
Gladtidings Bible Studies in Hungarian 
Questions in John’s Gospel 
  
1. Isten vala az Ige (Jn 1:1-18) 
Háttér: (A) Ha a Jó Hír tanulmányozó csoportodban olyanok is vannak, akik egyáltalán nem 
ismerik a Bibliát, akkor azt javasoljuk, hogy ne ezzel a tanulmánnyal kezdjék, túl nehéz 
kezd�knek. (B) A zárójelbe tett kérdéseket csak akkor tegyék fel, ha senki nem válaszolt az 
azt megel�z�re. 
 
1. Az Ige (vs.1-3,14) 
- Magyarázd el a saját szavaiddal ennek a négy versnek a jelentését. 
- Szerinted milyen jelent�sége van az „Igének” két ember közösségében? 
- Miért az „Ige” a legfontosabb a keresztény hitben, miért fontosabb még, mondjuk a 
tapasztalatoknál is? 
- Ha nem rendelkeznénk Isten Igéjével, honnan ismerhetnénk meg �t? 
- Miért hívják Jézust Isten Igéjének? 
 
2. A világosság (vs.4-10) 
- Mit jelent a 4-5. vers? 
- Miben hasonlít Jézus, és a fény? 
- Mit jelent az, hogy a sötétség nem gy�zte le a világosságot? (5. vers, és a hozzá tartozó 
magyarázat) 
- Miért nem ismerte fel a világ Jézust annak ellenére, hogy világosságként „ragyogott” a 
sötétségben? (vs.10) 
 
3. Keresztel� János (vs.6-8) 
- A szöveg alapján mi volt Keresztel� János szerepe? 
- Mit jelent az, hogy Keresztel� János nem maga volt a világosság? (vs.8) 
- Mit�l vált János olyan alázatossá, hogy nem törekedett arra, hogy � legyen a „világosság”? 
- Hasonlítsd össze János szerepét az Isten királyságában betöltött saját szerepeddel. 
 
4. A világ, és Isten gyermekei (vs.9-13) 
- Milyen hely a „világ” a szöveg szerint? 
- Hogyan válik valaki Isten gyermekévé a szöveg alapján? (Természetes születés útján miért 
nem válik senki azzá?) 
- Te már Isten gyermeke vagy? Ha igen, hogyan váltál azzá? (Válaszolhatsz magadban is.) 
 
5. János tanúbizonysága (vs.15-18) 
- Mondd el a saját szavaiddal, hogy János milyen tanúbizonyságot tett Jézusról? 
- Te ki tudsz állni amellett, hogy a 16. vers igaz a te életedre is? 
- János szerint mi az egyetlen mód arra, hogy megismerjük Istent? 
- Ennek a résznek a fényében mi a véleményed arról, hogy a zsidók, muzulmánok és 
keresztények Istene végülis ugyanaz az Isten? 
 
Jó Hír: Jézus és az Ige egy, és ugyanaz. Ha befogadod a Biblia szavait az életedbe, Jézust 
fogadod el. Ha elutasítod a Bibliát, Jézust utasítod el. Jézus szava a világosság, amely a 
mindennapok sötétjében fénylik. Csak ezekb�l a szavakból nyerhetsz „kegyelmet 
kegyelemre”. 



2. Megtaláltuk a Messiást (Jn 1:43-51) 
Háttér: Nézd meg, hogy Betánia (1:28), Betshaida (1:44) és Názáret (1:46) hol található a 
térképen. Az Ószövetségben nem találunk messiásról szóló utalásokat Názáretre vonatkozóan, 
kivéve, hogy a „vessz�szál” a héber „názáreti” szóhoz nagyon hasonlít. (Ézs 11:1, 53:2, Jer 
23:5, 33:15). A vezet� olvassa fel Jákob lajtorjájának történetét (1 Móz 28:10-22), az utolsó 
kérdés utal rá. 
 
1. Miért akart Fülöp azonnal beszélni a barátaival Jézusról, holott csak rövid ideje 
ismerte? (vs.43-45) 
- Emlékezz vissza arra, amikor el�ször találkoztál Jézussal. Meg akartad osztani másokkal is 
amit találtál? Miért éreztél így? 
 
2. Miért kételkedett Nátánael Fülöp szavaiban? 
- Miért ment akkor mégis megnézni Jézust? 
 
3. Mit értett azokon a szavakon Jézus, amivel Nátánaelt üdvözölte? (vs.47) 
- Szerinted hogy érezte magát Nátánael, mikor hallotta Jézus üdvözletét? 
- Hogy éreznéd magad, ha Jézus ma ezekkel a szavakkal üdvözölne: „Íme egy igaz 
keresztény, akiben hamisság nincsen!”? 
 
4. Nátánael tényleg meglep�dött azon, hogy Jézus tudta mi történt a fügefa alatt. 
Képzeld el mir�l gondolkozhatott, vagy imádkozhatott. 
 
5. Emlékezz vissza, hogy mir�l gondolkoztál legutóbb mikor egyedül voltál. Hogy érzed 
magad, ha rájössz, hogy Jézus is ott volt, és úgy olvasott a gondolataidban, mint egy 
nyitott könyvben? 
- Mit jelenthet egy embernek, ha tudja, hogy rajta kívül még valaki ismeri az igazi énjét? 
 
6. Jézus szavai a 47. versben a 32. Zsoltár 1-2. versét idézik (A vezet� olvassa fel ezt a két 
verset.). Ezek alapján a versek alapján hogyan válhat valaki annyira becsületessé, hogy 
semmi hamisság ne találtasson a szívében? 
 
7. Milyen alapon nevezi hirtelen Nátánael Jézust Isten Fiának, és Izrael királyának? 
(vs.49) 
 
8. A vezet� foglalja össze az 1 Móz 28:10-22-t. Hogy érti Jézus az 50-51. verset? Gondolj 
különböz� okokra. 
- Mi a közös Jákob lajtorjája, és Jézus keresztje között? 



3. A víz borrá válik (Jn 2:1-11) 
Háttér: Jézus idejében egy esküv� nagy esemény volt. Sokszor napokig is eltartott.12 km volt 
a távolság Názáret és Kána között. Jézus édesanyja most fogja látni a fia els� csodatételét, 
habár � már megtapasztalta a sz�z-nemzést korábban. 
 
1. Miért fogyhatott el a bor az esküv�n? Sorolj fel több lehet�séget! 
- Szerinted mi aggasztotta a legjobban a vendéglátókat, vagy a fiatal párt ebben a helyzetben?  
 
2. Szerinted Mária fel volt készülve egy olyan csodára, ami az esküv�n megesett? Miért? 
- A 3. versben olvashatjuk mit kért Mária Jézustól. Hasonlítsd össze ezt a te kéréseiddel, és 
nézd meg mi a különbség. 
 
3. Miért nem adta fel Mária, mikor Jézus elutasította, hogy tegyen valamit? (vs.4) 
- Mit hitt ekkor a fiával kapcsolatban? 
- Miért tett mégis csodát Jézus, annak ellenére, hogy esetleg nem ezt tervezte az elején? 
 
4. Milyen helyzetben van szükségünk olyan hitre, mint amilyen Máriának volt? 
 
5. Szerinted hogy érezték maguk a szolgák, mikor egy mozgalmas esküv�i mulatság alatt 
több száz liter vizet kellett cipelniük a falu kútjából?  
- Miért tették meg a szolgák, amit Jézus mondott nekik? 
 
6. Hány évbe telik, míg egy bor rendesen megérik? 
- Ekkora mennyiség�, és ilyen min�ség� bor mennyibe kerülne a te pénznemedben 
manapság? (vs.6) 
 
7. Szerinted hogy érezték magukat a szolgák, mikor rájöttek, hogy a víz borrá változott? 
- Vajon az összes szolga hitt Jézusban onnantól kezdve? Miért? 
 
8. A „dics�ség” szó azt jelenti a Bibliában, hogy Isten jelenléte látható a szemeink el�tt. 
Isten dics�ségét el�ször a Szent Sátorban, és a templomban láthatták. Mit jelenthet 
akkor ez, hogy a tanítványoknak is megmutatta a dics�ségét ezen a  jelen keresztül? 
(vs.11) 
- János apostol miért nem „csodáknak” nevezi, Jézus csodáit, miért inkább „jeleknek”? 
- A kés�bbiekben János elmondja, hogy Isten dics�sége Jézus szenvedéseiben is 
megmutatkozik. Hogy érti ezt? 
 
9. Mit hittek a tanítványok Jézusról ezután? 
- Miért nem volt még kész a tanítványok hite? 
 
Jó Hír: Az Ószövetségben a bort összefüggésbe hozták azzal az uralkodóval, aki majd 
Júdeából származik. „Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot…míg elj� Siló, és a népek néki 
engednek…ruháját borban mossa” (1 Móz 49:10-11). Az Újszövetségben a bor Jézus vérére 
utal, amely a mi b�neink bocsánatára lett kiontva. 



4. Jézus és az ostor (Jn 2:13-22) 
Háttér: A zsidók számára a templom volt a világon a legfontosabb hely, még a saját 
otthonaiknál is fontosabb volt. Salamon király építtette az els� templomot, Ezsdrás a 
másodikat. Jézus idejében a templom egy pompás épület volt, amelyet Nagy Heródes 
építtetett. Jézus kereszthalála után csupán 30, 40 évig állt Jeruzsálemben. 
 
1. Olvasd el a 14-16. verseket. Mi a legmeglep�bb Jézus viselkedésében? 
- Beletelik némi id�be, míg valaki kötelekb�l elkészít egy ostort. Milyen lehetett Jézus 
miközben ezt a munkát végezte? (vs.15) 
- Képzeld el, milyen hangok voltak hallhatók a templomból a 15. versben leírt pillanatban. 
 
