  Eredeti görög nyelven adta ki az Újtestamentumot, illetve kiadta annak egy újabb latin
nyelvű fordítását is.

10. Igaz, vagy hamis?

a.) I/H Tyndale az Oxfordi Egyetemen tanult.

b.)  I/H 1519-ben  egyes  szülőket  azért  végeztek  ki,  mert  angol  nyelven  tanították  meg
gyermekeiknek a Miatyánkot.

c.)  I/H Az 1300-as években John Wycliff lefordította a teljes Bibliát latinból angol nyelvre.

d.) I/H Jeronimos latin nyelvre fordította a Bibliát, és ezt Vulgata fordításként emlegetik.

e.) I/H 1517-ben Erasmus héberre és újlatin nyelvre fordította az Ótestamentumot.

f.)  I/H Az 1500-as  években William Tyndale  angolra  fordította  Erasmus görög fordítású
Újtestamentumát.

11. Miért nem Angliában fordította és nyomtatta ki Tyndale az Újtestamentumot?

a.) Az egyház megöletett bárkit, akinél nem latin nyelvű Szentírás volt.

b.) Illegális volt angol fordítású Bibliát birtokolni Angliában.

c.) Kevésbé volt költséges Németországban dolgozni.
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C-28 „A reformáció hősei”

1. Milyen szörnyűséggel vádolták Huszt?

a.) Megölt egy papot.

b.) Megverte a feleségét és a gyermekeit.

c.) Lopott a szomszédjaitól.

d.) Az emberek anyanyelvén hirdette az evangéliumot.

2. A pápa szerint a prédikáció…

a.) olyan nyelven kellett folyjék, hogy az emberek megértsék.

b.) olyan nyelven kellett folyjék, hogy az emberek ne értsék.

3. Mit tett Husz János, amikor 1415-ben máglyán égették?

a.) hallgatott; b.) himnuszt énekelt; c.) kiáltozott és átkozódott.

4. A következő állítások közül melyek igazak Huszra és Jeromosra?

a.) testvérek voltak; b.) barátok voltak;

c.) mindketten mártírok voltak; d.) apa-fia kapcsolatban álltak;

e.) mindketten máglyán égtek; f.) mindketten Csehországban éltek az 1400-as években.

5. Ki nem halt mártírhalált? Jelöld X-szel! A megmaradt hármat számozd meg haláluk
időrendi sorrendjében!

a.)_________Jeromos; b.)__________Husz; 

c.)___________Wycliffe; d.)____________Tyndale.

6. Igaz, vagy hamis?

a.)  I/H A  király  egész  hadsereget  küldött  Csehországba,  hogy  megakadályozza  az
evangélium terjedését.

b.)  I/H A  Csehországban  élők  legyőzték  a  császár  hadseregét  a  vak  Ziska  ezredes
vezetésével.

c.) I/H A pápa Isten földi helytartójának tartja magát.

d.) I/H Husz idejében egyszerre három pápa is létezett.
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e.) I/H Zsigmond egyike volt a három pápának Husz idejében.

f.) I/H Husz menlevelet kapott, ezért nem tartóztatták le a konstantinápolyi zsinat ideje alatt.

g.) I/H Lehetséges elnyerned az üdvösség ingyenes ajándékát.

h.) I/H Luther meggyőződései a Szentíráson alapultak.

i.) I/H A katolikus egyház hitelvei kizárólag a Szentíráson alapszanak.

7. Párosítsátok a reformátorok nevét az országgal és a századdal, amelyben éltek!

a.) Luther Márton                                        Anglia, 1300

b.) William Tyndale                                    Németország, 1400

c.) John Wycliffe                                         Csehország, 1500

d.) Husz János és Jeromos                           Anglia, 1500

8. Ki volt a „szászországi Husz”?

a.) Luther;  b.) Husz;  c.) Jeromos; d.) Tyndale.

9. Hogyan nyerhetsz bűnbocsánatot a Biblia szerint?

a.) Imádkozz, böjtölj, gyújts gyertyát, és ütlegeld magad!

b.) Egyszerűen kérd Isten bűnbocsánatát, és bízz benne!

10. Hol található a következő igevers? „Az igaz ember pedig hitből él.”

a.) Efézus 2:8;  b.) Róma 1:17;  c.) Habakuk 2:4;  d.) Zsidók 10:38.

11. Mi volt rossz abban, ha bűnbocsátó cédulát vásároltak Tetzeltől?

a.) Senki sem vásárolhatja meg a bűnök bocsánatát.

b.) A bűnbocsátó cédulák arra bátorították az embereket, hogy nyugodtan vétkezzenek.

c.) Semmi.  A  pápa  új  templomot  akart  építtetni  Rómában  (ma  Szent  Péter-bazilikának
hívják).

12. Mi az a „95 tétel”?

a.) Luther 95 pontba szedett listája arról, hogy miben kell változnia a protestáns egyháznak.

b.) Luther 95 pontja, amelyben megindokolja, hogy miért helytelenek a bűnbocsátó cédulák.
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c.) Tetzel 95 pontos érve arra vonatkozóan, hogy miért érdemes valakinek bűnbocsátó cédulát
vásárolnia.

C-29 „Luther szilárdan helytáll”

1. Íme, az aranyszöveg első része. Egészítsd ki emlékezetből: „És helytartók és királyok
elé visznek titeket érettem,…”

2. Mi alapján lehet eldönteni, hogy igaz-e vagy hamis, amit az egyház tanít? Igaznak
kell elfogadni, ha…

a.) a lelkész és a szülők azt állítják, hogy igaz.

b.) a barátaid azt hiszik, hogy igaz.

c.) a Biblia azt tanítja.

d.) a szombatiskolai tanító azt mondja, hogy igaz.

3. Miért állította Luther, hogy helytelen bűnbocsátó cédulákat árulni és vásárolni?

a.) Mert azt hitte, hogy helytelen.

b.) A pápa szerint ez rendben volt.

c.) A barátai tartották tévesnek.

d.) A Biblia azt tanítja, hogy a bűnbocsánat ingyenes.

4. Igaz, vagy hamis?

a.) I/H A pápa elítélte Luthert, és azt mondta, hogy ne beszéljen senkihez.

b.) I/H A német hercegek meghívták Luthert, hogy beszéljen a Worms-i Országgyűlésen.

c.) I/H A császár a pápa utasítása ellenére menlevelet adott Luthernek. 

d.) I/H A pápaság képviselői minél előbb halálra akarták ítélni Luthert.

e.) I/H Luther azonnal válaszolt az országgyűlésen elhangzott mindkét kérdésre. 

5. Milyen kérdéseket tettek fel Luthernek a Worms-i Országgyűlésen?

a.) Katolikus vagy protestáns vagy?

b.) Te írtad ezeket a könyveket?

c.) Visszavonod, amit írtál?
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d.) Kifüggesztetted a 95 tételt a templom ajtajára?

e.) Aláveted magad a pápa akaratának?

6.  Milyennek  írnátok  le  Luthert,  amikor  éppen  védőbeszédet  tart  a  Worms-i
Országgyűlés előtt?

a.) rémült; b.) zavart; c.) méltóságteljes; d.) nyugodt; e.) tisztelettudó;

f.) büszke; g.) békés; h.) félős; i.) bátor; j.) alázatos.

