Kérdések Máté evangéliumából
1. rész
1. Jézusnak hány női elődje van feljegyezve Máté evangéliumában?
a. 5
b. 4
c. 3
d. Egy se
2. A Jézus nemzetségi táblázata hány nemzetséget tartalmaz Ábrahámtól Krisztusig? 1:17
a. 14
b. 28
c. 42
d. 51
3. Ki erősítette Józsefet (Jézus apját) abban a tudatban, hogy Dávid leszármazottja? 1:20
a. az Úr
b. az Úrnak angyala
c. az Úrnak prófétája
d. a Szentlélek
4. Az angyal Józsefnek tett kijelentése szerint, miért kellett elsőszülött fiát Jézusnak neveznie? 1:21
a. mert ez a név azt jelenti: Velünk az Isten
b. mert Ő lesz a világ Megváltója
c. mert Ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből
d. mert ez jelzi legjobban az Ő küldetését
5. Ki jövendölte meg Máriáról: „Íme a szűz fogan méhében …”? 123;
a. Mikeás
b. Ésaiás
c. Malakiás
d. Jeremiás
2 rész.
6. Hogyan reagáltak Jeruzsálem lakói a napkeleti bölcsek látogatására? 23
a. megháborodtak
b. csodálkoztak
c. megrendültek
d. örvendtek
7. Mire alapozták a főpapok és az írástudók válaszukat Heródes azon kérdésére, hogy hol kell Krisztusnak megszületnie?
25
a. Ésaiás próféta jövendölésére
b. A papok és írástudók magyarázatára
c. Malakiás próféta jövendölésére
d. Mikeás próféta jövendölésére
8. Jézusnak milyen tevékenységét említi meg a papok által idézett prófécia? 26
a. fejedelem
b. Messiás
c. Szabadító
d. Megváltó
9. Mit mondott Heródes a keleti bölcseknek, miért akarja tudni Jézus születésének a helyét? 28
a. azért, hogy elmenjen, és megölesse Őt
b. azért, hogy elmenjen és tisztességet tegyen neki
c. azért, hogy elűzze Őt az országból
d. azért, hogy követeket küldjün Hozzá
10. Miért nem tértek vissza a bölcsek Heródes királyhoz? 212
a. mert túl nagy kerülő lett volna számukra
b. mert álomban megintettek, hogy más úton térjenek vissza
c. mert rájöttek Heródes gonosz tervére
d. mert József megkérte őket erre
11. Mikor indult el József családjával Egyiptomba és meddig maradt ott? 213-15
a. a bölcsek távozása után, és Heródes haláláig maradt ott
b. amikor Jézus két éves volt, és három évig maradt ott
c. amikor megtudták, hogy Heródes halálra keresi Jézust és egy évig maradtak ott
d. amikor József elérkezettnek látta az időt, és nem lehet tudni, meddig maradtak ott

12. Kinek a próféciája teljesedett Heródes gyermekgyilkosságával? 217,18
a. Ésaiás
b. Mikeás
c. Jeremiás
d. Malakiás
13. Hányszor jelent meg Isten angyala Józsefnek, Názáreti letelepedéséig? 120; 213,19
a. egyszer
b. kétszer
c. háromszor
d. egyszer sem
14. Egyiptomból való hazatértekor, József miért nem költözött vissza Júdeába? 222
a. azért, mert Názáretben jobb volt a megélhetés
b. azért, mert Júdeában Arkhelaus, Heródes fia uralkodott
c. azért, mert az angyal azt parancsolta, hogy Názáretben telepedjenek le
d. azért, mert ott laktak a rokonai is
15. Melyik az a két ok, aminél fogva József és családja a galileai Názáretbe költözött? 222,23
a. azért, mert álomban megintettek, hogy ne Júdeában telepedjenek le, és hogy beteljesedjék a prófécia
b. azért, mert eredetileg Galileából származtak, és azt akarták, hogy beteljesedjék a prófécia
c. azért, mert azt akarták, hogy Jézus nyugodt környezetben nevelkedjen fel, és az angyal is erre intette őket
d. azért, mert szép volt az a vidék, és József is onnan származott
3 rész.