2. Miért nem próbálta senki megállítani Jézust míg az asztalokat borogatta és az ostort 
csattogtatta? 
- Mi volt az, ami tulajdonképpen feldühítette Jézust? 
 
3. Szerinted még a mi id�nkben is válhat Isten temploma/ a gyülekezet kereskedelem 
helyszínévé? Miért? 
- Áldozatokat mutattak be a templomban azért, hogy aki áldoz, a b�nei meg legyenek 
bocsátva. Hogy ronthatták el ezt a rendszert annyira, hogy Isten eredeti tervét�l teljesen 
eltérjenek? 
 
4. Miért gy�löli a Biblia Istene az olyan szertartásokat, amelyeket csak a látszat kedvéért 
végeznek el? 
- Ha végiggondolod a saját imádatodat, imáidat, szolgálatodat, ezeknek mekkora részét 
végzed el csak a látszat kedvéért? 
- Mit�l kéne megtisztítsa ma Jézus a szíved templomát? (Válaszolhatsz magadban.) 
 
5. Mi a különbség Jézus haragja, és a miénk között? 
 
6. Jézus ebben az igeszakaszban párhuzamot von a templom, és a saját teste között. 
(vs.19-21) Miért kellett Istennek egy új templomot emelnie ezen a Földön? (Egy templom 
melyik rendeltetését töltötte be Jézus a testével, mikor a kereszten függött?) 
 
7. Szerinted miért engedte Isten a rómaiaknak, hogy lerombolják Heródes templomát 
30-40 évvel Jézus halála után? (Miért nincs már szükség a jeruzsálemi templomra?) 
 
8. Jézus teste, mint templom, nem csak a kereszten bemutatott áldozatra utal, hanem a 
keresztény gyülekezetre is, mint Krisztus temploma itt a Földön. (1 Kor 12:27) Szerinted 
napjaink gyülekezetének szüksége van olyan megreformálásra, amelyet Jézus a 
jeruzsálemi templomban végzett el? Miért? 
- Milyen helyzetben kell a gyülekezet vezet�jének ostort készítenie? 
 
Jó Hír: Jézus miattad lett templommá – egy templom, ahol megfizettek a b�neidért. Nem 
csak templommá, hanem az áldozattá is: Isten Báránya, aki elhordozza a világ b�neit. 



5. A farizeus és a rézkígyó (Jn 3:1-16) 
Háttér: Habár Nikodémus szakért�je volt a vallási ügyeknek, még nem lépett be Isten 
láthatatlan Királyságba. Kicsit furcsának t�nhet, hogy Nikodémus Jézussal beszéli meg ezeket 
a dolgokat, holott Jézus fiatalabb nála, kevésbé tanult, és alacsonyabb társadalmi helyzet� 
mint �. Nikodémus az izraeli Szanhedrin tagja. 
 
1. Mik az er�sségek és gyengeségek Nikodémus jellemében az alapján, amit ebb�l a 
szövegb�l megtudhatunk? (Mit mutat meg róla, hogy éjszaka, és nem nappal jön, hogy 
találkozzon Jézussal?) 
- Mi az, amir�l Nikodémus igazából beszélni akart Jézussal? 
 
2. Miért nem volt biztos Nikodémus az üdvösségében, attól eltekintve, hogy egész 
életében hitt Istenben? 
- Milyen okokból lehetünk mi is bizonytalanok ezen a téren? 
 
3. Most gondolkodjunk Jézus következ� kifejezésén: „újjászületés”. Mi változik meg 
mikor valaki újjászületik? (vs.3-8) 
- Mit jelenthet az a kifejezés, hogy „vízt�l, és Szellemt�l születni”? (vs.5) 
 
4. Nikodémus azt kérdezi Jézustól, hogy: „Hogyan történhet ez (az újjászületés)?” (vs.9) 
Magyarázd el a saját szavaiddal, hogy mit válaszol neki erre Jézus (vs.10-16). 
 
5. Amikor az új születést magyarázza Jézus, Izrael pusztai vándorlásából hoz példát, azt 
az esetet, mikor Isten mérges kígyókat küld az emberek b�neinek megbüntetésére. 
Kés�bb Isten maga ad gyógyulást: bárki, aki felnézett a Mózes által készített réz 
kígyóra, megmenekült (4Móz 21:4-9). Miben hasonlít ez az eset Jézus keresztre 
feszítéséhez? Sorold fel a lehet� legtöbb hasonlóságot. (vs.13-16) 
 
6. Mit hittek azok az emberek, akik úgy döntöttek, hogy felnéznek a kígyóra? 
- A Bibliából megtudjuk, hogy sok ember meghalt aznap. Miért nem hitt mindenki az Isten 
által biztosított gyógyulásban? 
- Mi köze van ennek az Ószövetségi esetnek az újjászületéshez? 
 
7. A Bibliában a kígyó legtöbbször Sátánt jelképezi, Isten ellenségét. Vajon miért vont 
párhuzamot Jézus önmaga és a kígyó között? 
 
8. Mit tanít a 16. vers az újjászületésr�l? 
 
9. (Ha még van rá id�) Milyen félreértéseid voltak az újjászületéssel kapcsolatban? 
Ennek a szövegnek a  fényében beszéljétek meg. 
 
Jó Hír: Isten úgy szeretett téged, hogy az Egyszülött Fiát adta, hogy ha hiszel benne, ne vessz 
el, hanem örök életed legyen.  



6. Él� víz (Jn 4:5-19) 
Háttér: A Samária-beliek vére keveredett a pogányokéval, ezért a zsidók lenézték �ket. Ha az 
asszony a harmincas évei elején járt akkor, ez azt jelentette, hogy minden második évben 
cserélte a partnerét. 
 
1. Szerinted miért délben ment vízért ez az asszony, ahelyett, hogy délután ment volna, 
amikor minden más sikári asszony szokott abban az id�ben? (Hogy érezhette magát az 
asszony, mikor minden nap egyedül ment vízért?) 
- Kivel tudott kapcsolatot tartani?  
- Milyen reményei és félelmei lehettek a jöv�vel kapcsolatban? 
 
2. Melyik lehet a nehezebb: öt partnert elhagyni egymás után, vagy ötször átélni azt, 
hogy téged elhagynak? Miért? 
- Milyen lehetett hatodszorra is elkezdeni egy kapcsolatot, és ez alkalommal egy házas 
emberrel? 
- Hogyan tudta igazolni magának azt, hogy ellopta néhány falubeli gyermek apját? 
 
3. Mit gondolhatott magáról / a férfiakról általában / a szeretetr�l? 
 
4. A zsidó férfiak nem társalogtak nyilvánosan egy asszonnyal, még ha meg is tették, 
soha sem kettesben. Miért nem félt Jézus a kritikáktól, és a pletykáktól? 
- Miért kezdte Jézus azzal a beszélgetést, hogy szívességet kért az asszonytól? (vs.7) 
 
5. Mi módon értette félre Jézus szavait a 10. versben? 
- Mire szomjazott ez az asszony? 
- Te mire szomjazol a leginkább az életedben? (Válaszolhatsz magadban.) 
 
6. Olvasd úgy a 14. verset, mintha Jézus személyesen neked mondaná. Mit jelentenek 
számodra ezek a szavak a jelen körülményeid között? 
- Milyen az az ember, akinek él� víznek forrásai fakadnak a szívéb�l? 
 
7. Miért válaszolsz Jézus az asszony kérésére azzal, hogy: „Hívd a férjedet, és jöjj ide!” 
(vs.15-16) 
- Mi történt volna, ha Jézus a 18. versben leírtakat az el�tt közli az asszonnyal miel�tt a 16-
17. versben leírtak elhangzottak volna? 
- Miért akar szembesíteni a b�neinkkel miel�tt él� vizet adna nekünk? 
 
8. Hogy érezhette magát az asszony mikor ráébredt arra, hogy Jézus ismeri az egész 
életét? 
- Hogy érthette azt, hogy ahelyett, hogy megvetné �t Jézus, tör�dik vele? 
 
9. Az ezt követ� párbeszédben Jézus felfedi el�tt, hogy � a Megváltó – egy tényt, amit 
mások el�l elhallgatott. Szerinted miért tette ezt? (vs.25-26) 
 
10. Olvasd el a 28-30. verset. Milyen gyakorlati következményekkel járt az asszony 
életében az a tény, hogy elfogadta az él� vizet Jézustól? (Hogyan változott meg a saját 
b�neihez való hozzáállása? És mi a helyzet a falubeliekhez való viszonyával?) 
 



Jó Hír: Jézus a kereszten ez kiáltotta: „Szomjúhozom!” (Jn 19:28) Az él� víz forrásának 
tulajdonosa meg kellett, hogy tapasztalja a gyötr� fizikai, és lelki szomjúságot. Ezt az árat 
kellett kifizetnie azért az él� vízért, amit nekünk ajánl fel nap mint nap. 



7. Jelek, csodák és hit (Jn 4:46-54) 
Háttér: A százados, aki Jézust keresi ebben a részben Heródes Antipasnak dolgozott. Annak 
az embernek, aki letartóztatta, és megölette Keresztel� Jánost. Az a Heródes, aki a betlehemi 
gyermekeket ölette meg, ennek a nagyapja volt. A Heródesek csak félig voltak zsidók, és 
egyáltalán nem voltak népszer�ek a zsidók körében. Kapernaum és Kána között 38 km a 
távolság. 
 
1. Szerinted mik lehettek az élet jó és rossz oldalai a százados számára miel�tt a fia 
megbetegedett? 
 
2. Vajon miért döntött úgy ez az ember, hogy nem az egyik szolgáját küldi el Jézushoz, 
hanem � maga tette meg az utat? 
- Gondolj egy helyre, ami nagyjából 40 km-re van attól a helyt�l, ahol most vagy. Min 
gondolkozhatott a Kána felé tartó hosszú út közben az édesapa? 
 