7. Melyik az a három különböző könyvtípus, amelyet Luther írt?

a.) az egyházi korrupciót leíró könyvek;

b.) egyháztanokról szóló könyvek;

c.) olyan emberek ellen szóló könyvek, akik támogatták a tévelygést;

d.) hitről és cselekedetekről szóló könyvek;

e.) keresztény mártírok életrajzai;

f.) tudományos könyvek.

8. Luther azt mondta, hogy csak akkor vonja vissza az állításait és égeti el a könyveit,
ha…

a.) megmutatja valaki, hogy miben térnek el az írásai az egyház hitétől.

b.) valaki bebizonyítja, hogy az írásai ellentmondnak a Bibliának.

c.) valaki rámutat arra, hogy miben térnek el a tanításai az egyház hagyományaitól.

9. Ki rabolta el Luthert, miután elhagyta Worms városát?

a.) az ellenségei; b.) Frederick barátai; c.) a felfegyverzett papok; d.) V. Károly barátai.

10.  Mennyi  időbe  telt  Luthernek  német  nyelvre  fordítani  az  Újtestamentumot?
___________________

11. Igaz, vagy hamis?

I/H Lefevre befejezte a szentekről szóló könyvét.
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12. Mi történt Louis de Berquinnel?

a.) Lefordította az Ótestamentumot francia nyelvre, és híres lett.

b.) Csatlakozott a katolikus egyházhoz a protestánsok üldözésekor.

c.) Máglyán égették, mivel elfogadta és tanította a bibliai igazságokat.

13. A római egyház vezetői úgy próbálták megtartani a befolyásukat, hogy...

a.) fenyegetőztek; b.) a Bibliára támaszkodtak;

c.) észérveket használtak; d.) mesékkel áltatták a népet.

C-30 „A világosság egyre jobban fénylik”

1. Mire összpontosított Zwingli a saját egyházában?

a.) a lelkek megmentésére;

b.) a gazdagok meglátogatására;

c.) pénzgyűjtésre;

d.) az Isten dicsőségét szolgáló munkára;

e.) a Máté evangéliumából való igehirdetésre;

f.) arra bíztatta az embereket, hogy higgyenek Jézusban.

2. Párosítsd!

a.)____Anabaptisták 1. ____Husz mártíromságot szenvedett. Jeromost 
tömlöcbe vetették, majd később mártírként halt meg.

b.)____A vita 2.____ Az egyházhoz való önkéntes tartozás kérdése.

c.)____Zürich-i tanács          3.____ Az újrakereszteltek.

d.)____Worms-i Országgyűlés  4.____ Formális megbeszélés.

e.)____Konstantinápolyi Tanács 5.____ Luther nem vonta vissza a tanításait.

3. Miért jutott Luther és Zwingli sok esetben ugyanarra a következtetésre?

a.) Mindketten az egyház hitvilágából és hagyományaiból merítettek.

b.) Mindketten tanulmányozták a Szentírást, és hittek benne.

4. Az alábbi tanítások közül melyek nem találhatók meg a Bibliában?
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a.) imádkozzunk a szentekhez;

b.) végezzük el a szertartást;

c.) vásároljunk bűnbocsátó cédulákat;

d.) gyerekeket kereszteljünk;

e.) rendkívül kedvesek legyünk a gazdagokhoz;

f.) szentképeket imádjunk a templomokban.

5. Igaz, vagy hamis?

a.) I/H Az embereknek csatlakozniuk kellene valamelyik egyházhoz, amikor megtérnek, és
úgy döntenek, hogy Jézust akarják követni. 

b.) I/H Zwingli az egyházhoz való önkéntes alapon történő tartozás ellen érvelt a Zürichi
Tanácson. 

c.) I/H Jó, ha minden országnak van egy hivatalos államvallása. 

d.) I/H Megtagadhatod az igazságot, amikor üldöznek.

e.) I/H Az anabaptisták feladták a hitüket, amikor a vezéreik – Grebel és Manz – meghaltak. 

f.) I/H A Luther és Zwingli által létrehozott hívő gyülekezetek tagjai hiba nélküliek voltak.

g.)  I/H A  reformáció  fontosabb  egyházai  úgy  gondolták,  hogy  az  államnak  támogatnia
kellene az egyházat.

h.) I/H Zwingli máglyán égett.

6. Hogy hívják Zwingli tanítványait, akik megalapították a hívők gyülekezetét?

a.) Felix Manz; c.) Martin Luther; e.) John Calvin; 

b.) Louis de Berquin; d.) Conrad Grebel; f.) William Farel. 

7.  Melyik  városban  hozták  létre  a  hívők  egy  olyan  gyülekezetét,  amelyhez  a  tagok
szabadon, saját döntés alapján  csatlakozhattak?

a.) Zürich; b.) Spire; c.) Zollikon; d.) Aragon; e.) Saxonia.  

8. Mi volt egyedi a hívők gyülekezetében?

a.) Az emberek szabad választás alapján csatlakoztak.

b.) Az emberek keresztség által csatlakoztak.

c.) Független volt a kormánytól.
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d.) Kényszerítette az egyéneket, hogy tagokká legyenek.

9. Zwingli idejében a hivatalos egyház…

a.) az állam által ellenőrzött egyház volt.

b.) meghintéses gyerekkeresztséget gyakorolt.

c.) üldözte azokat, akik másként hittek.

d.) minden személyt tagnak tekintett.

e.) csak bibliai igazságokat tanított.

f.) nem  engedte  meg  az  embereknek,  hogy  szabadon  döntsenek  az  egyházhoz  való
tartozásukról.

10. Jelöljétek „H” betűvel a hívők gyülekezetét és „R” betűvel a római egyházat!

a.)_______gyermekkeresztség;

b.)_______ lelkiismereti szabadság;

c.)_______ csak a megtért tagok csatlakozhattak;

d.)_______megtérés és keresztség;

e.)_______mindenki beleszületik az egyházba;

f.)_______ fegyelmezni az eltévelyedett tagokat, de nem erővel;

g.)_______csak szabad választás jogán lehet az egyházhoz tartozni;

h.)_______üldözni az eretnekeket, akik másként hisznek.

C-31 „Még több, félelmet nem ismerő reformátor”

1. Mi történt a Speyeri Országgyűlésen?

a.) V.  Károly  császár  ismételten  kifejezte,  ragaszkodik  hozzá,  hogy  Németország  egész
területén elfogadják a katolikus egyház tanításait.

b.) A kijelentését követő vita során sok herceg tiltakozott – „hercegek tiltakozása”.

c.) Itt kapta a nevét a protestantizmus.

d.) Luther visszavonta az írásait.

e.) A német hercegek kiálltak a vallásszabadság mellett.

2. Igaz, vagy hamis? 
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a.) I/H Jézus azt tanította, hogy csak azok keresztelkedjenek meg, akik hisznek.

b.) I/H Jézus azt tanította, hogy a gyerekeket meg kell keresztelni meghintés által.

c.) I/H Kálvin és Luther a svájci Genfben dolgoztak.

d.) I/H Farel és Kálvin a svájci Genfben dolgoztak.

e.) I/H Farel és Lefevre Franciaországból származtak.

f.) I/H Kálvin János lelkészi és ügyvédi képesítéssel rendelkezett.

g.) I/H V. Károly eltökélte magában, hogy tönkreteszi a reformációt.