16. Mi volt Keresztelő János tevékenysége és hol végezte feladatát? 31,2,8
a. prófétálás; Galileában
b. prédikálás; Júdea pusztájában
c. keresztelés; a Jordán vizében
d. prófétálás; Júdea pusztájában
17. Mi volt János keresztségének a feltétele? 36
a. az, hogy teremjenek megtéréshez illő gyümölcsöket
b. az, hogy vallást tegyenek bűneikről
c. az, hogy vallást tegyenek hitükről
d. az, hogy megbánják bűneiket
18. Mivel hasonlítja össze K. János az embereket, amikor az ítélet tüzéről beszél magas rangú hallgatóinak? 310
a. a tűzzel
b. a gonosz nemzetséggel
c. a világossággal
d. a fákkal
19. Jézus és János keresztelésének módja nem volt azonos. Miben állt a különbség? 311,12
a. az egyik isteni volt, a másik emberi
b. az egyik Szentlélekkel és tűzzel keresztelt, a másik pedig vízzel
c. az egyik folyóban keresztelt, a másik medencében
d. az egyik feltételhez volt kötve, a másik pedig nem
20. Saját véleménye alapján János volt a legalkalmasabb személy, hogy kereszteljen?
a. Igen
b. Nem
c. Nincs feljegyezve
d. Jézus távollétében igen
21. Mit mondott Jézus, miért keresztelkedik meg Ő is János által? 315
a. azért, mert szükségét érezte ennek
b. azért, mert így illik minden igazságot betölteni
c. azért, mert így akarta rábírni az embereket ennek az aktusnak a végrehajtására
d. azért, mert nagyra értékel te János tevékenységét
22. Jézus munkássága alatt melyik volt istenségének az első bizonyítéka? 317
a. a kánai mennyegzőn tett csodája
b. a keresztsége alkalmával tett isteni kijelentés
c. a tíz bélpoklos meggyógyítása
d. a vakon született ember meggyógyítása
4 rész.
23. Ki segítette Jézust, hogy megkísértessen az ördögtől? 41
a. a Lélek
b. az Atya
c. senki
d. nincs feljegyezve

24. Mennyi ideig böjtölt Jézus? 42
a. negyven nap
b. negyven nap és negyven éjjel
c. negyvennégy nap
d. harminc nap és harminc éjjel
25. Mikor kezdte el Sátán Jézus megkísértését a pusztában? 42,3
a. az első nap
b. egy hét után
c. a böjt után, mikor végre megéhezett
d. nincs feljegyezve
26. Milyen hasonlóság létezik az első két kísértés között? 43,6 (Ha …)
a. Mindkettő az imádattal volt kapcsolatos
b. Mindkettő a kivánsággal volt kapcsolatos
c. Mindkettő így kezdődött: „ha Isten fia vagy....”
d. Mindkettő Jézus istenségét vonta kétségbe
27. Mivel védekezett Jézus Sátán kísértéseivel szemben? 44,7,10
a. az Atyától kapott erővel
b. azzal az érveléssel, hogy: „Meg van írva”
c. azzal, hogy Istennek kell inkább engedni, mint az embereknek
d. az Atyától kapott bölcsességgel
28. Kik voltak Jézus első elhívott tanítványai? 418-19 a
a. Jakab és János
b. Péter és András
c. Péter és János
d. Péter és Jakab
29. Melyik volt az a két fő tevékenység, amit Jézus tett első galileai munkássága alatt? 423
a. tanítás és vigasztalás
b. az evangélium hirdetése és az emberek bátorítása
c. tanítás és prófétálás
d. tanítás és gyógyítás
30. Honnan jöttek követni Jézust első galileai munkássága alkalmával? 425
a. Galileából, Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról
b. Galileából., Kapernaumból, Júdeából és a Jordánon túlról
c. Galileából, Tíruszból, Júdeából és a Jordánon túlról
d. Galilezából, Tíruszból, Sidonból és a Jordánon tűlról
5 rész.
31. Jézus 9 boldogmondása közül hányban ígér valamit, ami az Ő országára utal?
a. 5-ben
b. 6-ban
c. 4-ben
d. 7-ben
32. Kiket azonosított Jézus a sóval és a világossággal? 513,14
a. a farizeusokat
b. mindenkori tanítványait
c. azokat akik a hegyi beszédet hallgatták
d. azokat, akik ellenségeiket is szeretik
33. Milyen következménye van a világosságunk fénylésének? 516
a. akik látják, dicsőítik a mennyei Atyát
b. akik látják, elfogadják Jézust személyes Megváltójuknak
c. akik látják, a világosság gyermekeivé válnak
d. akik látják, lelkileg meggyógyulnak
34. Mi Jézus tanácsa a kéregetővel és kölcsönkérővel szemben? 542
a. adjunk neki, és el ne forduljunk tőle
b. tanítsuk meg dolgozni, mert ez a legnagyobb segítség számára
c. vizsgáljuk meg, hogy valóban megérdemli-e a segítséget, és ennek függvényében segítsünk
d. beszéljünk neki Jézus szeretetéről
35. Kik szeretik csak azokat, akik őket szeretik, és kik köszönnek csak az atyafiaknak? 546-47
a. a farizeusok
b. a vámszedők
c. a sadduceusok
d. az írástudók

36. Ki a tökéletesség mércéje? 548
a. A mennyei Atya
b. Jézus
c. A Szentlélek
d. Nincs feljegyzezve
6 rész.