3. Miért volt olyan nagyon nehéz ennek az embernek szívességet kérnie Jézustól? 
- Emlékezz vissza egy olyan helyzetre, mikor neked is nehéz volt Jézus elé vinni egy ügyet. 
Miért volt olyan nehéz? 
 
4. Mi köze van Jézus 48. versben elhangzott szavainak az egész történethez? 
- Mi a baj azzal, ha valaki jeleket és csodákat keres annak érdekében, hogy elhiggyen 
valamit? 
- Véleményed szerint alkalmazhatók –e Jézus 48. versben leírt szavai erre az emberre? Miért? 
 
5. Miért nem ment Jézus Kapernaumba annak ellenére, hogy a százados erre kérte �t? 
(vs.47-50) 
- Mi változott a hitében, mikor találkozott Jézussal? (vs.50) 
 
6. Miért olyan rendkívül nehéz hinni Isten szavában, azel�tt, hogy tapasztalnánk a 
segítségét? 
- Isten ígérete alapján mi az, amibe kapaszkodhatunk jelen helyzetünkben? 
 
7. Miért van feljegyezve a Bibliában, hogy mikor gyógyult meg a fiú? (vs.52)? 
- Milyen különbséget jelentett volna az apa számára, ha a fiú egy eltér� id�pontban, és nem 
akkor gyógyul meg mikor Jézus ígéretet tett erre vonatkozóan? 
 
8. Mit jelent a „hit” ez alapján a szöveg alapján? 
- Hasonlítsd össze a saját hited ezzel az emberével. 
 
9. Mit tanít ez az eset Jézus szaváról? 
- Mi a különbség aközött, hogy valaki Isten Igéje nélkül szenved, vagy kapaszkodni tud az 
ígéretekbe a szenvedések idején? 
 
10. Miért nem használta Jézus a szavának hatalmát, mikor � maga volt a halál 
közelében? 
 
Jó Hír: Jézus szava azért ilyen er�teljes, mert nagy árat fizetett ezért: a királyi tisztvisel� fia 
életben maradhatott, mivel Isten Fia meghalt helyette. 



8. Mindenki által elhagyatva (Jn 5:1-18) 
Háttér: Ebben a részben vet�dik fel a Jézus és a zsidók közti els� vita a szombatnapról. A 
szombat a legtöbb zsidó számára szent nap volt. Hitük szerint a Messiás addig nem fog 
visszajönni, míg mindenki meg nem tartotta a szombatot legalább egyszer. Régészeti ásatások 
során feltárták a Jeruzsálemi Bethesda tavat a tornácaival együtt. 
 
1. Gondolj bele milyen élete lehetett ennek az embernek a Bethesda egyik tornácán, 38 
éven keresztül. 
- Az 5. versben szerepl� görög szó, az astheneia jelenthet „betegséget”, de gyakrabban 
használják a „gyengeség” kifejezésére. Gondolj különböz� lehet�ségekre. Mi lehetett ennek 
az embernek a betegsége? 
- Miben különbözhetett a betegség els� 10 éve az utolsó 10-t�l? 
 
2. Miért nem gondoskodtak róla a rokonai? (vs.7) (Mi lehetett az � hibája, és mi 
másoké?) 
- Milyen benyomásod van ennek az embernek a jellemér�l? Nézd meg, mit mond a 7. 
versben. 
 
3. Milyen lehetett a kapcsolat a gyógyulásra váró betegek között? 
- Vajon a többiek miért nem engedték el�re ezt a szegény embert, hogy � érjen el�ször a 
vízbe, holott már sokkal régebb óta ott volt, mint �k? 
 
4. Mibe vetette tulajdonképpen a hitét ez az ember? (Kit�l várta a segítséget?) 
- Milyen furcsa menekül� utakat választanak manapság a beteg emberek? 
- Mi lehetett ennek az embernek a b�ne, amire Jézus a 14. versben utalt? 
 
5. Szerinted Jézus miért döntött úgy, hogy ezt az embert közelíti meg a többi szenved� 
helyett? 
- Miért kérdezett Jézus egy olyan magától értet�d� kérdést ett�l az embert�l? (vs.6) 
- Miért nem válaszolt egyértelm�en az ember? (vs.7) 
- Ha most Jézus azt kérdezné, hogy akarod –e, hogy egy éget� problémád megoldódjon, mit 
válaszolnál neki? 
 
6. Jézus szerint mi lehet rosszabb még az elmúlt 38 év végig szenvedésénél is? (vs.14) 
- Jézus szerint mi rosszabb számodra a jelenlegi szenvedésednél? 
 
7. Milyen céllal ment az ember a templomba a gyógyulása után? (vs.14) 
- Mikortól hitt ez az ember Jézusban (már ha egyáltalán hitt benne)? 
 
8. Miért tette az embert azt, amir�l a 15. versben olvashatunk? Gondolj különböz� 
lehetséges okokra. 
- Jézusnak el�re tudnia kellett, hogy hogyan fog végz�dni ez az eset. Akkor miért gyógyította 
meg az embert? 
 
Jó Hír: A végén Jézusnak is el kellett szenvednie ennek az embernek a sorsát: mindenki 
elhagyta �t. Jézusnak valami sokkal rosszabbat kellett átélnie, mint 38 évi betegséget: a 
Mennyei Atya megtagadta �t. Ezért tudja most minden elhagyottnak azt mondani, hogy: 
„Van valaki aki tör�dik veled, itt vagyok számodra én!”. 



9. Az élet kenyere (Jn 6:1-15) 
Háttér: A próféta, akire a 14. versben utalnak, az az ember, akir�l Mózes jósolta meg, hogy el 
fog jönni a világba. Neki is olyannak kellett volna lennie, mint Mózes (5 Móz 18:15, 18). 
Mivel az emberek mannát kaptak a pusztaságban Mózes ideje alatt, ennek az új prófétának is 
képesnek kellene lennie arra, hogy hasonló csodákat véghez vigyen. Öt kis cipó, és két hal 
akkoriban egy ember ebédjét tette ki. 
 
1. Mi volt Jézus népszer�ségének titka?(vs.2) 
- Miért nem tartott sokáig ez a népszer�ség? 
- Mit szoktak tenni a híres emberek, mikor a népszer�ségük elkezd csökkenni? 
 
2. Miért próbálta meg Jézus a tanítványai hitét újra meg újra? (vs.5-6) 
- Véleményed szerint egyre érettebbekké váltak a tanítványok ezek alatt a próbák alatt? 
- Próbálta már meg Isten a te hitedet pénzügyi nehézségeken keresztül? (Válaszolhatsz 
magadban.) 
 
3. 200 dénár Jézus idejében 8 hónapi fizetéssel volt egyenérték�. Napjainkban hány 
embert lehetne jóllakatni 8 hónapnyi munkabérb�l? (vs.7) 
 
4. Vajon hogy érezte magát a fiú, mikor felajánlotta az ebédjét az egyik tanítványnak? 
(vs.9) 
- Szerinted András csodát várt, mikor megemlítette a fiút Jézusnak? Szerinted miért? 
 
5. Néhány teológus felvetette, hogy azért lett elegend� az étel 5000 ember számára, mert 
akinek volt valamije, az megosztotta a mellette ül�kkel. Mi mutatja ebben a 
szövegrészben, hogy nem helytálló ez az elképzelés? 
- Miért olyan fontos ez a csoda, hogy mind a 4 evangéliumban megtalálható? 
 
6. Milyen uralkodót választottak maguknak az emberek a történelem folyamán? (vs.15) 
- Miért nem akart Jézus a zsidók királya lenni ezen a ponton, holott Dávid leszármazottjaként 
minden oka meglett volna erre? 
 
7. Mindenekel�tt mit vár manapság a „tömeg” Jézustól? 
- Te mit szeretnél kapni Jézustól mindennél jobban? 
- Az 5000 ember megvendégelésénél látott csoda mit mond neked személyesen? 
 
8. Miért vártak csodákat Jézustól az emberek, még azután is, hogy ezt megtapasztalták? 
(vs.30) 
 
9. Mit értett azon Jézus, mikor a csoda után azt mondta, hogy � az élet kenyere (vs.35)? 
 
Jó Hír: Olvasd el a 48-51. verseket. Az 5000 ember megvendégelése magáról Jézusról beszél 
– hogy � hogyan vált az élet kenyerévé. Jézusnak meg kellett halnia ahhoz, hogy mi ehessünk 
az � kenyeréb�l, és élhessünk örökké. Az élet kenyere jelentheti az Úrvacsora kenyerét is. 



10. Az elrejtett Messiás (Jn 7:40-52) 
Háttér: A 40. versben a „próféta” ismét az új Mózesre utal, akinek a megjelenését a zsidók 
már ezer éve várják. (5 Móz 18:15,18) 
 
1. Milyen különböz� embercsoportok jelennek meg ebben a szövegben? 
- Miben különbözik a Jézushoz való hozzáállásuk? 
 
2. Mi alapján kellett volna Jézus kortársainak felismernie, hogy � a Messiás? 
- Jézus miért nem jelentette ki mindenki el�tt, hogy: „Názáretben nevelkedtem, de Dávid 
leszármazottja vagyok, és Betlehemben születtem!” (vs.41-42)? 
 
3. Szerinted most könnyebb elhinni, hogy Jézus a Messiás, mint akkor, amikor még itt 
járt a Földön? Miért? 
 
4. Miért kellett elrejteni Jézus messiási voltát? (Mi történt volna, ha az elejét�l fogva 
nyilvánvaló, hogy Jézus a Messiás? 
 
5. Miért olyan nehéz egyénként egy tömeg ereje ellen megállni? (vs.45-48) 
 
6. Mit árul el a 49. vers a farizeusok gondolkodásmódjáról? 
 
7. Mit tervezhettek eredetileg a farizeusok egy-egy olyan tanácsgy�lésre, amelyr�l a 45-
52. versekben olvashatunk? 
- Miért inkább Jézus szavai, és nem a csodái, amiket véghez vitt, ejtette ámulatba a 
templomszolgákat? (vs.46.) 
 