3. Milyen haszonnal jár az üldözés?

a.) A keresztények szétszélednek, de magukkal viszik a jó hírt oda, ahova mennek.

b.) Egy mártír  bátorsága  bizonyság a  megfigyelők  számára  – Saulus  számára  is  az volt,
amikor végignézte István kivégzését.

c.) Segíti az egyház növekedését.

4. Az alábbi kijelentések közül melyik adja a legjobb leírást John Knoxról?

a.) A vallásszabadság hiteles példája volt.

b.) Francia katolikusok fogságba ejtették és 18 hónapi gályarabságra ítélték.

c.) Anglia főesperesének nevezték ki. 

d.) A hatóságok erőszakkal vissza akarták téríteni a katolikus hitre.

5. Ki volt az a király, aki önös érdekekből elvált a római egyháztól?

a.) VIII. Henrik; b.) Aragóniai Katalin; c.) Ferdinánd és Izabella; d.) V. Károly.

6. Melyik három módszert használta fel a pápaság arra, hogy visszaszerezze elveszített
hatalmát?

a.) a tridenti zsinat; b.) a legyőzhetetlen armada;

c.) a német háború; d.) a „hercegek tiltakozása”;

e.) a jezsuita-rend; f.) egy új spanyol király megkoronázása.

7. Mi volt a tridenti zsinat célja? Jelöld „TZS”-vel! Mi volt a legyőzhetetlen armada
célja? Jelöld „LA”-val! Mi volt a jezsuiták célja? Jelöld „J”-vel! 
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a.)____ Újra katolikus hitre téríteni Angliát. 

b.)____  Újraértelmezni  a  Dániel  és  a  Jelenések  könyvében  található  próféciákat,  és
visszafordítani a reformációt.

c.)____Növelni a pápaság erejét.

8. A következő kijelentések közül melyek protestáns tanítások?

a.) Az államnak nem kellene meghatároznia, hogy az emberek hogyan imádják Istent. 

b.) Egy személy vallási meggyőződésének politikai pártok ellenőrzése alatt kellene lennie.

c.) Egy személy vallási meggyőződésének Isten Igéjén kellene alapulnia.

d.) Egy személy vallási meggyőződésének azon kellene alapulnia, amit ő gondol, érez vagy
kényelmesnek tart. 

e.) Egy személy vallási meggyőződését a hagyományokra kellene alapozni. 

f.) Minden ember szabad akarata szerint imádhatja Istent.

g.) Kizárólag a Biblia lehet a hit alapja.

C-32 „Egy menekült az új világban”

1. Melyik négy módszer révén akarta megállítani a pápaság a reformációt?

a.) századfordulós petíció; b.) a tridenti zsinat;

c.) jezsuiták; d.) Zürichi tanács;

e.) a spanyol armada; f.) a Szent Bertalan-éji mészárlás.

2. Kik voltak a hugenották?

a.) francia katolikusok; b.) francia protestánsok;

c.) német protestánsok; d.) angol protestánsok.

3. Mit tett Coligny admirális?

a.) megvédte a hugenottákat; b.) harcolt a hugenották ellen.

4. Olvasd el Zsoltárok 20:8 versét! Miben kellene hinnünk?

a.) a hadseregben – lovakban és szekerekben; b.) az embertömegekben; c.) Istenben.
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5. Milyen esemény váltotta ki a Szent Bertalan-éji mészárlást?

a.) Margit férjhez ment Navarrai Henrikhez.

b.) Valaki meglőtte Coligny admirálist.

c.) Luther kifüggesztette a 95 tételt a templom falára.

d.) A hugenották megpróbáltak megölni egy pápai képviselőt.

6. Ki volt a felelős a Szent Bertalan-éji mészárlásért?

a.) Medici Katalin;      b.) IX. Károly király;      c.) Coligny admirális;     d.) Navarrai Henrik.

7. A puritánok azt szerették volna, hogy…

a.) megtisztítsák az egyházat.

b.) megtisztítsák a kormány vezetőit.

c.) megtisztítsák a messzi országokban lakó pogányokat.

8. Miért hagyták el a zarándokok saját hazájukat, Angliát?

a.) Minden ott élő embernek alkalmazkodnia kellett az egyház hivatalos követelményeihez.

b.) Aki másképp hitt, azt megbüntették, bezárták vagy megölték.

c.) A puritánok hűek maradtak lelkiismeretükhöz.

d.) A puritánok több pénzt kereshettek más országokban.

9. Miért utazott Roger Williams Új Angliába?

a.) Hogy csatlakozzon a családjához;

b.) Hogy olyan állást találjon, amelynek nyomán meggazdagodhat;

c.) Hogy földet találjon;

d.) Vallásszabadságért.

10. Milyen volt egy „nem elkülönült” egyház?

a.) római katolikus;

b.) egy vallásszabadsággal rendelkező egyház;

c.) protestáns;
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d.) olyan egyház, amely az állam hatalma által gyakorolta a tanításait.

11. Hol alapított települést Roger Williams?

a.) Connecticutban;

b.) Massachusetts-ben;

c.) New Yorkban;

d.) Rhode Islandon;

e.) Plymouth-on.

12. Roger Williams hitt...

a.) az egyház és az állam különválásában;

b.) a „nem elkülönült” egyházban;

c.) a hozzá hasonló emberek vallásszabadságában;

d.) a tőle különböző hittel rendelkező emberek vallásszabadságában;

e.) a vallásszabadságban.

13. Ki volt puritán az alábbi személyek közül?

a.) John Bunyan; b.) Navarrai Henrik; c.) Roger Williams; d.) I. Jakab király.

C-33 „A reformáció újjáéledése”

1. Egészítsd ki a hiányzó részeket: A puritánok gyermekeinek és unokáinak figyelme
________________ fokozatosan __________________ terelődött.

a.) barátok találásáról;

b.) lelki életről;

c.) Bibliafordításra;

d.) más országba való költözésre;

e.) pénzkeresetre;

f.) az indiánokért végzett munkára.

2. Párosítsd minden igevers részletét az annak megfelelő hivatkozással!

a.) ___ ___ a bolond fiú;
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b.)___ ____ az igaznak atyja;

c.) ___ ____a bolondnak atyja;

d.) ___ ____ bölcs fiú.

1. Igen örül; Példabeszédek 15:20

2. megveti az anyját; Példabeszédek 17:21

3. örvendezteti az atyját; Példabeszédek 17:25

4. nem örvendez. Példabeszédek 23:24

3. Igaz, vagy hamis?

a.) I/H Lehetséges, hogy csak félig legyünk keresztények.

b.)  I/H Az  egyháznak  le  kellene  engednie  a  mércét  és  lehetővé  kellene  tennie  a  tagok
csatlakozását.

c.) I/H Egy erőszakosan fellépő államegyház sohasem rendelkezik lelkierővel.

d.) I/H Tudhatod, hogy Jézus szeret.

e.) I/H Életed minden területén megbízhatsz Jézusban.

f.) I/H John Wesley morva testvér volt.

g.) I/H John Wesley szerette a hazáját, Angliát.

h.) I/H John Wesley inkább templomokban prédikált.