37. Mi a feltétele, hogy Isten megbocsássa a mi vétkeinket? 614-15
a. az, hogy hittel kérjük bűneink bocsánatát
b. az, hogy mi is megbocsássunk másoknak
c. az, hogy jóvátegyük elkövetett vétkeinket
d. az, hogy megalázkodjunk Isten előtt
38. Mit ne tegyünk böjtöléskor? 6 16-18
a. ne legyünk vidámak
b. ne legyen komor a mi nézésünk
c. se ne együnk, se ne igyunk
d. ne űzzük kedvteléseinket
39. Milyen kapcsolat van a kincs és a szív között? 6 21
a. ahol van a mi kincsünk, ott van a mi szívünk is
b. amilyen kincseket gyűjtünk, olyan a mi szívünk is
c. amilyen kincsekre vágyunk, olyan lesz a mi szívünk is
d. amilyen kincsekről gondolkodunk, olyan lesz a mi szívünk is
40. Jézus szavai szerint milyen összefüggés létezik a szem és a test között? 6 22
a. Ha a szemünk tiszta, a mi testünk világos lesz
b. Ha a szemünk világos, a mi testünk tiszta lesz
c. Ha a szemünk jóságos, a mi testünk tiszta lesz
d. Nincs feljegyezve semmilyen összefüggés
41. Miért nem jó a holnap felől aggodalmaskodni? 6 26, 34
a. azért, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől
b. azért, mert csak a mai nap a miénk, a holnap bizonytalan
c. azért, mert Isten gondoskodik majd a holnap felől
d. azért, mert az aggodalmaskodás nagy bűn
7 rész.
42. Hogyan szabadulhat meg valaki attól, hogy más ne ítélje őt? 71
a. úgy, hogy nem követ el elítélendő dolgokat
b. úgy, hogy Isten parancsolatai szerint él
c. úgy, hogy soha nem sért meg másokat
d. úgy, hogy ő sem ítél
43. Mi kell megelőzze a szálka kivételét atyánkfia szeméből? 73-5
a. az, hogy előbb négyszemközt beszéljünk atyánkfiával
b. az, hogy előbb imádkozzunk érte
c. az, hogy előbb kivegyük a gerendát a magunk szeméből
d. az, hogy előbb jó belátásra bírjuk őt
44. Hogyan lehet megelőzni, hogy az ebek és a disznók szét ne szaggassanak? 76
a. ne adjuk azt, ami szent az ebeknek, se gyöngyeinket ne hányjuk a disznók elé
b. ne keveredjünk az ebek és a disznók közé
c. ne legyünk hitetlenekkel felemás igában
d. ne legyünk tékozlók és hanyagok
45. Mit tehetünk, hogy az emberek szépen beszéljenek rólunk, és jót tegyenek velünk szemben? 712
a. legyünk mindenkivel szemben kedvesek és barátságosak
b. adjunk mindazoknak, akik kérnek tőlünk
c. amit akarunk, hogy az emberek velünk cselekedjenek, azt cselekedjük mi is azokkal
d. legyünk mindenkivel szemben megértők és jóindulatóak
46. Mit találnak meg kevesen? 714
a. a drágagyöngyöt
b. a szoros kaput és a keskeny útat
c. az életet és a világosságot
d. az igazságot
47. Kikről mondta Jézus, hogy „az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket”? 715,20
a. a farizeusokról és írástudókról
b. a vámszedőkről
c. a hamis prófétákról
d. a sadduceusokról

48. Miben különbözött Jézus tanítási módszere az írástudókétól? 729
a. az írástudók mindig megfeddték az embereket, Jézus meg bátorította őket
b. az írástudók csaki a törvényről beszéltek, Jézus pedig a kegyelemről
c. Jézus úgy tanította az embereket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók
d. Az írástudók lenézték az embereket, Jézus pedig felemelte őket
8 rész.
49. Hol gyógyította meg Jézus a százados szolgáját? 85
a. Kapernaumban
b. Jeruzsálemben
c. Jerikóban
d. Tízvárosban
50. Hogyan bizonyította nagy hitét az a százados, akinek a szolgáját meggyógyította Jézus? 88-9
a. úgy, hogy beteg szolgáját Jézushoz vitte
b. úgy, hogy hitte, hogyha Jézus csak egy szót is szól, meggyógyul az ő szolgája
c. úgy, hogy Jézust házába hívta, hogy meggyógyítsa az ő szolgáját
d. úgy, hogy imádkozott beteg szolgájáért
51. Milyen felvilágosításban részesítette Jézus azt az írástudót, aki követni akarta Őt? 819-20
a. azt mondta neki, hogy hagyja el apját és anyját, és úgy kövesse őt
b. azt mondta neki, hogy tartsa meg a parancsolatokat és úgy kövesse őt.
c. azt mondta neki, hogy a rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs ahova fejét lehajtsa
d. azt mondta neki, hogy a bőkezű adakozót szereti az Isten
52. Milyen lehetetlen temetkezési módszert ajánlott Jézus egyik tanítványának? 821-22
a. hagyja, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat
b. hamvassza el halottait
c. a váaroson kívül temesse el halottait
d. éjszaka temesse el az ő halottait
53. A háborgó tengeren miért volt a tanítványoknak halálfélelmük, Jézus kijelentése szerint? 826
a. bűntudatuk miatt
b. kételkedésük miatt
c. emberi természetük miatt
d. kicsinyhitűségük miatt
54. Hogyan csendesítette le Jézus a szeleket és a tengert? 826
a. Kiáltott a szelekre és a tengerre
b. megdorgálta a szeleket és a tengert
c. kinyújtotta kezeit, és a szél valamint a tenger engedtek neki
d. imádkozott az Ő Athyjához
9 rész.