8. Mi történhetett volna, ha Nikodémus nem hallgat? (vs.50-51) 
- Korábban, mikor Nikodémus az éj leple alatt látogatta meg Jézust, feltehet�leg azért tett így, 
mert félt a többi farizeustól. Most honnan szerzett bátorságot ahhoz, hogy kimondja azt, amit 
gondol? 
- Neked is van er�d arra, hogy kiállj a meggy�z�déseid mellett, még akkor is, ha mindenki 
más ellened van? 
 
9. Szerinted Nikodémus szavai elérték a kívánt hatást? Ha igen, mi volt az? 
- A történet végén Nikodémus kegyetlen kritikákkal néz szembe. Vajon megbánta amit 
mondott? (vs.52) 
 
10. (Ha még van rá id�) Mi lehet egy egyén felel�ssége egy olyan helyzetben, amikor a 
többség a rossz döntés meghozatalára készül? 
- Szerinted Isten miért nem jelentette ki egyértelm�en mindenki el�tt, hogy Jézus a Messiás? 



11. Jézus, mint bíró (Jn 8:1-11) 
Háttér: Mózes törvénye szerint, ha valakit tetten érnek házasságtörés közben, a férfit is, és a 
n�t is halálra kellett kövezni. (3 Móz 20:10) A rómaiaké volt a jog, hogy döntsenek f�benjáró 
b�nök ügyében, a leigázott Izrael területén. 
 
1. Mi késztet valakit arra, hogy házasságtörést kövessen el? Gondolj különböz� okokra. 
- Képzeld el ennek az asszonynak az életét, hogy milyen lehetett, miután megtalálta az „új 
szerelmet”. Milyen boldogságot, és milyen fájdalmakat hozhatott ez a kapcsolat az életébe? 
 
2. Szerinted mi lehet a legrosszabb abban, ha valakit éppen a házasságtörés közben 
érnek tetten? 
- Vajon hogyan érezhetett a partnere iránt ez az asszony, miután a férfi elhagyta a helyszínt? 
- Szerinted mi lehetett a legnehezebb dolog a férfi számára, aki feltehet�en szintén házas volt? 
 
3. Sokakat érintett ez az eset. Gondold végig, hogyan érezhettek a következ� emberek a 
paráznaság, és a lehetséges halálbüntetéssel kapcsolatban: az asszony férje – a 
gyermekei – a szülei (ha még éltek ekkor)? Mi a helyzet a szeret� feleségével, és annak 
gyermekeivel? 
- Hogyan befolyásolhatta ez az eset az érintett gyermekek jöv�jét? 
 
4. Hogy érezhette magát az asszony mikor Jézus elé hurcolták? (vs.3-5) 
- Mit gondolhatott akkor a saját paráznaságáról abban a pillanatban? 
 
5. Miért hurcolták a zsidók az asszonyt Jézus elé, holott tudták, hogy halálos ítélet 
kérdésében csak a rómaiaknak volt joga dönteni? 
- Miért nem válaszolta Jézus egyszer�en azt, hogy: „Egyik�töknek sincs semmi joga akár egy 
követ is vetni erre az asszonyra”, ahelyett, hogy a 7. versben leírtakat mondta volna? 
 
6. Szerinted miért olyan sorrendben hagyták el a helyet az asszony vádlói, ahogyan az a 
9. versben le van írva?  
- Miért nem volt kíváncsi Jézus arra, hogy milyen hatással vannak a szavai a közönségre, és 
miért hajolt inkább le, hogy írjon valamit a földre? 
 
7. Miért Jézusnak, és egyedül csak neki van joga kárhoztatni ezt az asszonyt? 
- Miért nem cselekedett a mózesi törvények szerint? 
- Mi lett azzal a büntetéssel, amit az asszonynak kellett volna elszenvednie, miután olyan sok 
ember boldogságát tette tönkre? 
 
8. Vajon az asszony miért nem hagyta el a helyszínt, mikor Jézus másodszor írt a földre, 
holott meg lett volna rá a lehet�sége? (vs.8-9) 
- Mikor kezdett hinni az asszony abban, hogy a b�nei meg lettek bocsátva? 
 
9. Szerinted miért akarta Jézus a 11. versben leírtakat szólni az asszonyhoz? 
- Jézus ezeket a szavakat neked is mondja ma. Mit jelentenek neked ezek a jelen 
helyzetedben? 
 
Jó Hír: Nem tudjuk meg mit írt Jézus a földre. Lehet, hogy bíróként viselkedett, és el�ször is 
a halálbüntetést írta oda, amit a házasságtör�kre mond ki a törvény. Majd mikor másodszor 
lehajolt, hozzátette, hogy „Én fogom kifizetni a büntetést a b�néért.”. 



12. A világ világossága (Jn 9:1-7, 18-23, 53-41) 
Háttér: Jézus kevés más csodájának szenteltek ekkora figyelmet, mint amekkorát a vakon 
született ember meggyógyítása kapott. (Jn 9:32, 10:21, 11:37) Ha valaki vakon születik, a 
szemgolyója nincs kifejl�dve rendesen. A többi érzékszerve azonban, mint például a hallása, 
nagyon érzékennyé válik. 
 
1. 1-7. vers 
- Hogyan változik meg a szül�k élete, ha egy fogyatékos gyermek születik a családba? 
- Milyen képet kapsz arról, hogy hogyan bántak ezzel a helyzettel a szül�k? 
- Képzeld el, milyen lehetett ennek a vak koldusnak egy napja. 
- Vajon mit gondolhatott ez az ember Isten szeretetér�l? 
- A vak koldus rengetegszer hallhatta, mit mondanak a mellette elhaladók az � 
fogyatékosságáról. Szerinted hozzá lehet szokni ahhoz, hogy a 2. versben leírt kommentárokat 
halljon? 
- Mi, emberek miért akarunk mindig vádolni valakit a körülöttünk történt rossz dolgokért? 
- Milyen helyzetben érezted azt, hogy egy tragédia, vagy a családodat ért sérelem valakinek a 
hibája lett volna? 
- Hogy érezhette magát a koldus, mikor hallotta Jézus válaszát a tanítványok kérdésére? (vs.3-
5) 
- Véleményed szerint a te életedben hogyan mutatkozik meg legjobban Isten munkája? (vs.3) 
- Mit mutat az a tény, hogy az ember nem ellenkezett, mikor egy idegen odajött, és sarat kent 
a szemére? (vs.6) 
- Miért nem gyógyította meg Jézus ott helyben, miért küldte el, hogy el kelljen tapogatóznia a 
Siloám taváig? 
 
2. 18-23. vers. A szül�k reakciója. Érdemes megjegyezni, hogy ha valakit kitagadtak a 
zsinagógából, az azzal járt együtt, hogy a szélesebb társadalmi körökb�l is ki volt zárva 
az illet� (pl. esküv�k, temetések… stb.). 
- Szerinted hogyan reagálhattak a szül�k a 2. versben olvasható hozzászólásokra? 
- Miért nem voltak felh�tlenül boldogok a szül�k, mikor a fiuk meggyógyult? 
- Ellentétben a szüleivel, miért nem félt a meggyógyított ember olyan látványosan attól, hogy 
kitagadják a zsinagógából? (vs.22) 
- Te hogy viselkedtél volna a szül�k helyében? 
 
3. 35-43. vers. A második beszélgetés Jézus, és a meggyógyított ember között. 
- Szerinted miért akart még egyszer beszélni Jézus ezzel az emberrel? 
- Miért nem kérdezte Jézus, hogy „Hiszel bennem?”, ahelyett, hogy azt kérdezte: „Hiszel –e 
az Ember Fiában? (vs.35) 
- Jézus ma ugyanezt a kérdést teszi fel. Mit válaszolsz neki? 
- Mit jelent az, hogy Jézus a világ világossága? (vs.5) 
- Mit jelent a 39. vers? 
- Mit gondolsz, Jézusnak miért kellett megtapasztalnia a pokol sötétségét, holott maga volt a 
világ világossága? 
 
Jó Hír: A saját-, és a szeretteid szenvedései azért történnek, hogy Isten munkája nyilvánvaló 
lehessen az életetekben. Vidd magaddal a 3. verset úgy, mintha Jézus személyesen neked 
mondta volna. 



13. A jó pásztor (Jn10: 1-16) 
 
1. 1-6. vers. Ezen a ponton Jézus még nem árulja el, hogy önmagáról van szó. Ezért a 
Bibliatanulmányozó csoportodban a szó szerinti juhászról, és bárányokról legyen szó. 
- Mi jellemez egy bárányt ez alapján a 6 vers alapján? 
- Milyen egy pásztor ez ezek alapján a versek alapján? 
- Miért nem boldogul egy bárány pásztor nélkül? 
- Miért nem könny� juhászt váltani? 
- Miben különbözik a juhász és a tolvaj? 
- Milyen szerepet tölt be egy béres a bárányok életében? 
 