4. Mi történt Husz János 1415-ben bekövetkezett halála után?

a.) Az elkövetkező 300 évben Husz tanításai hatással voltak a morvákra.

b.) Nem született semmi jó eredmény.

c.) Az emberek gyengébb keresztények lettek.

5. Hogyan próbálta Leonard az igazságra tanítani a missziós területén élő embereket?

a.) Találkozókat tartott egy nagy sátorban.

b.) Minden héten istentiszteletet tartott a gyülekezetben.

c.) Házról házra járt és könyveket árusított.

d.) Együtt dolgozott a szolgákkal.

6. Milyen helyekre mentek a morva misszionáriusok?
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a.) a Karib szigetekre; b.) Dél Afrikába; c.) az amerikai kolóniákra;

d.) Új Zélandra; e.) Japánba; f.) Grönlandra;

g.) Oroszországba, Szentpétervárra; h.) Kairóba, Egyiptomba; i.) Ausztráliába;

j.) Ceylonba (Indiába); k.) Suriname-be, Dél-Amerikába; l.) Guineába, Nyugat-
        Afrikába;

m.) Bukarestbe, Romániába; n.) Kínába; o.) Angliába.

7. Miért nyűgözték le a morvák John Wesleyt?

a.) Egyebet sem tettek, csak a Bibliát tanulmányozták és imádkoztak.

b.) Távoli helyekre utaztak el missziómunkát végezni.

c.) Nem féltek, amikor vihar támadt a tengeren.

d.) A morvák békések voltak,  és hittek  Istenben.  Szelídek és türelmesek voltak,  félelem,
harag vagy bosszú nélkül éltek.

8. Hol prédikált John Wesley?

a.) a templomokban; b.) istállókban; c.) házakban;

d.) mezőkön; e.) katedrálisokban; f.) utcasarkokon.

9. Amikor az egyház és az állam egyesül…

a.) az egyház egyre jobban kezd hasonlítani a világra.

b.) a világ lelki megújuláson megy keresztül, és vallásosabb lesz.

C-34 „Isten világosságának fáklyahordozói”

1. Mit jelent a laikus igehirdető?

a.) Pap, lelkész vagy szolgálattevő, aki hetente igét hirdet egy gyülekezetben.

b.) Egy igét hirdető keresztény, aki nincs felszentelve.

2. A metodisták azért kapták ezt a nevet, mert…

a.) rendezetten dolgoztak;

b.) ők választották saját maguknak ezt a nevet;

c.) így nevezték őket az ellenségeik;
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d.) John Wesley adta nekik ezt a nevet.

3. Igaz, vagy hamis?

a.) I/H John Wesley az angliai egyházat szolgálta.

b.) I/H John és Charles Wesleyt is lenyűgözte a morvák nyugalma, amikor egyszer vihar tört
ki a tengeren.

c.) I/H George Whitefield hozzájárult az anglikán egyház megalakulásához.

4. Ki segített Charles Wesleynek megtanulni, hogy a Jézus által nyújtott üdvösségben
higgyen, és ne a saját érdemeiben?

a.) egy morva szerelő; b.) egy morva lelkész;

c.) egy pap; d.) egy metodista.

5.  Soroljátok  fel  annak  a  három férfinak  a  nevét,  akik  megalapították  a  metodista
mozgalmat!

________________________________________________________________

6. Melyik kedvenc igeversre építette Whitefield az elmélkedéseit?

a.) János 3:16; b.) Zsoltárok 23:1; c.) 2Mózes 20:8-11; d.) János 3:3; e.) Róma 6:23.

7.  Mivel  foglalkozott  William  Carrey  azelőtt,  hogy  misszionárius  lett  volna?
___________________________________

8. Ki mondta?

a.) ______________„Várj nagy dolgokat Istentől. Próbálj meg nagy dolgokat tenni Istenért.”

b.) ______________ „Bárhova, azzal a feltétellel, hogy csak előre.”

9. Hol végeztek missziós szolgálatot az alábbi személyek?

a.)_________ William Carey; b.) _________ Adoniram Judson;

c.)__________David Livingstone; d.)__________ Robert Moffat;

e.)__________Hudson Taylor; f.)__________Mary Slessor.



18

10. Milyen volt Adoniram Judson missziós tapasztalata?

a.) Az általa felkeresett első országból kétszer is kitoloncolták.

b.) Majdnem két évet töltött börtönben.

c.) Felesége haláláig támogatta.

d.) Felesége és a gyerekei meghaltak.

e.) A második általa felkeresett országban jól fogadták.

f.) Burmai nyelvre fordította a Bibliát.

g.) A Karen törzs elfogadta őt és az evangéliumot.

h.) Elég szép és kellemes volt.

11. Igazak-e vagy hamisak a David Livingstone-ról szóló következő állítások? Jelöld I
vagy H betűvel!

a.) ___ Luther idejében élt.

b.) ___ Mary Slessorral kötött házasságot.

c.) ___ Feltérképezetlen helyeket látogatott meg Afrikában. 

d.) ___ Életét áldozta Afrikáért.

e.) ___ Lefordította egy afrikai nyelvre a Bibliát.

f.) ___ Minden tőle telhetőt megtett a rabszolgakereskedelem megállításáért.

g.) ___ Visszavonulása után évekig élt még Angliában.

h.) ___ Kínában dolgozott misszionáriusként 50 évig. 

12. Párosítsd!

a.) ____ Zsoltártok 27:1

b.) ____ Zsoltárok 56:4

c.) ____ Zsoltárok 56:11

d.) ____ Róma 8:31

e.) ____ Zsidók 13:6

1.) „Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek?”

2.) „Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem?”

3.) „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?”

4.) „Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat én nékem?”
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5.) „Mikor félnem kellene is, én bízom te benned.”

C-35 „Felségsértés Isten ellen”

1. Mit mond a balgatag az ő szívében?  (Zsoltárok 14:1) ________________________Te
balgatag vagy bölcs vagy?

2. Milyen emberek az ateisták?_______ Minek nevezi a Biblia azokat, akik azt állítják,
hogy nincs Isten?_______________

a.) bölcs emberek;

b.) balgatagok.

3. Ki ateista? 

a.) aki hisz Istenben;

b.) aki azt hiszi, hogy nincs Isten;

c.) aki hisz Sátánban;

d.) aki azt hiszi, hogy Sátán nem létezik. 

4. Mi nyújt igaz boldogságot az embernek?

a.) a nagyság;

b.) a gazdagság és a jólét;

c.) ha fontos beosztása van;

d.) ha van kedvenc háziállata;

e.) Máté 5:3-11 elveinek tiszteletben tartása;

f.) azt tenni, amit Isten kíván.

5. Miért örültek a franciák annak, hogy országuk hivatalosan is Istentagadó lett?

a.) nem létezett többé bűn és a vétkesség érzete;

b.) nem létezett kormány;

c.) nem volt többé Isten törvénye;

d.) nem imádkoztak többé a szentekhez;

e.) nem fohászkodtak a papokhoz;
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f.) nem létezett bűnvallomás.

6. Igaz, vagy hamis?

a.) I/H Igaza volt a francia kormánynak, amikor azt állította, hogy Isten törvénye hivatalosan
megszűnt létezni.

b.) I/H Ha egy kormány azt mondja, hogy ne vesd alá magad Isten törvényének, nem kell
megtartanod a Tízparancsolatot.

c.) I/H Franciaország akkor találta meg az igazi békét és boldogságot, amikor megpróbált
megszabadulni Istentől és a törvénytől.