55. A gutaütött meggyógyításakor, Jézus milyen kijelentése volt káromlásnak ítélve? 92-3
a. Elég néked az én kegyelmem
b. Vedd fel a te nyoszolyádat, és járj
c. Megbocsáttattak néked a te bűneid
d. Szabad azért szombaton jó cselekedni
56. Máté elhivatása után miért zúgolódtak a farizeusok? 910-11
a. azért, amiért bűnösöket fogad magához
b. azért, amiért nem mos kezet evés előtt
c. azért, mert a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt evett
d. azért, mert megbocsátotta a bűnösök bűneit
57. Mikor mondta Jézus: „nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, és irgalmasságot akarok és nem áldozatot”?
99-13
a. amikor a templomban volt
b. amikor a vámszedőkkel evett
c. amikor meggyógyította a guttaütöttet
d. amikor meggíógyította a bélpoklosokat
58. Milyen hasonlóság volt János tanítványai és a farizeusok között? 914
a. János tanítványai és a farizeusok is kételkedtek Jézusban
b. János tanítványai és a farizeusok is bőjtöltek
c. János tanítványai és a farizeusok is megvetették a vámszedőket
d. János tanítványai és a farizeusok is elítélték a sadduceusokat

59. Mikor volt az, hogy Jézus egy házhoz menvén, hogy segítsen rajtuk, útközben egy beteget gyógyított meg? 918-22
a. amikor Jairus háza felé tartott
b. amikor Simon háza felé tartott
c. amikor Mária és Márta háza felé tartott
d. amikor a százados háza felé tartott
10 rész.
60. Amikor Jézus elküldte 12 tanítványát prédikálni, hova nem engedte, hogy menjenek? 105
a. Jeruzsálembe
b. Galileába
c. Samaritánusok városába
d. Názáretbe
61. Írd le a 12 apostol nevét, amikor elküldte Jézus őket prédikálni. 102-5
Péter, András, Jakab, János, Filep, Bertalan, Tamás, Máté, Jakab – az Alfeus fia, Lebbeus, Simon, Júdás
62. Milyen súlyos ítéletet mondott Jézus arra a házra és városra, amely nem fogadja be a tanítványokat? 1014-15
a. megégettetik olthatatlan tűzzel
b. kénköves esőt bocsát rá az Úr
c. az ítélet napján könnyebb lesz a Sodoma és Gomora dolga
d. lakóit betegséggel fogja sújtani
63. Hogyan volt Jézus a háborúság kezdeményezője? 1034-36
a. azt mondta: aki fegyvert fog, fegyverrel kell meghalnia
b. azt mondta: ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre
c. azt mondta: szemet szemért, fogat fogért
d. azt mondta: e világban haborúságtok lészen
11 rész.
64. Hogyan válaszolt Jézus Keresztelő János tanítványainak, akiket a fogságból küldött hozzá? 114-6
a. menjetek el és jelentsétek meg Jánosnak amiket hallotok és láttok
b. azok után amiket láttatok és hallottatok, mégsem hisztek énbennem?
c. boldogok, akik nem látnak és hisznek
d. aki hisz, az megtartatik
65. Melyik városról mondta Jézus, hogy a pokolig fog megaláztatni?
a. Jeruzsálemről
b. Tírusról
c. Kapernaumról
d. Názáretről
12 rész.
66. Miért szedtek és ettek a tanítványok kalászokat szombatnapon? 121
a. azért, mert nem akarták betartani a farizeusok rendeléseit
b. azért, mert Jézus erre kérte őket
c. azért, mert bosszantani akarták a farizeusokat
d. azért, mert megéheztek
67. A zsidók számára milyen botránkoztató kijelentést tett Jézus önmagáról, a szombatnapi kalász-szedés után? 118
a. a szombatnak is Ura az embernek Fia
b. irgalmasságot akarok, és nem áldozatot
c. az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű
d. boldog, aki énbennem meg nem botránkozik
68. Milyen kijelentést tett Jézus a szombatnapi munkával kapcsolatban? 1212
a. semmi munkát ne végezz a hetedik napon
b. teljes mértékben szenteld meg a szombatot
c. szabad szombatnapon jót cselekedni
d. szabad szombatnapon gyógyítani
69. Mi nem bocsáttatik meg sem a földön, sem a mennyben? 1231-32
a. a Jézus ellen elkövetett bűn
b. a Szentlélek elleni bűn
c. az Atya ellen elkövetett bűn
d. Nem létezik ilyen bűn
70. Kiket foglalt magába Jézus családja? 1250
a. apját, anyját és testvéreit
b. apját, anyját, testvéreit és tanítványait
c. mindenkit, aki cselekszi a mennyei Atya akaratát
d. mindenkit, aki elfogadja Őt Megváltójának

13 rész.