2. 7-10. vers. Tolvajok, rablók és kapuk. 
- Mit jelent, hogy Jézus a kapu? (Hová nyílik ez a kapu?) 
- Kire utal Jézus a 8. versben? 
- Miért akarna bárki is a „kerítésen át”, és nem a kapun keresztül bejutni egy keresztény 
gyülekezetbe? (ld.1.vs) 
- Mit ért azon Jézus, amikor azt állítja, hogy vannak akik „lopnak, ölnek és pusztítanak” egy 
keresztény gyülekezeten belül? 
- Milyen jelent�sége van ezek a szavaknak a te életedre: „Én azért jöttem, hogy életük legyen, 
és b�völködjenek.”? (vs.10) 
 
3. 11-13. vers. Jézus csak most fedi fel, hogy � az a Jó Pásztor, akir�l sok ószövetségi 
próféta írt. (Pl. Ez 34, Zsolt 23) 
- Mi a különbség a pásztor és egy béres között? (Mi a béres els�dleges célja a munka 
elvállalásával?) 
- Kire céloz Jézus a „béres” kifejezéssel? 
- Találj minél több hasonlóságot Jézus és a jó pásztor között. 
- Hogy éreznéd magad, ha a gyermeked felajánlaná az életét a kutyájáért? 
- A kett� közül melyiknek van több értelme: annak, hogy egy ember meghal egy álletért, vagy 
hogy Isten meghal az emberekért? 
- Miért egyezett bele Jézus abba, hogy meghaljon érted? 
- Mondj egy példát „farkasokra” a keresztények között. 
- Napjaink pásztorainak hogyan kéne küzdenie a „farkasok” ellen, akik megtámadják a 
keresztény egyházat? 
 
4. 14-16. vers. Megismerni a Jó Pásztort. 
- Hogy ismeri meg egymást a pásztor és a bárány? (Hogyan ismer meg minket Jézus, és mi 
hogyan ismerhetjük meg �t?) 
- Mit tanít számunkra ez a rész Jézus szavairól? (vs. 3,4,5,8,16) 
- Hogyan tudjuk megkülönböztetni Jézus hangját a többi hangtól? 
- Mi a közös az összes keresztényben világszerte? (vs.16) 
- Miért nem beszélhetünk a Jó Pásztorról anélkül, hogy ne említenénk a halálát is? 
 
Jó Hír: A vezet� olvassa el 2 Móz 12:7,13-at. Ez a rész összekapcsolja a bárány és az ajtó 
képét, és megtanítja, hogy Jézus maga hogyan vált ajtóvá (kapuvá). 



14. A feltámadás és az élet (Jn 11:1-5, 32-46) 
Háttér: Mikor Jézus értesült Lázár betegségér�l, egy napi járóföldre volt Bethániától.  
 
1-5. vers 
 
1. Honnan tudta ez a három testvér, hogy Jézus szerette �ket? (vs.3, 5) 
- Honnan tudhatod, hogy Jézus szeret téged, és a családodat? 
 
2. Miért nem indult el Jézus azonnal, hogy meggyógyítsa Lázárt? 
- Mit értett Jézus azon, amit a 4. versben mondott? 
- Szerinted Jézus a te szenvedéseddel kapcsolatban is tudja ugyanazt mondani? 
 
25-26. vers 
 
3. Mit jelentenek ezek a versek? 
- Miért van az, hogy aki hisz Jézusban, nem kell többé félnie a haláltól? 
 
32-46. vers 
 
4. Szerinted hogyan érezhetett Jézus iránt Mária, míg a 32. versben leírt szavakat 
hallotta T�le? Beszéljetek meg különböz� lehet�ségeket. 
 
5. Mi lehetett pontosan az oka annak, hogy Jézus „elbúsula lelkében és igen 
megrendüle” (vs.33)? 
 
6. Mit jelenthetett Máriának az a tény, hogy Jézus vele együtt sírt? (vs.35) 
- Mit jelent számodra az, hogy – talán tudtodon kívül – Jézus veled együtt sírt, mikor egy 
szeretted eltávozott közületek, vagy egyéb szomorúság ért az életed során? 
 
7. Milyen okból gondolta azt Márta, hogy Jézus ki akarja nyitni a sírt? (vs.38-39) 
- Márta elhitte, hogy Jézus fel tudja támasztani a bátyját a halálból? Miért? 
- Mit értett Jézus a 40. versben olvasható szavakon? 
 
8. Pontosan miért imádkozott Jézus a 41-42. versben? 
- Szerinted hogyan érezhették magukat a jelen lev�k, mikor látták Lázárt kisétálni a sírból? 
(vs.43-44) 
 
9. Hogyan változhatott meg Mária és Márta hite a Lázár sírjánál történt események 
után? 
- Hogyan befolyásolta ez az eset a jelen lev� zsidókat? (vs.45-46) 
- Hogyan lehetséges az, hogy valaki még egy ilyen csoda átélése után is ragaszkodik a 
hitetlenségéhez? 
 
10. Vajon hogy érezhette magát Lázár, mikor visszatért az életbe? 
- Miért támasztotta fel Jézus Lázárt, mikor tökéletesen tisztában volt azzal, hogy milyen árat 
kell majd ezért a csodáért fizetnie kés�bb? (vs.53) 
 
Jó Hír: Jézus feltámasztott egy halottat, aki éppen kifizette a jogos büntetését (mivel a „b�n 
zsoldja a halál”). Nem sokkal kés�bb Jézus a saját halálával fizetett Lázár vétkeiért is. Ezért 
válhatott Jézus számodra, számomra, és a szeretteid számára feltámadássá, és életté. 



15. A búzaszem, ami meghalt (Jn 12:20-33) 
Háttér: Ez volt Jézus utolsó éjszakája a Földön. Tudta, hogy másnap meg fogják ölni. Ezeken 
a szavakon keresztül a Megváltó megmutatott egy kicsit abból a komoly küzdelemb�l, amely 
a szívében dúlt a halála el�tt. 
 
1. A görögök miért nem fordultak egyenesen Jézushoz a kérésükkel? (vs20-21) 
- Miért nem fordult Fülöp egyenesen Jézushoz a kérésével? 
 
2. Mit jelent az gyakorlatban, hogy valaki „szereti a saját életét”? (vs.25) 
- Mit jelentene az a gyakorlatban, hogy „gy�lölni az életet ebben a világban”? (vs.25) 
- Miért nem lehetünk mi, emberek boldogok, amíg ezt tartjuk az életünk legnagyobb céljának? 
- Mit jelent a 26. vers a tanítványok tapasztalatai alapján? 
- Hogyan tudnád átültetni a gyakorlatba a te életed folyamán a 26. verset? 
 
3. Milyen harc dúlt Jézus szívében ekkor? (vs.27-28)? (Milyen lehet�ségek közül 
választhatott Jézus?) 
- Jézus, még miel�tt a Földre jött, úgy döntött, hogy meg fog halni az emberiség b�neiért. 
Miért volt mégis, ennek ellenére olyan mélyen megindulva ebben a helyzetben? 
- Miért választotta Jézus a búzaszem útját? 
 
4. A következ� két lehet�ség közül, melyikre esne a választásod: egy boldog élet, amely 
senki más számára sem hasznos; vagy egy szenvedéssel teli élet, amely nagy áldásokat 
jelent mások számára? Miért választod ezt? 
 
5. A saját szenvedéseid közepette tudod együtt mondani Jézussal, hogy: „Ezért jutottam 
ez órára.” (vs.27)? Miért? 
 
6. Mi volt Jézus életének legnagyobb célja? (vs.28-29) 
- Miért dics�ül meg Istennek, az Atyának a neve a Fiú halálában? 
 
7. Mit jelent a 31-32. vers? 
 
8. Mit válaszolt Jézus Fülöp és András kérésére? (vs.23-33) 
 
Jó Hír: Jézus az irántunk érzett szeretete miatt adta fel a saját életét. Akkor nem kéne nekünk 
is odaadnunk az életünket az iránta érzett szeretetünk miatt? 



16. Az úr, mint szolga (Jn 13:1-17) 
Háttér: Jézus kibérelt egy szobát, és megkérte a tanítványokat, hogy ott készítsék el a húsvéti 
vacsorát. A víz, a mosdótál és a törölköz� már el� volt készítve, de nem volt egy szolga sem, 
hogy mindenkinek megmossa a lábát evés el�tt. Akkoriban az emberek félig fekv� pozícióban 
étkeztek, így a szomszéd mosdatlan lába elvehette valakinek az étvágyát. 
 
1. Jézus tudta, hogy az azt követ� napon meg fog halni. Te mit tennél, ha tudnád, hogy 
holnap meg fogsz halni? 
- Mi köze van a 3. versnek a történet többi részéhez? 
 
2. Miért nem vállalkozott egyik tanítvány sem a szolga szerepére? (Hogyhogy még a 
legfiatalabb is vonakodott megmosni a társai lábát?) 
- Szerinted miért olyan fontos nálunk, embereknél a „hierarchiában” elfoglalt helyünk 
 
3. Vajon mit gondoltak a tanítványok arról, hogy mosdatlan lábbal fogják elfogyasztani 
a húsvéti bárányt? 
- Mit gondolsz, Jézus miért csak azután mosta meg a lábaikat, hogy elkezdték a vacsorát? 
(vs.4) 
 
4. Mit akart Jézus feltárni el�ttük Önmagáról ezzel a cselekedettel? 
 
5. Hogy reagálnál egy olyan helyzetben, mikor Jézus megtenne valamit, amit te nem 
voltál hajlandó elvégezni? 
 
6. Miért nem akarta Péter, hogy Jézus megmossa a lábát? (vs.6-8) 
- Mit árul el a 8. vers els� fele Péterr�l? 
- Vajon miért nincs valakinek semmi köze Jézushoz, ha nem hagyja, hogy � mossa meg a 
lábát? (vs.8) 
 
7. Szerinted Péter miért döntött úgy hirtelen, hogy ha a lábát megmossa Jézus, mossa 
meg a kezét és a fejét is egyben? (vs.9) 
- Szerinted mit ért Jézus a Péternek adott válasza alatt a 10. versben? (Mire utal a 
„megfürdött”, és mi a helyzet a „lábait megmosni” kifejezéssel?) 
- Te tudod azt állítani, hogy Jézus elmosta a b�neidet? Ha igen, ez hol, és mikor történt? 
 
8. Miért akarta Jézus még Júdás lábát is megmosni? (vs.2, 11) 
- Szerinted hogyan érezte magát Júdás, mikor Jézus ott térdelt el�tte? 
- Vajon hitt Júdás Jézus szeretetében? (vs.10) 
- Milyen nagy hibát követett el Júdás? 
 