7. Párosítsd az utalást az igeverssel! 

a.)_______ Márk 7:7

b.)_______Máté 5:17

c.)_______ Róma 3:31

1.  „A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt
megerősítjük.”

2. „Pedig  hiába  tisztelnek  engem,  ha  oly  tudományokat  tanítanak,  amelyek  embereknek
parancsolatai.”

3. „Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem,
hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.”

8. Miért nem működött Franciaország egyik kormányzásra tett kísérlete sem?

a.) Túl korán feladták.

b.) Önzésre alapoztak.

c.) Eltávolodtak Istentől és a törvénytől.

d.) Próbálták megalapítani a protestantizmust.

9. Párosítsd a próféciákat!

a.) _______1260 nap

b.)________42 hónap

c.)________időig, időkig s félidőig

d.)________2300 nap
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e.)_______70 hét

1. Dániel 9:24-25

2. Dániel 8:14

3. Jelenések 11:2; 13:5

4. Jelenések 11:3; 12:6

5. Jelenések 12:14; Dániel 7:25; 12:7

10. Mi történt az 1260 nap javarésze alatt? (Dániel 7:25)

a.) A pápaság üldöztetése. b.) A pápaság üldözte Isten Egyházát.

11. Mit takar a Jelenések 13:3 versében megjelenő „halálos seb”?

a.) 1944-ben Hitler foglyul ejtette a pápát. b.) 1798-ban Napóleon foglyul ejtette a pápát.

12. Milyen bibliai történetekre találunk utalást Jelenések 11:4-6 verseiben?

a.) Noé és az özönvíz;

b.) az Illés ellenségeit elpusztító tűz;

c.) Zakariás olajfákról szóló látomása;

d.) 3 és fél éves szárazság Illés és Akháb idejében;

e.) Sámuel templomi szolgálata;

f.) az egyiptomi csapások Mózes idejében.

C-36 „Háború az igazság ellen”

1. Melyik város épült hét dombra?

2. Mit tett az emberek többsége, amikor rájött, hogy a Jelenések 17. fejezetében szereplő
parázna nő a pápaságot jelképezi?

a.) Megerősítették iránta való fogadalmukat és hűségüket.

b.) Csatlakoztak a reformhoz.

c.) Elhagyták a Római Katolikus Egyházat.

3. Párosítsd!



22

a.)________pretorianizmus

b.)________ diszpenzacionalista Biblia

c.)________futurizmus

d.)________diszpenzacionalizmus

1.  A  Dániel  és  Jelenések  könyvében  szereplő  próféciák  valamikor  a  jövőben  fognak
bekövetkezni.

2. A Dániel és Jelenések könyvében szereplő próféciák valamikor a múltban teljesedtek.

3. Hamis felfogás a második eljövetelről – „titkos elragadtatás”.

4. A Biblia olyan lábjegyzeteket tartalmazott, amelyek összekapcsolták a próféciákat a hamis
tanításokkal.

4. Az alábbi kijelentések közül melyek igazak a Dániel és Jelenések könyve próféciáira
nézve?

a.) Mindenik beteljesedett.

b.) Egyik sem teljesedett még be.

c.) Mindenik nagyon régen beteljesedett már.

d.) Néhány beteljesedett, a többi a jövőben fog.

5. Igaz, vagy hamis?

a.) I/H A jezsuita tanárok futurizmust tanítottak.

b.) I/H Általában a városok uralkodnak a királyok felett.

c.) I/H A pápaság uralkodik a királyok felett.

d.) I/H A jezsuita professzorok nem voltak felkészültek.

e.) I/H Sok protestáns szülő jezsuita iskolába küldte a gyermekét, hogy jó nevelést kapjon.

f.) I/H Jó dolog az új gondolatokat összevetni a Bibliával.

g.) I/H A titkos elragadtatás elmélete igaz.

h.)  I/H A  titkos  elragadtatás  elméletének  az  volt  a  célja,  hogy  szembeszálljon  a
reformációval.

i.) I/H A protestánsok többsége hisz a titkos elragadtatás elméletében, annak ellenére, hogy
az a protestantizmussal való szembeszállásért érdekében került kidolgozásra.

6. Mi a fontosabb?
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a.) pénzt keresni; b.) megismerni Istent.

7. Milyen „új igazságot” fedezett fel John Darby 1832-ben?

a.) az alámerítéses keresztséget; b.) az Úrvacsorát;

c.) a tizedet; d.) a titkos elragdtatást.

8. A következő férfiak közül kik voltak diszpenzacionalisták? 

a.) Dwight L. Moody; b.) John Darby; c.) Cyrus Scofield; d.) Luther Márton.

9. Mit jelent a „bibliai övezet”?

a.) a farizeusok viselték;

b.) az izraeliták viselték Mózes idejében;

c.) egy olyan régió az Egyesült  Államok déli részén, ahol az emberek gyakrabban járnak

gyülekezetbe.

10. Mit jelképez a Jelenések 17-ben szereplő, fenevadon ülő asszony?

a.) a protestantizmust; b.) Sátánt;

c.) a pápaságot; d.) Isten igaz egyházát;

e.) Róma állampolgárait; f.) egy hamis egyházat;

g.) a valdenseket; h.) egy kormányt.

11. A Jelenés 17-ben említett bor...

a.) a tiszta szőlőlevet;  b.) a hamis hiedelmeket és tanításokat jelképezi.
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C-37 „Figyelmeztető jelek”

1.  „Fújjátok  __________  a  Sionon,  és  rivalgjatok  az  én  _______________________!
Rémüljenek  meg  ____________________________;  mert  eljő  az  ________________;
mert _________van az.” Jóel 2:1

2.  A  következő  versek  közül  melyik  beszél  a  napban,  a  holdban  és  csillagokban
bekövetkező jelekről?

a.) Máté 24:29 c.) Márk 13:24, 25 e.) Jelenések 6:12, 13  g.) Lukács 21:25 

b.) Joel 2:31 d.) Dániel 8:14 f.) Jelenések 14:6-12 h.) Dániel 4:37

3. Több híres személy is írt a napsötétedésről. A tanulmányban kit említenek közülük?

a.) J. G. Whittier;      b.) Sir W. Herschel;      c.) Luther Márton;      d.) Charles Wesley.

4. Mi volt az eltérő elem az 1833-ban bekövetkező csillaghullásban?

a.) Felébresztette az embereket.

b.) A tudósok megjósolták néhány hónappal azelőtt.

c.) Nagyon sűrű meteorhullás volt.

5. Párosítsd a négy oszlopot!

a.) 1 május           1755 A teljes sötétség napja

b.) 13 november           1780 Hullócsillagok

c.) 19 november           1833 A lisszaboni földrengés

6. Mire használta fel Isten a napban, a holdban és csillagokban bekövetkező profetikus
jeleket?

a.) Az emberek befolyásolására, hogy tanulmányozzák a Bibliát.

b.) Népe felrázására.

c.) Hogy megmutassa: a „vég ideje” közel van.

d.) Hogy felkészítse az embereket a világbéke eljövetelére.

