
Gladtidings Bible Studies in Hungarian 
Questions in John’s Gospel 
 
1. József - Isten fiának nevel�apja (Mt 1:18-25) 
Háttér: A vezet� röviden elmesélheti Lk 1:26-38-at. A Mózesi törvény szerint az eljegyzés 
már a házasság kötelékéhez hasonlított, és az eljegyzés ideje alatt elkövetett h�tlenséget is 
kövezéssel büntették. A házaséletet nem kezdhették el a házasság megkötéséig. (5Mózes 22) 
 
1. Mit mutat nekünk, hogy József meggyanúsította Máriát azzal, hogy becsapta �t? (vs. 
18-19) 
- Mit gondolsz, mi volt József számára a legnehezebb ebben a helyzetben? 
- Gondolod, hogy Mária beszélt Józseffel az angyal látogatásáról? Ha nem, miért nem? Ha 
igen, József miért nem hitt neki? 
 
2. Miért nem akarta József megtorolni a sérelmét, és miért nem jelentette fel Máriát és 
családját, habár a törvény szerint minden joga meg lett volna rá? 
- Mit gondolsz, hogyan érezhetett József Mária iránt a 18-19. versekben leírtak után? 
 
3. Vajon miért nem küldött Isten Józsefnek is egy angyalt azon a napon mikor 
meglátogatta Máriát? (vs. 20) Miért kellett ilyen nehéz úton megpróbálni József 
szerelmét? 
 
4. A sz�z-nemzés azt jelenti, hogy egy hímivarsejt kerül Mária méhébe az univerzumon 
kívülr�l. Ez alapján hihetett József a sz�z-nemzésben, habár azel�tt még sosem fordult 
ez el� a világtörténelemben? (vs. 20-23) 
- A szövegben melyik részek bizonyítják, hogy a sz�z-nemzés nem egy kitalált dolog? 
 
5. Mit gondolsz, miért a sz�z-nemzés a legnehezebben (még teológusok számára is) 
hihet� tan? 
-Hogyan függ össze a sz�z-nemzés, és a mi Istenr�l alkotott elképzelésünk? 
 
6. Miért lett volna Jézus számára lehetetlen  megmenteni az övéit a b�neikb�l, ha 
tényleg József és Mária fia lett volna? 
-Gondolj egy b�nre, amivel a lelkiismereted vádol. Azután olvasd el a 21. verset és tedd a 
saját neved az „� népe” helyére. Hiszed, hogy ez ilyen olvasatban is igaz? 
 
7. Hogyan tudta megállni József, hogy ne érintse Máriát mikor egy fedél alatt éltek? (vs. 
25) 
 
8. Valószín�, hogy mindenki azt hitte, a gyermek, akit Mária a szíve alatt hord, Józsefé. 
Gondolod, hogy József próbálta mentegetni magát a saját-, és Mária rokonaitól jöv� 
hamis vádaskodások alól? 
-Vajon Isten miért nem választott Józsefen kívül mást, hogy legyen az � Fiának nevel�apja? 
 
Jó Hír: József valószín�leg meghalt miel�tt Jézus elkezdte volna nyilvános szolgálatát, de 
tudta nevelt fiáról a legfontosabbat : � fogja megmenteni a népét – a nevel�apját is beleértve – 
a b�neikb�l. 



2. A Napkeleti bölcsek (Mt 2:1-12) 
Háttér: Sok zsidó maradt Perzsiában (korábbi Babilon) még akkor is, mikor 500 évvel 
korábban véget ért a szám�zetés. A bölcsek csillagászok, és csillagjósok is voltak egyben, és 
vallásuk különbözött a zsidókétól. A távolság Perzsia és Palesztina között 1000-1500 km. 
 
1. Mennyi ideig tarthatott a bölcsek utazása, ha egy teve napi 30 km-t képes megtenni? 
-Mit gondolsz, mi volt a f�nökeik, feleségeik és rokonaik véleménye az egész utazásról? 
 