9. Hogyan követhetik napjaink keresztényei a Jézus által felállított példát? (vs.12-17) 
- Miért nem képes egy keresztény mások lábát megmosni addig, amíg � maga nem hagyta 
Jézust, hogy ugyanezt elvégezze rajta? 
 
10. Jézusnak ez a bizonyos cselekedete miért mutatja, hogy „mindvégig szeretett 
minket”? (vs.1) 
 
Jó Hír: Jézus párhuzamot vont egy szolga cselekedete, és a saját kereszten elszenvedett halála 
között azzal, hogy a következ�t állította: ”Hanem, a ki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a 
ti szolgátok; És a ki közületek els� akar lenni, mindenkinek szolgája legyen: Mert az 



embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy � szolgáljon, és adja az � 
életét váltságul sokakért.” (Mk 10:43-45) 



17. Az út, az igazság és az élet (Jn 14:1-11) 
Háttér: Hányunknak lenne lélekjelenléte mások nyugtalan szívére odafigyelni, ha tudnánk, 
hogy másnak halálra kínoznak minket? 
 
1. Szerinted a nyugtalan szív, és a lehangolt szellem a hitnek a hiányát mutatja? Miért? 
(vs.1) 
- Téged mi nyugtalanít ma? (Válaszolhatsz magadban is.) 
 
2. Mit jelent az els� vers? 
- Milyen tényeket kell valakinek elhinnie Istenr�l és Jézusról, mikor aggódik valami fel�l? 
 
3. Mit mond Jézus a hitr�l ebben a 11 versben? Keressétek meg a többi igehelyet, ahol 
err�l a témáról van szó. 
 
4. Mit tanulhatunk a Mennyr�l a 2., és 3. versb�l? 
- Mi köze van az 1. versnek a 2., és 3. vershez? 
 
5. Milyen helyzetben vált fontossá számodra a Menny? 
 
6. Mit ért Jézus az alatt, hogy „Én vagyok az út”? (vs.6) 
- Miben különbözik az, ha valaki azt állítja, hogy „itt van az út”, vagy azt, hogy „én vagyok 
az út”? 
- Miért nem juthat senki a Mennybe, egyedül Jézuson keresztül? 
 
7. Mit jelent az, hogy Jézus az „igazság és az élet”? (vs.6) 
 
8. Mit mutat a 7-11. vers Isten és Jézus kapcsolatáról? 
- Miért nem válhat keresztény valakib�l, amíg nem hiszi, hogy Jézus maga Isten? 
 
9. Milyenek voltak a tanítványok, akikhez Jézus ezeket a bátorító szavakat intézte? (vö. 
Jn 13:37-38, 14:5, 8, 9) 
- Miért tanultak olyan keveset a tanítványok önmagukról és Jézusról az alatt a három év alatt, 
amit együtt töltöttek? 
 
10. Habár Jézus megtiltotta a tanítványainak, hogy aggódjanak, rajta is er�t vett a 
fájdalom, és félelem még aznap este. (A vezet� olvassa fel Mt 26:37-38-at.) Mivel 
magyarázható ez az ellentmondás Jézus szavai és tettei között ebben az esetben? 
- Mit�l félt Jézus a Gecsemáné kertben? 
 
Jó Hír: Jézus egyedül Isten haragjától, és a b�neink büntetését�l, a haláltól félt. Mivel � 
hordozta el ezeket helyettünk, meg van a joga arra, hogy azt mondja: „Ne nyugtalankodjék a 
szívetek. Bízzatok Istenben, és bízzatok Bennem!” Szóljanak Jézus szavai ma egyenesen 
hozzád. 



18. Az igazi sz�l�t� (Jn 15:1-11) 
Háttér: Korábban Izrael már volt az Úr sz�l�je. Akkor csalódott benne, mivel nem hozott 
számára semmi gyümölcsöt. (Ézs 5:1-7) Jézus azt állítja ebben a szövegben, hogy � az igazi 
sz�l�t�, amellyel Isten is elégedett lehet. A sz�l�t minden télen megmetszik, és levágják a 
felesleges ágakat. Minél többször metszik meg, annál er�sebb lesz a t�. 
 
1. Találj minél több hasonlóságot Jézus és a sz�l�t� között. 
- Milyen hasonlóság van a keresztények, és a sz�l� ágai között? 
 
2. Véleményed szerint milyen egy keresztény tulajdonképpen, aki sok gyümölcsöt 
terem? 
- Gondold végig a gyümölcstermés folyamatát az els� négy vers megvilágításában. Milyen 
felel�ssége van az ágaknak (mi, emberek), a sz�l�t�nek (Jézus), és a kertésznek (Isten) ebben 
a folyamatban? 
 
3. A levelek a legszebb, legfelt�n�bb részei a sz�l�nek, ezeket mégis le kell metszeni. 
Milyen dolgokat szerettél volna „növeszteni” az életedben, amiket Isten mégis 
lemetszett? (Válaszolhatsz a magadban is.) 
 
4. Gondolj különböz� indokokra, amiért egy ág leszakadhat a t�r�l. (Pl. Mi 
akadályozhatja meg a tápanyagot, hogy az ágakba áramoljon?) 
- Milyen okból szakadhat el egy keresztény Jézustól? 
- Mi az, ami különösen kitesz téged a Jézustól való elszakadás veszélyének? 
 
5. Mi történik azokkal az emberekkel, akik feladják a hitüket? Mit jelent a 6. vers ebben 
a vonatkozásban? 
 
6. Keresd meg ebben a szövegben a gyümölcstermés lehet� legtöbb szükséges feltételét. 
- Hányszor olvashatjuk a „megmaradni” szót ebben a részben? 
- Hol kell egy tanítványnak „megmaradnia” ahhoz, hogy gyümölcsöt tudjon teremni? 
- Hogyan maradhatnak meg bennünk Jézus szavai? (vs.7) (Mi az ellentétje annak, hogy Jézus 
szavai maradnak meg bennünk?) 
 
7. Mit mutat meg egy kapcsolatról az, ha az egyik fél nem ragaszkodik a másik 
kéréséhez? (vs.10) 
- Mit mutat meg egy keresztényr�l, ha nem érdeklik Jézus parancsolatai? 
- Mit kell tenni, ha rájövünk, hogy nem engedelmeskedtünk Jézusnak? 
 
8. Hogy maradhatunk meg egy másik ember szeretetében? (vs.9) 
- Hogy maradhatunk meg Jézus szeretetében? (vs.9) 
 
9. A vers, amit a mai Bibliatanulmányról hazavihetünk a 9. Mit jelent számodra az, 
hogy Jézus annyira szeretett minket, mint amennyire az Atya szerette �t? 
 
Jó Hír: Egyikünk sem terem annyi gyümölcsöt, mint amennyire képesek lennénk. Isten úgy 
bánt Jézussal, mintha � lenne az az ág, amely nem terem sok gyümölcsöt: habár mindenkinél 
több gyümölcsöt termett, �t vetették a t�zre, és � égett el helyettünk. (vs.6) 



19. A szomorúság örömre fordul (Jn 16:20-24, 32-33) 
Megjegyzés: Jézus itt a saját haláláról beszél, – ami az azt követ� nap fog bekövetkezni – 
arról, hogy ez hogyan fog hatni a tanítványokra. 
 
1. Miért fog feltehet�leg örülni a világ Jézus halálának? (vs.20) 
 
2. Mit szeretne elmondani Jézus a vajúdó asszony képén keresztül? (vs.21) 
- Miért jár fájdalommal egy új élet világra jötte? 
- Milyen új élet született a te életedbe, vagy esetleg egy közeli rokonod életébe valamilyen 
fájdalom megtapasztalása közbe? 
- Jézus feltehet�leg a saját halálára utal a 21. versben. Mit akar elmondani azáltal, hogy egy 
szüléshez hasonlítja? 
 
3. Hogy kapcsolódhat egymáshoz a bánat és az öröm? (vs.22) 
- Mik foszthatják meg az életünket az örömt�l? (vs.22) 
- Mi az az öröm, amit senki és semmi nem vehet el t�lünk? 
 
4. Jézus szerint milyen feltétele van annak, hogy az imánk meghallgatásra találjon? 
(vs.23-24) 
- Mi a különbség aközött, hogy valaki egyszer�en Istenhez imádkozik, és aközött, hogy Jézus 
nevében teszi ugyanezt? 
 
5. Hogy érti Jézus azt az ígéretét, hogy az Atya megadja nekünk mindazt amit kérünk 
T�le? (vs.23-24) 
- Hiszed azt, hogy a 23-24. versben leírt ígéret a te életedre is érvényes? 
- Keresztény életed során melyik volt a legcsodálatosabb imaválaszod? 
 
6. Jézus azt mondja a 33. versben, hogy a keresztények problémákkal fognak küszködni 
amíg ezen a Földön vannak. Miket ért Jézus „problémák” alatt? 
- Miért keres olyan sok keresztény problémamentes életet? 
 
7. Mit jelent az, hogy Jézusban békességünk van, még a legnagyobb nehézségek 
közepette is? 
- Szerinted lehet egy kereszténynek a problémái közepette békessége, ha nem hiszi el el�ször 
is, hogy ezek Isten kezéb�l származnak? Miért? 
 
8. Mit jelent az, hogy Jézus legy�zte a világot? (vs.33) 
- Jézus a 33. verset ma személyesen neked szánja. Mit jelentenek a szavai jelen körülményeid 
között? 



20. Jézus az övéiért imádkozik (Jn 17:13-21) 
Háttér: Ez Jézus utolsó imája, amit a velük töltött id� alatt mondott a tanítványaiért. Tudja, 
hogy hamarosan magára hagyják. Van egy szó ebben a szövegben, még pedig a „világ”, ami 
nagyon gyakori János evangéliumában. Összesen ötven alkalommal jelenik meg az 
evangéliumban. A vezet� felolvashatja a következ�ket: Jn 1:9-11, 9:5, 15:18-19, 16:33. 
 