71. Hol mondta el Jézus az Isten országáról szóló példázatokat? 131-2
a. egy házban
b. egy hajóban
c. a mezőn
d. a templomban
72. Mit használt „sokat” Jézus az ő prédikációiban? 133
a. tanításokat
b. példázatokat
c. feddő beszédeket
d. hasonlatokat
73. Kik kívánták látni és hallani azt, amit a tanítványok láttak és hallottak? 1317
a. a papok
b. sok próféta és igaz
c. a napkeleti bölcsek
d. sok jámbor ember
74. Egyeztesd a három oszlopot: 134-8,19-23
- útfélre esett mag
- gyümölcsöt terem
- örömmel fogadja az igét, üldözésben megbotránkozik
- köves helyre esett mag
- a tövisek megfojtották
- aki nem érti az igét, a gonosz elkapkodja
- tövisek közé esett mag
- elsült a nap sugaraitól
- halja és érti az igét, gyümölcsöt terem
- jó földbe esett mag
- a madarak elkapdossák
- a világ gondja és a gazdagság megfojtja az igét
75. A földbe vetett jó mag példázata szerint, a búzán kívül, ki, mikor és mit vetett a gazda földjébe, és mikor jöttek rá?
1325-26
a. az ellenség, amikor a gazda aludt konkolyt vetett, és csak akkor jöttek rá amikor a vetés felnevekedett
b. a gazda barátja segített más jó magot vetni, ami jobb termést eredményezett
c. a szomszéd konkolyt vetett amíg a gazda aludt, és csak akkor jöttek rá amikor a vetés felnevekedett
d. a Sátán követői konkolyt vetettek amíg a gazda aludt, és csak akkor jöttek rá amikor a vetés felnevekedett
76. Mennyi lisztbe keverte az asszony a kovászt Jézus példázata szerint? 1333
a. egy mércze lisztbe
b. két mércze lisztbe
c. három mércze lisztbe
d. négy mércze lisztbe
77. Hol és kinek mondta el Jézus a szántóföldben elrejtett kincs, az igazgyöngy és a tengerbe vetett gyalom példázatait?
1336, 44-47
a. a tenger partján, a sokaságnak
b. a tó partján, egy csónakban ülve, a farizeusoknak és írástudóknak
c. a mezőn, a sokaságnak
d. a házban, tanítványainak
14 rész.
78. Amikor Heródes Jézusról hallott, kinek hitte őt? 141-2
a. Ilyésnek
b. Keresztelő Jánosnak
c. Malakiásnak
d. Egynek a a próféták közül
79. Miért börtönöztetett be Keresztelő János? 143-4
a. azért, mert Jézusról prédikált
b. azért, mert Heródiás leánya ezt kérte tőle
c. azért, mert megfeddte Heródest, amiért testvére feleségével élt
d. azért, mert Heródes meg akart szabadulni tőle
80. Az ötezer megvendégelése előtt, amikor Jézus egyedül akart lenni, miért gyógyította meg a betegeket? 1414
a. azért, hogy bebizonyítsa isteni hatalmát
b. azért, mert megszánta őket
c. azért, hogy tanítványait bátorítsa
d. azért, mert az Atya erre kérte Őt
81. Hova ment és mit csinált Jézus az ötezer megvendégelése után, miután elküldte a tanítványokat a túlsó partra és a
sokaságot haza? 1423
a. felment a hegyre, magánosan imádkozni
b. felment a hegyre a tanítványokkal, és beszélgetett velük
c. csónakba ült és átevezett tanítványaival a túlsó partra
d. felment a hegyre kissé megpihenni

82. Hol gyógyított Jézus úgy, hogy csak a ruhája peremét érintették? 1414-36
a. Galileában
b. Genezáret földén
c. Kapernaumban
d. Názáretben
15 rész.
83. A jeruzsálemi írástudók és farizeusok milyen rendelések áthágásával vádolták a tanítványokat, amikor a mosdatlan
kézzel való evés miatt hibáztatták őket? 152
a. a vének rendeléseinek áthágásával
b. a Mózesi törvények áthágásával
c. a papok törvényeinek áthágásával
d. a tisztasági törvények áthágásával
84. Hogyan válaszolt Jézus a tanítványok kérdésére: „Tudod-e, hogy a farizeusok e beszédet hallván, megbotránkoztak?” 1512-14
a. ne hallgassatok a farizeusok beszédére
b. vakoknak vak vezetői ők
c. aki velem nem gyűjt, tékozol
d. olyanok, mint valami meszelt sírok
85. Jézus mindig kedves, figyelmes, segítőkész volt, mások szenvedésén azonnal enyhített. Mikor tűnt úgy, hogy teljesen
hidegen hagyja egy szenvedő lélek őszinte kérése?
a. a gadarai ördöngös esetében
b. a vérfolyásos asszony esetében
c. a kananeus asszony esetében
d. a Jairus leányának esetében
16 rész.