2. Vajon miért akarták a bölcsek a zsidók királyát imádni a sajátjuk helyett? 
-Miért akartak értékes ajándékokat adni az újdonsült zsidó királynak? (vs. 11) 
 
3. A zsidóknak körülbelül már 600 éve nem volt királyuk. Heródes csak a rómaiak 
h�bérese volt. Miért bolydult fel egész Jeruzsálem mikor hallottak az új király 
születésér�l?(vs. 3) 
-Mit hitt Heródes a 4, 16. versekben? (Mit hitt a saját erejér�l - a Bibliáról – a Messiásról – 
Isten tervér�l?) 
 
4. Honnan hová vezette a bölcseket a csillag? Nézd meg a 2. és 9. verset 
-Miért nem hagyta Isten, hogy a csillag egyenesen Betlehembe vezesse �ket – miért kellett 
Jeruzsálemen keresztül menniük? (Miért volt fontos, hogy a bölcsek kapcsolatba kerüljenek 
Isten írott igéjével?) 
-Milyen „csillagot” küldött Isten a te életedbe, hogy Jézushoz vezessen? 
 
5. A babiloniak építették Bábel tornyát, elrabolták a Szövetség Ládáját, és lerombolták a 
templomot. A bölcsek az � leszármazottaik voltak. Vajon miért az ellenségeit küldte Isten, 
hogy els�ként imádják az újszülött Fiút, mint királyt?  
 
6. Amikor hallották a szóbeszédet, hogy megszületett az új király Betlehemben, csak 12 
km-re t�lük, miért nem mentek az emberek Jeruzsálemb�l, hogy imádják  �t? 
 
7. Miben különbözött az új király attól, amit az emberek esetleg elképzeltek? 
-Milyen módon példa a bölcsek hite számunkra? 
 
8. A bölcsek drága ajándékokkal halmozták el a kis Jézust. Mit kaptak �k T�le cserében? 
-Miért volt akkora szükség József családjában az ajándékokra? (vs. 13) 
-Te mit adhatnál Jézusnak ajándékba idén? 
 
9. Mit gondolsz, milyen volt a bölcsek élete mikor visszatértek Perzsiába, a bálványimádás, és 
pogány vallások közepette? 
 
Jó Hír: Jézust az élete során sokszor nem kezelték királyként. Az élete kezdetén a bölcsek 
bántak vele úgy, majd Pilátus ezt vésette a keresztfájára. Jézus olyan király volt, aki az 
ellenségeit is szívesen látta, mikor jöttek és imádták �t. 



3. Jézus bemerítkezik (Mt 3:13-17) 
Háttér: Két harmincas évei elején járó férfi találkozik a Jordán partján. Tulajdonképpen 
unokatestvérek voltak. Az egyikük viselete igen furcsa volt. Addig Jézus Galileában, János 
Júdea pusztájában élt. Azt nem tudjuk, hogy �k találkoztak e korábban. (A vezet� röviden 
összefoglalhatja mit ír Mt 3:1-12) 
 
1. Miben különbözött ennek a két embernek a gyermekkora és fiatal évei? 
-Mit gondolsz, János mikor értette meg, hogy Jézus Isten Fia? 
-Az ismertség, a hírnév miért nem rontotta el Jánost? 
 
2. Mi volt a különbség Jézus, és a többi bemerítkezni vágyó ember között? 
-János miért nem akarta bemeríteni Jézust? 
-Jézus miért akart bemerítkezni, mikor János keresztsége a b�nösök számára volt? 
 
3. A 15. versben mit jelentenek Jézus szavai? 
-A vezet� olvassa fel Jn 19:30-at. Hogyan töltötte be Jézus az igazságosságot? 
 
4. Mit árul el ez az igeszakasz Jézus és Isten kapcsolatáról? 
-Mit tanulhatunk a Szentháromságról? 
-A Szent Szellem mindvégig Jézusban volt. Miért csak akkor jelent meg látható formába is 
mikor Jézus bemerítkezett? 
 
5. Miért akarta Isten minden embernek hirdetni, amit a 17. versben mondott? 
-Gondold végig mi történt veled az elmúlt hónapban. Gondolod, hogy Isten rólad is tudná azt 
mondani, amit a 17. versben Jézusról jelentett ki? 
 