1. Mit imádkoznál a szeretteidért, ha tudnád, hogy hamarosan meg fogsz halni? 
- Mit kér Jézus a tanítványok számára élete utolsó földi éjszakáján? 
 
2. Védelem (vs.11,12,15) 
- Milyen területeken kérnéd Isten védelmét a családod, és önmagad számára? 
- Milyen védelmet ígér Jézus az övéinek? (Miért nem kéri az Atyjától, hogy óvjon meg 
minket a szenvedésekt�l?) 
- Milyen eszközökkel fog megvédeni minket Jézus? 
 
3. A világ (vs.13-18) 
- Mit mond Jézus a világgal kapcsolatban az utolsó imája során? 
- Mi a legnagyobb különbség Jézus tanítványai, és a világ között? 
- Miért gy�löli a világ a keresztényeket? (vs.14) 
- Milyen két veszély merül fel a keresztények világgal való kapcsolatában? (Miért nem akarja 
Jézus elszigetelni az övéit a világtól – például miért nem zárja �ket egy kolostorba, vö. 
vs.18?) 
- Gondolj a saját kapcsolatodra a világgal – szerinted olyan, mint amilyennek Jézus szeretné 
látni? 
- Hogyan értékelnéd a keresztény közösségedet ilyen szempontból? Olyan a kapcsolata a 
világgal, mint amilyet Jézus kért az utolsó imájában? 
 
4. Öröm (vs.13) 
- Mi a keresztények örömének igazi forrása?  
- Hogyan várhatja el Jézus a tanítványaitól, hogy örömük legyen, mikor a világ gy�löli, és 
üldözi �ket? 
- Magyarázd meg az „öröm” szót! Mit ért ez alatt Jézus? 
- Vajon mi lehet az oka annak, ha úgy érzed, hogy semmi öröm sincs az életedben? 
 
5. Isten Igéje (vs.14,17,19) 
- Könny�, vagy nehéz elhinned, hogy Isten Igéje, a Biblia igaz (vs.17)? Miért? 
- Mi történik, ha egy keresztény kijelenti, hogy egy része a Bibliának napjainkban már nem 
érvényes, nem vonatkozik ránk? 
- Hogy érti azt Jézus, hogy az igazság megszentel minket? (vs.17)  
 
6. Összefoglalás 
- Mit tanít Jézus imája az úgynevezett „szellemi háborúságról”? (Ha nem ismered ezt a 
kifejezést, átugorhatod a kérdést.) 
- Mi érint meg a legjobban ebben az imában? 
 
Jó Hír: „Ímé az Istennek ama báránya, a ki elveszi a VILÁG b�neit!” (Jn 1:29), „Mert úgy 
szerette Isten e VILÁGOT, hogy az � egyszülött Fiát adta…” (Jn 3:16) 



21. Jézust letartóztatják (Jn 18:1-14) 
Háttér: Nézd meg Jeruzsálem térképén, hogy hol helyezkedik el a Kedron völgy, és a 
Gecsemáné kert. Júdással kapcsolatban olvasd el Jn 12:6-ot. Pár nappal ezen események után 
Júdás öngyilkos lett. Érdekes, hogy aki jöttek letartóztatni Jézust, f�leg zsidó templom�rök 
voltak. (vs.3) 
 
1. Képzeld el, hogy milyen lehetett Júdás számára az a három, Jézus mellett eltöltött év. 
Milyen jó élményei lehettek? És milyen csalódások érték? A választ nem ebben a 
szövegrészben kell keresni. 
- Szerinted Jézus ugyanúgy szerette Júdást, mint a többi tanítványt? Szerinted miért? 
- Hitt Júdás Jézus szeretetében? Miért, miért nem? 
 
2. Vajon miért tette Jézus épp Júdást a pénzes erszény �rz�jévé? (Jn 12:6) 
- Miért hat olyan er�teljesen a pénz utáni sóvárgás az emberi lélekre? 
- Milyen körülmények között árulnád el Jézust, vagy a keresztény hitet? 
 
3. Szerinted miért éjszaka, és miért nem nappal tartóztatták le Jézust? 
- Képzeld el ezt a helyzetet a Gecsemáné kertben, az olajfák között: a lépések zaját a sötétben, 
a fáklyák fényét, a kiáltásokat… Ki volt halálra rémülve, és ki mutatkozott bátornak? (vs.3-6)  
 
4. Miért lépett ki Jézus önszántából a sötétb�l a fáklyák fényébe, hogy el tudják kapni? 
(vs.4) 
- Azzal, hogy azt mondta „Én vagyok”, Isten nevét hirdette („Yahweh”= vagyok, aki vagyok). 
Ennek hallatára miért borultak le a földre azok, aki le akarták tartóztatni? (vs.6) 
 
5. Mivel volt Jézus elfoglalva miközben letartóztatták? 
- A 8-9. vers egy „dics�séges cserét” ír le: Jézus átvette a b�nösök helyét azért, hogy �k 
megmeneküljenek Isten haragjától. Képzeld el, hogy Jézus a 8. verset Sátánnak mondja, és 
közben rád, és a szeretteidre mutat. Mit jelent ez számodra ilyen olvasatban? 
 
6. Mi volt a célja Péternek a kardcsapással? (vs.10) 
- A másik evangéliumból tudjuk, hogy utolsó csodájaként Jézus meggyógyította Málkus fülét. 
Miért tett így? 
- Vajon mit mesélt err�l az estér�l Málkus a családjának? 
 
7. Pár perccel korábban Jézus arra kérte az Atyját három alkalommal, hogy szabadítsa 
meg �t a szenvedés poharától. Most miért fogadta el olyan könnyen, panaszkodás 
nélkül? 
- Ki helyezte ezeket a szenvedéseket Jézusra? (vs.11) 
- Tudnál úgy beszélni a szenvedésedr�l, ahogy Jézus tette a 11. versben? 
- Mi a különbség aközött, hogy a szenvedéseidet Sátántól, rossz emberekt�l, vagy a Mennye 
Atyádtól származtatod? 
 
Jó Hír: A 11. versben említett pohár a világ összes b�nét, és mocskát tartalmazza: az összes 
gonoszságot, amelyr�l a hírekben hallunk nap mint nap (vö. Jel 17:4). Azzal, hogy Jézus kiitta 
ezt a poharat, magára öntötte az összes mocskot, és � maga is részévé vált. Így válhatott a 
világ összes b�nösének a helyettesít�jévé, beleértve téged is. 



22. Bevégeztetett! (Jn 19:25-30) 
Háttér: A keresztre feszítés talán az egyik legszörny�bb eszköz, amelyet egy másik embertárs 
kínzására találtak fel. A beszédet az tette az elítélt számára olyan fájdalmassá, hogy miközben 
belélegzett, az egész testsúlyát a lábait átütött szögekre kellett helyeznie. Mikor a kereszten 
lógott, Jézus már tulajdonképpen a pokolban volt, mivel az Atya elfordult T�le. A tanítvány, 
akit Jézus szeretett, János maga volt. (vs.26) 
 
1. 25-27. vers 
- Szerinted miért van az, hogy Jézus barátai, akik összegy�ltek a kereszt tövénél, f�leg n�k 
voltak? (Vajon van különbség n�k és férfiak között, amikor elviselhetetlen szenvedéseknek 
kell valakinek szemtanúja lenni?) 
- Miért nem tudott Mária, Jézus anyja távol maradni a keresztt�l, ahol a fiát megfeszítették? 
- Szerinted mi volt a legnehezebb Mária számára ebben a helyzetben? 
- Szerinted mit remélt Mária ebben a helyzetben: egy csodát, vagy hogy minél el�bb 
meghaljon Jézus? Miért? 
- Mikor látta Jézus megaláztatását, vajon Mária még mindig hitte, hogy � Isten Fia? 
- Mit jelenthettek Jézus utolsó szavai Mária számára? Képzeld el, mi lett volna, ha Jézus úgy 
hal meg, hogy semmit sem monda az anyjának. 
- Miért bízta Jézus Máriát János gondjaira, és nem máséra? (Miben különbözött volna Mária 
helyzete, ha vissza tért volna a négy megmaradt fiához Jézus halála után, akik ekkor még nem 
hittek Benne?) 
- Szerinted Jézus mit akart kiemelni ezzel a történettel a szül�kkel való kapcsolatról? 
 
2. 28-29. vers 
- Gondolj különböz� okokra, amikt�l egy keresztre feszített ember �rülten szomjas lesz. 
- A vízen kívül mire szomjazott még Jézus a kereszten? 
- Jézus egyszer azt mondta egy nagy tömeg ember el�tt, hogy „Ha valaki szomjúhozik, j�jjön 
én hozzám, és igyék.” (Jn 7:37). Miért volt most Jézus, az Él� Vizek forrása alávetve a 
szomjúságnak? 
 
3. 30. vers 
- A vezet� olvassa fel Mt 3:15-öt – Jézus szavait közvetlenül a bemerítése el�tt. Hasonlítsd 
össze a 30. verssel. 
- Hiszed, hogy Jézus minden igazságosságot (Isten minden parancsolatát) betöltött a te 
helyedben is?  
- Mi a különbség a két kifejezés között: „Jézus meghalt”, és „Jézus kibocsátá a lelkét”? 
- Hasonlítsd össze Jézus utolsó óráit egy olyan valakiével, akit láttál meghalni. (Miért volt 
olyan különleges Jézus viselkedése?) 