86. Mit akart mondani Jézus, amikor a farizeusok és sadduczeusok kovászáról beszélt? 166,12
a. azt, hogy őrízkedjenek a farizeusok és sadduceusok tudományától
b. azt, hogy ne egyenek a farizeusok és sadduceusok által felkínált kenyérből
c. azt, hogy ne érintkezzenek a farizeusokkal és sadduceusokkal
d. azt, hogy legyenek óvatosak a farizeusokkal és sadduceusokkal
87. Amikor Jézus arról kérdezte tanítványait, hogy kinek hiszik Őt, ki válaszolt erre a kérdésre? 1615-16,19
a. Jakab
b. János
c. Júdás
d. Péter
88. Milyen eseménytől kezdve figyelmeztette Jézus tanítványait szenvedései, kivégzése felől? 1621
a. attól fogva, hogy Czézárea Filippiben volt tanítványaival
b. attól fogva, hogy megvendégelte az ötezer embert
c. attól fogva, hogy Keresztelő Jánost megölték
d. attól fogva, hogy megtisztította a templomot
17 rész.
89. Mikor volt együtt Mózes, Illés, Péter, János és Jakab? 171-3
a. Galileában
b. A megdicsőülés hegyén
c. A Jordán partján, Jézus keresztsége alkalmával
d. Jézus mennybemenetele alkalmával
90. Kire utalt Jézus, amikor a tanítványoknak Illés eljöveteléről beszélt? 1710-13
a. Keresztelő Jánosra
b. Önmagára
c. Illés prófétájára, Elizeusra
d. Magára Illés prófétára
91. A tanítványok milyen oknál fogva nem tudták meggyógyítani a holdkóros fiút? 1719-21
a. kételkedésük miatt
b. hitetlenségük miatt
c. önteltségük miatt
d. félénkségük miatt
92. Hol volt Jézus, amikor másodszor beszélt szenvedéseiről tanítványainak? 1722-23
a. Jeruzsálemben
b. Kapernaumban
c. Názáretben
d. Galileában

93. Miért és kinek a parancsára halászott Péter horoggal? 1724-27
a. Jézus parancsára, azért, hogy kifizessék a templomadót
b. Jézus parancsára, hogy eleséget vásároljanak a tanítványoknak
c. Júdás parancsára, hogy adakozzanak a szegényeknek
d. Jézus parancsára, hogy megdicsőíttessék az Ő neve
18 rész.
94. Milyen kérdésre mondta el Jézus „ha … olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek”? 181-3
a. Kicsoda üdvözülhet tehát?
b. Ki nagyobb a mennyeknek országában?
c. Mit cselekedjem, hogy üdvözüljek?
d. Kicsoda az Igazság?
95. Milyen eljárást javasol Jézus a vétkezővel szemben? 1815-17
a. Azonnal meg kell beszélni az ügyét a gyülekezetben
b. Azonnal meg kell beszélni az ügyét a bizottságban
c. Először meg kell őt dorgálni négyszemközt
d. Először meg kell beszélni az ügyét a családjával
96. Hány személy szükséges ahhoz, hogy Isten megjelenjen, Jézusnak egy bizonyos alkalommal tett kijelentése szerint?
1820
a. egy személy
b. tíz személy
c. két vagy három személy
d. öt személy
97. Mi az adós szolga példázatának a mondanivalója egy szóban? 1835 (megbocsátás)
a. könyörület
b. szeretet
c. megbocsátás
d. irgalom
19 rész.
98. Milyen esetben engedte meg Jézus az elválást? 199
a. semmilyen esetben sem
b. hűtlenség esetén
c. abban az esetben, ha a házasfelek nem egyeznek egymással
d. abban az esetben, ha az egyik fél erőszakoskodik a másikkal
99. Kikről gondolták a tanítványok, hogy nem fontosak Jézus számára? 1913-14
a. a vámszedők
b. a farizeusok
c. a betegek
d. a gyermekek
100. Jó volt Jézus, saját kijelentése alapján? 1917
a. Igen
b. Nem
c. Soha nem beszélt erről
d. Nincs feljegyezve
101. Ha a gazdag ifjú megtartotta a parancsolatokat és ez elég volt neki, hogy elnyerje az örök életet, akkor miért volt
szüksége arra is, hogy eladja minden vagyonát? (a Biblia szószerinti kijelentése alapján) 1921
a. azért, hogy tökéletes legyen
b. azért, mert a szegényeknek nagy szüksége volt támogatásra
c. azért, hogy minél gyorsabban terjedjen Jézus evangéliuma
d. azért, hogy bebizonyítsa áldozatkészségét
102. Hogyan érhető el az üdvösség? 1925-26
a. jó cselekedetek által
b. ez Isten ajándéka
c. sok ima és böjt által
d. sok ima és tanulmányoás által

20 rész.