7.  Milyen  jeleket  használt  Isten  azért,  hogy  a  Biblia  tanulmányozására  terelje  az
emberek figyelmét?
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a.) az 1755-ben bekövetkezett szörnyű földrengést;

b.) egy rettenetes éhséget 1825-ben;

c.) egy teljes napfogyatkozást 1780-ban;

d.) egy csillaghullást 1833-ban.

8. Igaz, vagy hamis?

a.) I/H Dániel könyvének egyes részei „az idők végéig” lepecsételtettek.

b.) I/H A Dániel 8:14-ben szereplő 2300 nap vége „az idők végének” kezdetét jelentette.

c.) I/H Az 1260 nap 1798-ban ért véget.

d.) I/H A Dániel és Jelenések könyvei lepecsételtettek.

e.)  I/H Egyes  emberek  felismerték,  hogy  amennyiben  bekövetkezik  a  földrengés  és  a
napfogyatkozás, a következő esemény a csillaghullás lesz.

9. Mit akar mondani a Biblia, amikor azt állítja Dániel könyvéről, hogy lepecsételtetett?

a.) Olyan nyelven írták, amelyet senki sem ért.

b.) Agyagedénybe tették, pecséttel lezárták és egy barlangba helyezték.

c.)  Nem volt  érthető mindaddig,  amíg az emberek el  nem kezdték tanulmányozni  „a vég
idején”.

10.  A  napban,  a  holdban  és  a  csillagokban  bekövetkezett  jelek  után  az  emberek
elkezdték tanulmányozni…

a.) Jézus első eljövetelét;

b.) Jézus második eljövetelét;

c.) a teremtés történetét.

11. Márk 13:24-ben azt olvassuk, hogy…

a.) A napban, a holdban és a csillagokban bekövetkezett jelek a nagy üldözés előtt történnek.

b.) A nagy üldözésnek vége szakad, aztán a nap elsötétedik.

C-38 „Jézus eljövetelének bejelentése”

1. Olvasd el az aranyszöveget! Itt találod valamennyi szó kezdőbetűjét:
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ÉLMAAÉKRAVAÖEHAFLHAEÉMNÉSÉNYÉN Jelenések 14:6

2.  Az angyal  azt  mondta Dánielnek,  hogy a  látomás  a  végidőre  vonatkozik.  Melyik
látomásról van szó?

a.) A Dániel 2-ben leírt állóképről.

b.) A Dániel 8:14-ben említett 2300 napról.

c.) A Dániel 4-ben szereplő nagy fáról.

d.) A Dániel 8-ban szereplő kosról és kecskebakról.

e.) A Dániel 7-ben leírt négy fenevadról.

f.) A Dániel 9-ben említett 70 hétről.

3. Egy bibliai profetikus nap mennyi időt jelent emberi léptékben?

a.) 1 nap; b.) 1 hét; c.) 1 év.

4. Melyik bibliai próféciát kezdték el többen is tanulmányozni „a vég idején”?

a.) a 2.300 napét; b.) az 1.260 de évét; c.) Dániel 2-t; d.) az 1.290 és 1.335 napét.

5. Milyen gondolatokat találunk Lacunza könyvében?

a.) A hagyomány és a Szentírás jelenti az igazságot.

b.) Az Antikrisztus egy személy. 

c.) Az Antikrisztus egy nagy szervezet.

d.) A tanításoknak csak a Szentírásból kellene eredniük.

e.) A Bibliát szó szerint kell érteni, kivéve, amikor nyilvánvaló jelkép jelenik meg benne.

f.) Nem sok dolgot érthetünk meg a Bibliából. 

6. Joseph Wolff melyik országba utazott misszionáriusként?

a.) Palesztinába; b.) Kongóba;   c.) Kínába;

d.) Egyiptomba; e.) Görögországba ;   f.) Norvégiába; 
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g.) Oroszországba; h.) Jemenbe;    i.) Törökországba. 

j.) Brazíliába;  k.) az Egyesült Államokba;  l.) Indiába.

7. Igaz, vagy hamis?

a.) I/H Az emberek mindig is értették Dániel próféciáit.

b.) I/H Joseph Wolf az amerikai Kongresszus előtt prédikált Jézus második eljöveteléről.

c.) I/H Csak néhány ember hirdette Jézus második eljövetelét.

d.)  I/H Több  százan  –  még  gyerekek  is  –  prédikáltak  az  ítéletről  és  Jézus  második

eljöveteléről.

8. Húzd alá a zárójelben található helyes választ!

Mikor Miller egyistenhívő lett,  azt gondolta magáról,  hogy (bölcs; ostoba).  A valóságban

azonban (bölcs; ostoba) volt.

9. Mit nem kellene néznünk vagy olvasnunk Zsoltárok 101:3 és 119:37 szerint?

a.) hiábavaló dolgokat; b.) tiszta dolgokat; c.) rossz dolgokat; d.) becsületes és igaz dolgokat.

10. Hogyan döntötte el William Miller, hogy keresztény lesz?

a.) Egyszerűen elhitte, amit a szülei tanítottak neki.

b.) Versről-versre elolvasta a Bibliát.

c.) Isten segítségét kérte az igazság megértésében.

d.) Elhitte, amit a barátai mondtak.

e.) Összevetette a Bibliát önmagával.

f.) Sok teológiai könyvet elolvasott a könyvtárból.
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11. Miller szerette volna érteni a Bibliát. Mennyi ideig tanulmányozott, mielőtt választ

kapott volna a kérdésére?

a.) 1 hetet; b.) 6 hónapot; c.) 1 évet; d.) 2 évet; e.) 7 évet.

12. Mit vett észre Miller a 2300 nappal kapcsolatban, amit mások nem értettek meg?

a.) A valóságban ezek 2300 évet jelentettek.

b.) A kiindulópont még mindig a jövőben volt.

c.) A 2300 napos prófécia kiindulópontját Dániel 9 magyarázza.

13. Melyik évben került le a pecsét Dániel könyvéről?

a.) Kr.u. 34-ben, a 70 hét végén;

b.) Kr.u.1798-ban, az 1260 év végén;

c.) Kr.u.1844-ben, a 2300 év végén.

C-39 „Az Advent hirdetése”

1. Mit mond Isten Jelenések 14:7-ben, hogy mit tegyünk?

a.) Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget!

b.) Hallgassatok a szüleitekre!

c.) Szenteljétek meg a szombatot!

d.) Imádjátok Istent!

2. Jelenések 14:7 szerint miért „féljük az Istent, és néki adjunk dicsőséget”? – ennek
megválaszolásakor írjatok egy „Í” betűt a vonalra!

Miért  kell  „imádnunk  Őt”?  –  ennek  megválaszolásakor  írjatok  egy  „H”  betűt  a
vonalra!

a.)________ a hét hetedik napja a szombat.

b.)________Isten a teremtő.

c.)________ Az evangélium az egész földön hirdettetik.
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d.)________Eljött az Ő ítéletének órája.

e.)________A halottak feltámadnak.

f.)________Bekövetkezik a hét csapás.

3. Igaz, vagy hamis?

a.) I/H Mindent értünk a Bibliából.

b.) I/H Mindenki ugyanazokban a lelki ajándékokban részesül.

c.)  I/H William  Miller  türelmetlenül  várta,  hogy  Jézus  második  közeli  eljöveteléről
prédikáljon.

d.) I/H William Miller betartotta Istennek tett ígéretét: beszélni fog, ha megkéri valaki rá.

e.) I/H A 2300 nap 1844-ben ért véget.

f.) I/H Jézus még 1843-ban eljött titokban.

g.) I/H Sok gyülekezet a hívők ellen fordult, amikor Jézus nem jött el 1843-ban.

