EFÉZUSI LEVÉL
1.

Mikor választott ki minket magának Isten?
a. a világ teremtetése előtt
b. Jézus kereszthalálakor
c. Jézus feltámadásakor
d. Akkor amikor hittünk Benne
2. Mit ismertetett meg velünk Isten az Ő jó kedve szerint?
a. mi fog történni nemsokára
b. az emberek rejtett bűneit
c. az Ő akaratának titkát
d. a népek rejtett kincseit
3. Mivel pecsételtettek meg azok akik hittek?
a. az evangélium hirdetésével
b. Isten elfogadásának bizonyságtételével
c. a prófétálás ajándékával
d. Szentlélekkel
4. Minek van nevezve Jézus Krisztus egyháza?
a. az Ő szőlőjének
b. az Ő nyájának
c. az Ő testének
d. az elsőszülöttek gyülekezetének
5. Hogy van nevezve még az a lélek amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik?
a. levegőbeli hatalmasságok fejedelme
b. ördög és Sátán
c. a világ fejedelme
d. e világ istene
6. Hogyan írja le az apostol a Krisztus nélküli életet?
a. egy olyan élet, amelyben az ember félig engedelmeskedik Krisztusnak
b. egy boldogtalan és szomorúsággal teli élet
c. egy örömmel és beteljesüléssel teli élet
d. egy olyan élet, amleyben a testnek és gondolatoknak akaratát cselekesszük
7. Kikről írja az apotol, hogy egykor távol voltak, most pedig közelvalókká lettek a Krisztus vére által?
a. a pogányokról
b. a zsidókról
c. a zsidókról és a pogányokról
d. az emberekről általában
8. Hol volt Pál amikor az efézusbeliekhez írta levelét?
a. utazás közben, szárazföldön
b. utazás közben, vizen
c. börtönben
d. Néro palotájában, Rómában
9. Kik kell megismerjék az Istennek sokféle bölcsességét és milyen eszköz által?
a. a pogányok, a zsidók által
b. a zsidók, a pogányoknak hirdetett evangélium által
c. a mennybéli fejedelemségek és hatalmasságok az egyház által
d. az egész föld, a krisztusi küldetés teljesítése által
10. Mi az ami minden ismeretet felül halad?
a. Isten bölcsessége
b. Az alázatosság és a tehetség
c. Krisztus szeretete
d. A hit és a cselekedetek
11. Mire kell igyekezzen a keresztény és milyen eszközök által?
a. arra, hogy sok lelket nyerjen meg evangélizálás által
b. arra, hogy rendelkezzen a lelki ajándékokkal
c. arra, hogy meneküljön a bűntől és keresse a tökéletességet
d. arra, hogy megtartsa a lélek egységét a békességnek kötelékében
12. Az alábbi kifejezések közül melyik lelhető fel az efézusi levélben?
a. „Egy az Úr”
b. „Az Úr, a mi Istenünk egyedüli Isten”

c.
d.

„Számunkra csak egy Isten létezik”
„Halld meg Izráel, az Úr az egyedüli Isten”

13. Milyen célból adattak a Lélek ajándékai?
a. azért, hogy embereket vonzon az egyházba
b. a szentek tökéletesbítése céljából, a Krisztus testének építésére
c. azért, hogy megssemmisítsék az egyház ellenségének munkáját
d. azért, hogy ébredést és reformációt eredményezzenek az egyházban
14. Milyen szinónimát használ Pál a következő kifejezésre: „a hitnek és az Ő megismerésének egysége”?
a. a Krisztus teljessége
b. Krisztus teljességének mértéke
c. a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértéke
d. hitünk fejedelme és bevégzője, Jézus Krisztus
15. Milyen tanácsot ad Pál apostol a Szentlélekkel kapcsolatosan?
a. kérjétek, mert másképp nem jön el hozzátok
b. meg ne szomorítsátok
c. ne kövessétek el a meg nem bocsátható bűnt
d. vizsgáljátok meg a lelkeket
16. Egészítsétek ki a szöveget: „Legyetek annakokáért követői az ............., mint szeretett gyermekek”.
a. Krisztusnak
b. Az Istennek
c. Nekem (Pálnak)
d. Apostoloknak
17. Mi kell legyen most a keresztény az Úrban?
a. lámpás
b. fény
c. világosság
d. világosság hordozó
18. Miről mondja Pál, hogy kicsapongás van benne?
a. a pogányok szégyenteljes tetteiben
b. az Isten iránti engedetlenségben
c. a borban
d. minden élőlényben, legyen az férfi vagy nő
19. Minek vagy kinek a feje Krisztus?
a. minden férfinek
b. minden lénynek, úgy férfinek mint nőnek
c. az egyháznak
d. az egész világegyetemnek
20. Hogyan kell nevelni a gyermekeket?
a. az Úr tanítása szerint
b. szabadon, hogy választhassák amit akarnak
c. úgy, hogy ne sértsd meg őket
d. úgy, hogy ne szomorítsd meg őket
21. Hogyan kell szolgálja a szolga az ő urát?
a. emberi módon engedelmeskedve
b. cselekedve az Istennek akaratát lélekből
c. fel van mentve a földi úrnak való szoláglat alól, mert ő Krisztus szolgája
d. anyagi szempontok alapján
22. Mivel van körülövezve a kerresztény?
a. hittel
b. igazlelkűséggel
c. üdvösséggel
d. a békesség evangéliumával
23. Kit küldött Pál Efézusba, hogy bátorítsa a gyülekezetet?
a. Barnabást
b. Tikhikust
c. Márkot
d. Tituszt
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