103. Mi késztette zúgolódásra a reggeli munkásokat, a szőlőmunkások példázatából? 209,15
a. az, hogy nem kapták meg előre megígért bérüket
b. az, hogy a gazda kihasználta őket
c. az, hogy ugyanannyi pénzt kaptak, mint a 11 órás munkások
d. az, hogy a tűző napon kellett dolgozzanak
104. Jézus, milyen kijelentése után mondta el a szőlőmunkások példázatát? 1930; 2016
a. elég néktek az én kegyelmem
b. embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges
c. aki velem nem gyűjt, az tékozol
d. sok elsők lesznek pedig utolsók, és sok utolsók elsők
105. Hol jelentette ki Jézus harmadszor halálát, szenvedéseit, feltámadását? 2017-19
a. Jeruzsálemben
b. A Jeruzsálem felé vezető úton
c. Galileában
d. Kapernaumban
106. Ki kérte, hogy Jakab és János, Jézus mellett üljön az Ő országában? 2020
a. maga Jézus
b. maga a két tanítvány
c. Jakab és János anyja
d. Senki nem kért ilyesmit
107. Hogyan sikerült meggyógyulnia a Jerikói vakoknak? 2030-31
a. hit által
b. kitartás által
c. ima és böjt által
d. szorgalom által
21 rész.
108. Hova valósi volt Jézus bevonulási szamara? Azonosítsd a helyiség nevét. 211-2
a. Bethánia
b. Bethfagé
c. Betlehem
d. Beérseba
109. Hogyan fogadták Jeruzsálem lakói Jézust, ünnepélyes bevonulásakor? 2110
a. lelkesen
b. közömbösen
c. gyűlölettel
d. felháborodva
110. Hol aludt Jézus a templomtisztítást követő éjszakán? 2117
a. Bethfagéban
b. Bethániában
c. Jeruzsálemben
d. Beérsebában
111. Miben előzték meg a vámszedők és a paráznák a nép véneit? 2132 (hittek Jánosnak)
a. többet tartózkodtak Jézus közelében
b. hittek Keresztelő Jánosnak
c. a keresztségben
d. hittek Jézusban
112. Hol mondta el Jézus „a szőlőbe küldött két fiú”, „a szőlőművesek”, és „a mennyegzői ruha nélküli ember” példázatait?
2123,28-,33-,221
a. a tenger partján
b. Jeruzsálem utcáin
c. A templomban
d. A mezőn
113. Kinek tartotta a nép Jézust? 2146
a. Messiásnak
b. Prófétának
c. Egyszerű embernek
d. Isten Fiának

22 rész.
114. Jézusnak milyen kijelentése bátorít a hatóságokkal szembeni kötelességeink teljesítésére? 2221
a. Keressétek először Isten országát
b. Adjátok meg ami a császáré a császárnak
c. Kérjetek, és adatik néktek
d. Legyetek azért tökéletesek
115. Melyik embercsoport tagadta a feltámadást?
a. a farizeusok
b. a sadduczeusok
c. az esszéneusok
d. az írástudók
23 rész.
116. Ki kell a szolgai munkát elvégezze, az isteni elvek szerint? 2311
a. a leggazdagabbnak
b. a legszegényebbnek
c. a fennhéjázónak
d. aki nagyobb közöttetek
117. Hány jajt mondott Jézus a zsidó vezetők ellen és melyek azok? 2313,14,15,16-,23-,25-,27-,29
a. 8
b. 7
c. 9
d. 5
24 rész.
118. Mit jövendölt meg Jézus a templomról? 241-2
a. azt, hogy naggyá és dicsőségessé lesz
b. azt, hogy teljesen leromboltatik
c. azt, hogy oda menekülnek majd Isten gyermekei
d. azt, hogy megmarad a veszély idején is
119. Hol mondta el Jézus a tanítványoknak az Ő eljövetelének jeleit? 243
a. az olajfák hegyén
b. a Galileai tenger partján
c. a templomban
d. a Gecsemáné kertben
120. A Jézus visszajövetelét megelőző jelek közül melyik fog utoljára teljesedni? 2414
a. hamis próféták és hamis krisztusok támadnak
b. Isten országának az evangéliuma hirdettetik az egész világon
c. Nemzet támad nemzet ellen és ország ország ellen
d. A szeretet sokakban meghidegül
121. Ki üdvözül? 2413
a. aki megtartja a parancsolatokat
b. aki hirdeti az evangéliumot
c. aki segíti a szegényeket
d. aki mindvégig állhatatos marad
122. Kiknek lesz a legnehezebb a nyomorúság idején? 2419
a. a betegeknek
b. az időseknek
c. a terhes és szoptató asszonyoknak
d. a gyermekeknek
123. Hogy lesz kibírható a nyomorúság ideje? 2422
a. úgy, hogy Isten különleges erőt ad
b. úgy, hogy megrövidíttetnek azok a napok
c. úgy, hogy Isten megakadályozza a gonoszok támadásait
d. úgy, hogy Isten csodákat tesz gyermekei érdekében
25 rész.