4. Honnan vétetett el a 70 hét?

a.) Az 1844 évből.

b.) Az 1335 évből.

c.) A 2300 évből.

d.) Az 1260 évből.

5. Mikor kezdődött el és mikor ért véget a 2300 éves prófécia?

a.) Kr.e.__________-ban kezdődött el.

b.) Kr.u.__________-ban ért véget.

6.  Az  1800-as  évek  elején  mit  hittek  az  emberek,  hogy  mi  fog  történni  a  szentély
megtisztításakor?

a.) Jézus eljön másodszor. b.) Kezdetét veszi a vizsgálati ítélet.

c.) A mennyei szentély megtisztíttatik. d.) Eljön a nagy engesztelés napja.

7. Hol találunk választ lelki jellegű kérdéseinkre?

a.) A Bibliáról szóló könyvekben. b.) Az interneten vagy filmekben.
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c.) A lelkésznél. d.) A barátainknál.

e.) A rádióban vagy a tévében elhangzó prédikációkban. f.) A Bibliában.

8. Karikázd be a William Millert jellemző szavakat! Húzd alá azokat, amelyek Joshua
Himest írják le!

nyugodt  fölműves  merész  idős  fiatal  nagyvároshoz szokott

9. Melyik évben kezdtek el adventista táborokat szervezni?_______________

10.  Miért  szeretnéd,  hogy Jézus visszajöjjön? Tegyél  jelet  az általad választott  okok
mellé! Melyik a legfontosabb számodra? Jelöld „#1”-el! Az üresen hagyott helyekre írj
egyéb okokat is!

a.) Hogy ne kelljen többé iskolába menni.

b.) Hogy legyünk egészségesek, és ne legyen több fogyatékos ember.

c.) Hogy játszhassunk az oroszlánokkal, a majmokkal, a delfinekkel és egyéb állatokkal.

d.) Hogy elbeszélgethessünk Ádámmal, Noéval, Mózessel, Dániellel, Pállal, Istvánnal és más
bibliai személyiségekkel.

e.) Hogy találkozzunk egy elhunyt családtaggal vagy baráttal.

f.) Hogy lássuk Jézust.

g.) Hogy választ kapjunk a kérdéseinkre.

h.) Hogy többé ne legyen bűn, szenvedés, háborúk, éhség, erőszak, üldözés és halál.

________________________________________________________________

Ismétlő kérdések

Ki vagyok én?

1. _____ Angol nyelvre fordította az Újtestamentumot, és mártírhalált halt.

2.______Prédikált Jézus közeli visszajöveteléről és a 2300 nap végéről.

3.______Csehországban halt mártírhalált, mert a nép nyelvén prédikált.

4.______ Megírta a 95 tételt, és lefordította a Bibliát német nyelvre.

5.______Azon fáradozott, hogy Genf keresztény város legyen.
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6.______Zürichben hirdette az embereknek az evangéliumot.

7.______Különös gondot viselt az Angliában élő szegényekre, és híres igehirdető volt.

8.______Ő fordította le először a Bibliát angol nyelvre.

9.______ Évente több ezer kilométert utazott, és létrehozta a metodista egyházat.

10.______Bátran dolgozott Skócia megreformálásáért.

11.______Megírta  A  zarándok  útja című  könyvet,  mialatt  azért  ült  börtönben,  mert  az
evangéliumot hirdette.

12.______Bátran sietett Husz segítségére, de elfogták, és mártírhalált halt.

13.______Létrehozta  Rhode Island települését,  és  az  állam egyháztól  való  különválásáért
fáradozott.

Válaszok

A. George Whitefield F. John Wesley

B. John Bunyan G. John Wycliffe

 C. Kálvin János H. Prágai Jeromos

D. Husz János I. Luther Márton

E. John Knox J. Roger Williams 

K. Ulric Zwingli L. William Miller 

M. William Tyndale 

MEGOLDÁS

C-27 Feladatlap

1. „Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű

virága. Megszárad a fű, és virága elhull: de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a

beszéd, amely néktek hirdettetett.” 1Péter 1:24-25

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

3. a, c. 

4. előtt 
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5. a.

6. c. 

7. b. 

8. b. 

9. c. 

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

11. a, b.

C-28 Feladatlap

1. d. 

2. b.  

3. b. 

4. b, c, e, f.  

5. a.) 2; b.) 1; c.) X; d.) 3.

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

7.

a.) Luther – Németország – 1500

b.) Tyndale – Anglia – 1500

c.) Wycliffe – Anglia – 1300

d.) Husz/Jeromos – Csehország – 1400

8. a. 

9. b. 

10. b, c, d. 

11. a, b. 
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12. b

C-29 Feladatlap

1.  „És  helytartók  és  királyok  elé  visznek  titeket  érettem,  bizonyságul  ő  magoknak  és  a

pogányoknak. És  gyűlöletesek  lesztek,  mindenki  előtt  az  én  nevemért;  de  aki  mindvégig

megáll, az megtartatik.” Máté 10:18, 22

2. c.  

3. d.

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

5. b, c. 

6. c, d, e, g, i, j. 

7. a, c, d. 

8. b. 

9. b. 

10. Tizenegy hétbe.

11. H.

12. c. 

13. a. 

C-30 Feladatlap

1. a, d, e, f. 

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

3. b. 

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

5. a.) I; b.) I; c.) I; d.) I; e.) H; f.) H; g.) I; h.) H. 
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6. a, d. 

7. c. 

8. a, b, c. 

9. a, b, c, d, f. 

10. a.) R; b.) H; c.) H; d.) H; d.) H; e.) R; f.) H; g.) R; h.) H.

C-31 Feladatlap

1. a, b, c, e. 

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

3. a, b, c. 

4. a, b.

5. a.

6. a, b, e. 

7. a.) LA; b.) TZS; c.) J.

8. a, c, f, g. 

C-32 Feladatlap

1. b, c, e, f. 

2. b. 

3. a. 

4. c.  

5. b. 

6. a. 

7. a. 
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8. a, b, c.

9. d. 

10. d. 

11. d. 

12. a, c, d, e. 

13. a, c.

C-33 Feladatlap

1. B; E. 

2. a.) 2, 7; b.) 1, 8; c.) 4, 6; d.) 3, 5. 

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

4. a. 

5. d. 

6. a, b, f, g, h, j, k, l, m. 

7. c, d. 

8. b, c, d, f. 

9. a.

C-34 Feladatlap

1. b. 

2. a, c. 

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

4. a. 

5. Charles Wesley, John Wesley, George Whitefield. 
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6. d. 

7. Varga. 

8. a.) William Carey; b.) Mary Slessor. 

9. a.) India; 

b.) India, Burma; 

c.) Afrika; 

d.) Dél Afrika; 

e.) Kína; 

f.) Afrika. 

10. a, b, d, f, g. 

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

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

C-35 Feladatlap

1. Nincs Isten. 

2. b; b.

3. b. 

4. e, f. 

5. a, c, d, e, f. 

6. a.) H; b.) H; c.) H. 