23. Az üres síron kívül (Jn 20:11-18) 
Háttér: A vezet� olvassa el Lk 8:1-3-at, amelyik Mária Magdaléna múltjáról szól. Mária, a 
tanítványokkal ellentétben, a keresztnél állt a keser� végig, és Jézus temetését is végignézte 
(Mt 27:61). A „rabboni” szó (vs.16) csak kétszer jelenik meg az evangéliumokban. Ez a szó a 
rabbi (mester) egy er�sebb kifejezése. 
 
1. Szerinted milyen élete lehetett Máriának, amíg hét gonosz szellem szállta meg? 
(Milyen lehetett egy napja, milyen kapcsolatai lehettek, és milyen „görcsöket”, 
„rohamokat” idézhettek el�?) 
- Vajon hogyan mehettek Mária Magdaléna dolgai azok alatt az évek alatt, amíg Jézussal 
utazott szerte az országban? 
- Hogyan szerethette Mária Jézust? Nézd meg milyen kifejezéseket használ (vs.13,16,17) 
 
2. Mit mutat az Máriáról, hogy ott állt a kereszt lábánál a keser� végig, és Jézus 
temetésén is részt vett? 
- Szerinted hogyan telt a Jézus halála után eltelt két éjszaka és egy nap Mária számára? 
 
3. Miért nem akarta Mária otthagyni a sírt, holott az üres volt? (vs.11) 
- Miért volt olyan szörny� Mária számára, hogy nem láthatja, és nem érintheti többé Jézus 
holttestét? 
 
4. Mária miért nem volt egyáltalán meglepve, hogy két angyal várja a sírnál? Gondolj 
különböz� magyarázatokra. (vs.12-13) 
 
5. Miért nem ismerte fel Jézust mikor látta, és beszélt vele – több oka is lehet. (vs.14) 
- Megtörtént már vele az, hogy Jézus közel volt hozzád a szenvedéseidben, és te nem ismerted 
fel �t? Ha igen, meséld el milyen körülmények között történt mindez. 
 
6. Miért kérdezte meg mindkét angyal és Jézus Máriától, hogy miért sír – habár már 
biztos tudták a választ? 
- Miért akarja Jézus, hogy elmondd neki a könnyeid indítékár, mikor � úgyis tudja a választ? 
- Szerinted hiábavalók voltak Mária könnyei? Miért? 
- Honnan tudhatjuk, hogy a könnyeink hiábavalók e, vagy sem? 
 
7. Mit�l ismerte fel a végén Mária Jézust? (vs.15-16) 
 
8. Miért nem akarta Jézus, hogy Máriát elragadják az érzelmei? (vs.17) 
- Mit tanulhatunk mi, emberek Jézus ebben a helyzetben tanúsított viselkedéséb�l? 
 
9. N�k nem tanúskodhattak hivatalos ügyekben abban az id�ben. Miért jelent meg Jézus 
el�ször egy n�nek, ezzel �t téve a feltámadás els� szemtanújává? 
- Jézus nem kötözték meg a társadalom igazságtalan szabályai, pl. a sovinizmus, vagy a 
szombatnappal kapcsolatos szigorú szabályozások, és ennek ellenére nem Máriát tette 12. 
apostolává Júdás helyett. Vajon miért? 
 
10. Szerinted hogyan változtatta meg Mária hátralev� életét Jézus feltámadása? 
- Milyen reményt hoz Jézus feltámadása a te életed hátralev� részébe? 



24. Nem látni, nem hinni (Jn 20:19-29) 
Háttér: Tamás szavait három alkalommal jegyezték fel az Új Szövetségben. A vezet� olvassa 
fel Jn 11:7-8,16-ot, és 14:5-6-ot 
 
1. Milyen jó, és rossz tulajdonságot jellemezték Tamás személyiségét? 
- Mit gondolsz, miért választott egy ilyen embert Jézus a tanítványának? 
- Gondolj különböz� indokokra, amiért Tamás nem volt ott a többi tanítvánnyal Húsvét 
Vasárnapján. 
 
2. Néhány tanítvány látta az üres sírt, a levetett gyolcs szalagokat, és hallották Mária 
Magdaléna bizonyságtételét. Hittek ezek az emberek akkor Jézus feltámadásában? 
(vs.19) 
 
3. Miért döntött úgy Tamás, hogy nem hisz a feltámadásban, annak ellenére, hogy 
három bizonyíték is arra utalt, hogy megtörtént: az Ószövetségi próféciák, Jézus saját 
utalásai ezen eseményre, és a 10 legjobb barátjának egyhangú állítása (vs.25)? 
- Melyik érthet�bb számodra: hogy Tamás elhitte volna a feltámadást az adott bizonyítékok 
alapján, vagy hogy még mindig kételkedett? 
 
4. Számodra mi az, amit a legnehezebben tudsz elhinni anélkül, hogy láttad volna? 
(Válaszolhatsz magadban.) 
 
5. Az egész azt követ� héten Tamás volt az egyedüli az örvendez� tanítványok közül, 
akinek semmi oka sem volt arra, hogy örüljön. Szerinted hogy érezte magát az alatt a 8 
nap alatt? 
- Miért maradt mégis a tanítványokkal ahelyett, hogy ment volna a saját dolgára? 
- Mi történt volna Tamással, ha ekkor otthagyja a barátait? 
- Mi történik velünk, ha elhagyjuk a keresztény közösségünket mikor kételyek merülnek fel 
bennünk a keresztény hit alapigazságaival szemben? 
 
6. Hogy érezhette magát Tamás, mikor egy hét elteltével a saját szavait hallotta vissza a 
feltámadt Úrtól? (vs.27) 
- Szerinted Tamás tényleg megérintette Jézus sebeit? Miért? 
- Milyen új dolgokra jött rá Tamás Jézus keresztjének jelentésér�l ezen az eseten keresztül? 
 
7. Tamás volt az els� személy az egész Új Szövetségben, aki „Istennek” nevezte Jézust, 
nem csak „Isten Fiának”. (vs.28) Miért olyan fontos elhinni, hogy Jézus maga Isten? 
- Te is tudsz hasonló kijelentést tenni, mint Tamás? 
 
8. Mit jelent a 29. vers személyesen neked? 
- Miért kell hinnünk Isten irgalmában, és segítségében még miel�tt láttuk, vagy tapasztaltuk 
volna? 
 
9. A szöveg alapján hogy viselkedik Jézus azokkal, akik akarnak hinni benne, de nem 
tudnak? 
- Mi a különbség az olyan hit, amelyik kételyekkel küszködik, és az olyan között, amelyik 
soha nem kételkedett? 
 



Jó Hír: Mikor Jézus a kereszten függött, hitt, anélkül, hogy látott volna. Csak Isten haragját 
tapasztalta meg akkor, és mégis Istent az � Istenének nevezte (Mt 27:46). Így szenvedte el az 
összes kételked� Tamás büntetését, és ezért tud rajtuk segíteni ma is. 



25. Szeretsz –é engem? (Jn 21:15-19) 
Háttér: Érdemes észre venni, hogy Péter annyiszor tagadta meg Jézust, ahányszor most 
kijelenti, hogy szereti. Ld. Mt 26:33. 
 
1. Képzeld el, hogy becsaptad a barátodat. Mikor legközelebb találkoztok hirtelen 
megkérdezi, hogy: „Jobban szeretsz, mint a többiek?” Szerinted milyen szándékkal 
kérdezi t�led? 
- Miért kérdezi meg Jézus Pétert�l, hogy jobban szereti –e mint a többi tanítvány? (vs.15) 
 
2. Az eredeti görögben Péter egy másik igét használ a válaszában, mint Jézus a kérdés 
feltevésénél. (Jézus: „Szeretsz –é engem?”, Péter: „Igen, a barátod vagyok.”) Miért 
cseréli ki Péter az igét? (vs.15-16) 
- Mikor Jézus harmadszorra is megkérdezi Pétert, már � is a Péter által használt igét 
használja. Vajon miért teszi ezt? (vs.17) 
 
3. Miért szomorodik el Péter, mikor harmadszorra is felteszi a kérdést Jézus? Találj ki 
minél több lehetséges választ. 
- Miel�tt megtagadta az Urat, Péter 100%-osan biztos volt abban, hogy szereti Jézust. Tényleg 
szerette akkor Péter? Miért gondolod így? 
- Mi Péter szeretetének az oka a jelen helyzetben? 
 
4. Jézus neked is felteszi ezt a kérdést: „Szeretsz engem?”. Könny�, vagy nehéz 
válaszolnod erre? Miért? 
 
5. Miért kérdezi meg Péter nyilvánosan, a többiek el�tt? 
- Miért hatalmazza fel Jézus háromszor Pétert a juhok �rzésére? 
- Ha nem lett volna ez a beszélgetés, hogyan alakulhatott volna Péter további élete? 
 
6. Mit jelent a bárányok etetése, a juhok �rzése és etetése a gyakorlati keresztény 
életben? 
- Milyen hatással volt ez az eset Péter további prédikációira? 
- Próbáld meg elképzelni egy keresztény gyülekezet „pásztorát”, aki nem szereti az Urat. 
Hogy vinné véghez a szolgálatát?  
- A szöveg alapján milyen emberekre bízza Jézus a feladatokat? 
 
7. Péter egy hónappal korábban háromszor megtagadta az Urat, mivel félt a haláltól. A 
18-19. versben megjósolja, hogy Péter mártírként fog meghalni. Szerinted hogy fogadta 
Péter ezt a kijelentést, és milyen hatással volt rá az életének hátralev� részében? 
- Miért nem félt már a haláltól? 
- Hogyan fogadnád azt a tényt, hogy nem csak életeddel, hanem haláloddal is az Úr dics�ségét 
fogod szolgálni? (vs.19) 
 
8. Meglehet, hogy Péterhez hasonlóan már te is megtagadtad Jézust. Akárhogy is legyen, 
Jézus neked is azt mondja, amit Péternek parancsolt, hogy: „Kövess engem!”. Mit 
válaszolsz neki? 
 
 
 