124. Mekkora vagyona volt a gazdának a tálentumok példázatából? 2514-15
a. 7 tálentom
b. 10 tálentom
c. 8 tálentom
d. 5 tálentom

125. Mi szerint kaptak tálentumokat a szolgák az ő uruktól? 2515
a. erejükhöz képest
b. vagyonukhoz képest
c. tehetségükhöz képest
d. jóságukhoz képest
126. Mit jelent a tálentum a példázatban rejlő magyarázat szerint? 2527
a. tehetséget
b. erőt
c. hatalmat
d. pénzt
127. Kikkel azonosította magát Jézus a juhok és kecskék példázatában? 2539-40,45
a. a világ legkisebbjeivel
b. a pásztorral
c. a királlyal
d. a juhookkal
128. Kik részére lesz elkészítve a végső, örök tűz? 2541
a. a Jézus bal keze felől állóknak
b. a Jézus jobb keze felől állóknak
c. az írástudóknak és farizeusoknak
d. azoknak, akik Őt keresztre feszítették
26 rész.
129. Mikor beszélt Jézus utoljára az Őt váró szenvedésekről? 262
a. egy nappal húsvét előtt
b. Jeruzsálembe való bevonulásakor
c. három nappal húsvét előtt
d. két nappal húsvét előtt
130. Ki volt a főpap Jézus idejében? 263
a. Annás
b. Kajafás
c. Cziréneus
d. Pilátus
131. Ki volt az az „üzletember”, aki halálos üzletet kötött? 2614-15, 273-5
a. Simon
b. Máté
c. Júdás
d. Nátánael
132. Miben egyesültek a tanítványok Péterrel, az olajfák hegyén? 2635
a. imában
b. a fogadkozásban, hogy soha meg nem tagadják Jézust
c. az alvásban
d. a szolgálatban
133. Hányszor találta Jézus aludva tanítványait? 2638-45
a. egyszer
b. kétszer
c. háromszor
d. nincs feljegyezve
134. Hány tanítvány maradt Jézus mellett elfogatása után? 2656 b
a. három
b. egy
c. egy sem
d. tizenegy
135. Ki kérdezte Pétert, amikor megtagadta több ízben Jézust? 2669,71,73
a. egy szolgálólány
b. egy szolgálólány, és az ott álldogálók
c. egy szolgálólány, és a többi szolga
d. két szolgálólány, és az ott álldogálók
27 rész.
136. Amikor Júdás eladta Jézust, azt akarta, hogy megöljék Őt? 273
a. igen
b. nem
c. nem lehet tudni
d. még ő sem tudta pontosan, hogy mit akar

137. Hogyan védekezett Jézus a hamis vádakkal szemben? 2712-14
a. megcáfolta azokat
b. hallgatott
c. isteni erejére hivatkozott
d. védőbeszédet tartott
138. A zsidók miért adták Jézust Pilátus kezére? 2718
a. irigységből
b. gyűlöletből
c. azért, mert meg voltak tévesztve
d. haragból
139. Miért kérte a sokaság egyöntetűen, hogy Pilátus Barabást bocsássa szabadon? 2720
a. azért, mert teljes szívükből gyűlölték Jézust
b. azért, mert nagyon ragaszkodtak Barabáshoz
c. azért, mert a főpapok és a vének rábeszélték őket
d. azért, mert nem hitték, hogy Jézus az Isten Fia
140. Mit írtak a keresztre, Jézus feje fölé? 2737
a. Ez Jézus, aki a zsidók királyának mondta magát
b. Ez Jézus, aki káromolta Isten nevét
c. Ez Jézus, a szegények védelmezője
d. Ez Jézus, a zsidók királya
141. Mivel akarták megitatni Jézust a Golgotán? 2734,48
a. méreggel
b. savanyú ecettel
c. méreggel elegyített ecettel
d. savanyú vízzel
142. Halála után, a zsidó vezetők minek nevezték Jézust? 2763
a. csalónak
b. hitetőnek
c. prófétának
d. gyógyítónak
28 rész.
143. A nap melyik részében támadt fel Jézus? 281-2
a. virradatkor
b. reggel
c. délelőtt
d. délben
144. Kik értek elsőnek a sírhoz? 28:1
a. Péter és János
b. Mária Magdaléna és Mária
c. A kertész, aki gondozta a kertet
d. Mária és Péter
145. Hol találkozott Jézus a tanítványokkal? 2816
a. Jeruzsálemben
b. A Tibériás tó partján
c. Bethániában
d. Galileában, a hegyen
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