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

8. b, c. 

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

10. b. 
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11. b. 

12. b, c, d, f.

C-36 Feladatlap

1. Róma. 

2. b, c. 

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

4. d. 

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

6. b. 

7. d. 

8. a, b, c. 

9. c. 

10. c. 

11. b.

C-37 Feladatlap

„Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen! Rémüljenek meg e föld

minden lakói; mert eljő az Úrnak napja; mert közel van az.” Jóel 2:1 

2. a, b, c, e, g. 

3. a, b. 

4. a, c. 

5. 

a.) 1780. május 19. – A teljes sötétség napja

b.) 1755. november 1.  –  A lisszaboni földrengés

c.) 1833. november 13. – Hullócsillagok

6. a, b, c. 
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7. a, c, d. 

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

9. c. 

10. b. 

11. b. 

ISMÉTLÉS 

KI VAGYOK ÉN?

1. M; 2. L; 3. D; 4. I; 5. C; 6. K; 7. A; 8. G; 9. F; 10. E; 11. B; 12. H; 13. J.

MEGOLDÁS

C-27 Feladatlap

1. latin

2. John Wycliffe

3. Konstantinápoly

4. három

5. Gutenberg

6. Erasmus

7. vulgáris

8. Tyndale

9. Oxford

10. Phillips

11. Vulgata

12. Poyntz

13. Jeromos

14. reformáció

15. lollardok
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16. Biblia

17. Anglia

C-29 Feladatlap

1. Lefevre

2. német

3. kizárták

4. Zsigmonda

5. Wartburg

6. tételében

7. Károly

8. Wycliffe

9. országgyűlés

10. Erasmus

11. szentekről

12. igéjéből

13. búcsúcédula

14. Worms

15. Luther

16. úrvacsorai

17. bulla

C-31 Feladatlap

1. M; 2. I; 3. H; 4. M; 5. B; 6. L; 7. K; 8. K; 9. S; 10. N; 11. Q; 12. O; 13. P; 14. A; 15. R;

16. G; 17. E; 18. F; 19. D; 20. J; 21. C; 22. U; 23. T.
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C-32 Feladatlap

1. I; 2. I; 3. H; 4. I; 5. I; 6. H; 7. H; 8. H; 9. H; 10. I; 11. H; 12. H; 13. I; 14. I; 15. H; 16. H;

17. I; 18. I; 19. I; 20. I; 21. H; 22. I; 23. P; 24. K; 25. K; 26. K; 27. P; 28. K; 29. P, K; 30. P;

31. P; 32. P.

C-33 Feladatlap

1. d; 2. b; 3. a, c, e; 4. b; 5. c; 6. b; 7. c, d; 8. a, b, d, f; 9. Leonard Dober, 1732, St. Thomas.

C-34 Feladatlap

1. Peter Böhler 2. William Carey 3. Adoriam Judson 4. David Livingstone 5. Robert Moffatt

6. Mary Slessor 7. Hudson Taylor 8. Charles Wesley 9. John Wesley 10. George Whitefield

11. Myanmar (Burma) 12. Kína 13. Afrika 14. India 15. Afrika

C-35 Feladatlap

1. Franciaország

2. katolikusok

3. az egyházi vezetőket, a nemesség, a felét, nem adózott

4. az egyszerű embereket, felét, az összes adót

5. elpusztítsák a kereszténységet

6. sok pap

7. az értelem

8. Kr. u. 538-ban; Kr. u. 1798-ban

9. pápaság

10. az Ó- és Újszövetséget
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11. Franciaország

12. Egyiptom, Szodoma, Jeruzsálem

C-36 Feladatlap

1. c; 2. c; 3. a; 4. a, d, e, g, h, i, j, k, l, m, n, p; 5. c; 6. b; 7. a, b, c, e, f, h; 8. c, e.

C-37 Feladatlap

1. Dániel 2. november 3. reformáció 4. prófécia 5. idegen nyelven 6. Biblia 

7. hold 8. Lisszaboni földrengés 9. földrengés 10. legsötétebb napként 

11. végéhez

C-38 Feladatlap

1. D; 2. F; 3. H; 4. G; 5. A; 6. B; 7. C; 8. E. 

9. Júdás 14, 15 

10. Jelenések 22:12 

11. 1 Thessalonika 4:16 

12. János 14:2, 3 

13. Jelenések 1:7 

14. Máté 16:27

C-39 Feladatlap

1. gazdálkodó 2. Dániel könyvében 3. advent 4. Gábriel 5. sátor 6. profetikus 7. Miller 8. évet

9. chathak 10. Himes 11. Artaxerxes 12. sátoros összejöveteleket 13. milleritáknak 14. idők

15. mennyei 16. adventisták 17. a földet
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NEGYEDÉVI ÜTEMTERV

Aranyszövegek

C-27 „Isten Igéjének megőrzése”

„Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága.

Megszárad a fű, és virága elhull: De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd,

amely néktek hirdettetett.” 1Péter 1:24-25

C-28 „A reformáció hősei”

„Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell:  Ímé a Sátán egynéhányat ti közületek a

tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív

mind halálig, és néked adom az életnek koronáját.” Jelenések 2:10

C-29 „Luther szilárdan helytáll”

„És  helytartók  és  királyok  elé  visznek  titeket  érettem,  bizonyságul  ő  magoknak  és  a

pogányoknak. És  gyűlöletesek  lesztek,  mindenki  előtt  az  én  nevemért;  de  aki  mindvégig

megáll, az megtartatik.” Máté 10:18, 22

C-30 „A világosság egyre jobban fénylik”

„Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál

világosabb lesz, a teljes délig.” Példabeszédek 4:18

C-31 „Még több, félelmet nem ismerő reformátor”

„Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket;

és  a  világ  erőtleneit  választotta  ki  magának az  Isten,  hogy megszégyenítse  az  erőseket.”

1Korinthus 1:27

C-32 „Egy menekült az új világban”
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„Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és

üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön.” Zsidó 11:13

C-33 „A reformáció újjáéledése”

„Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy

az  egyikhez  ragaszkodik,  és  a  másikat  megveti.  Nem  szolgálhattok  az  Istennek  és  a

mammonnak.” Lukács 16:13

C-34 „Isten világosságának fáklyahordozói”

„Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban,

aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?” Róma 10:14

C-35 „Felségsértés Isten ellen”

„Az  éneklőmesternek;  Dávidé.  Azt  mondja  a  balgatag  az  ő  szívében:  Nincs  Isten.

Megromlottak, útálatosságot cselekedtek; nincs, aki jót cselekedjék.” Zsoltárok 14:1

C-36 „Háború az igazság ellen”

„Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik

szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök; És az igazságtól elfordítják az ő

fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.” 2Timóteus 4:3-4

C-37 „Figyelmeztető jelek”

„Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen! Rémüljenek meg e föld

minden lakói; mert eljő az Úrnak napja; mert közel van az.” Jóel 2:1

C-38 „Jézus eljövetelének bejelentése”
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„És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangyéliom, hogy a

föld  lakosainak  hirdesse  az  evangyéliomot,  és  minden  nemzetségnek  és  ágazatnak,  és

nyelvnek és népnek. Jelenések 14:6

C-39 „Az Advent hirdetése”

„Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő

ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek

forrásait.” Jelenések 14:7