6. János akkor merítette be az embereket, mikor megvallották b�neiket; ezért az � 
keresztségét a b�nbánat keresztségének hívják. Mi a különbség a keresztény bemerítkezés, és 
János keresztsége között? (Lásd. ApCsel 2:38) 
 
7. A keresztény bemerítkezés során Isten a bemerítkez�nek ugyanazokat mondja, mint amiket 
a Fiának mondott (vs. 17). Milyen alapon tudja ezt mondani egy b�nös embernek? 
 
8. A vezet� röviden elmondhatja, hogy Ábrahám hogyan ajánlotta fel a fiát Istennek 
(1Móz 22). A 17.vers halványan emlékeztet azokra a szavakra, amiket Isten mondott 
Ábrahámnak (1Móz 22:2). Mi a közös abban, ahogy Ábrahám és Isten feláldozta a Fiát? 



4. Jézus megkísértése (Mt 4:1-11) 
Háttér: Sátán megkísértette Évát a Paradicsomban, és emiatt esett b�nbe az ember. Ugyanígy 
megkísértette Isten népét a pusztaságban a 40 évi vándorlás során, és �k újra és újra elbuktak. 
Sátán mindannyiunkat megkörnyékezett már, és többször b�nre csábított. Jézusnak is át 
kellett esnie ezen, hiszen teljesen ember volt, és az emberiséget képviselte. 
 
1. Képzeld el, hogy másfél hónapot töltesz a pusztaságban, étel nélkül, egyedül. 
Számodra mi lenne a legnehezebb ebben a helyzetben? 
- Szerinted milyen fizikai és szellemi állapotban volt Jézus 40 napi böjtölés után? 
- Hasonlítsd össze a téged-, és Jézust ért kísértéseket. Mik a különbségek? 
 
2. Gyakran úgy gondolunk a Szent Szellemre, hogy a hív�t az élet teljességére vezeti. 
Akkor miért vezette Jézust a pusztaságba, hogy ott az ördög megkísérthesse (vs. 1)? 
- Miért vezet minket is a Szent Szellem olyan helyzetekbe, ahol meg lehetünk kísértve? 
 
3. Az els� kísértés az alapvet� szükségeinkre irányul: éhség, szomjúság, szexuális 
vágyak, biztonság utáni vágy…stb.(vs. 3-4). Miért lett volna b�n, ha Jézus tesz valamit 
azért, hogy a kövek kenyérré váljanak? 
 
4. Szerinted egy emberi lény képes kizárólag Isten Igéjével élni, anélkül, hogy az 
alapvet� szükségei be lennének töltve (vs. 4)? Kérlek, adj �szinte választ, és indokold is 
meg. 
 
5. A második kísértés az Istennel való kapcsolatomat támadja (vs. 5-7). Mit tudott volna 
Jézus bebizonyítani a világnak, ha leugrott volna a templom tetejér�l, és nem törte volna 
össze magát? 
- Milyen formában jelenik meg a mi életünkben a második kísértés? 
 
6. A harmadik kísértés a hitünk tárgyával foglalkozik. Sátán igazat beszél a 9. versben? 
Szerinted miért? 
- Mit nyert volna a világ egy id�re, ha Jézus megtette volna, amire Sátán csábította? 
- Milyen pillanatnyi el�nyökre teszünk szert, ha behódolunk Istenen kívül más isteneknek, 
vagy uraknak? 
 
7. Mi volt Jézus fegyvere a Sátán elleni küzdelmében? 
- Mik a mi fegyvereink a kísértések és b�nök elleni harcokban? 
 
8. Jézus megnyerte a Sátán elleni csatát. Akkor miért kapott halálbüntetést, amit 
olyanoknak róttak ki, akik elvesztették a saját csatájukat? 
- Milyen Isten lenne Jézus, ha nem kellett volna szembenéznie kísértésekkel? 
- Te milyen keresztény lennél, ha nem lettél volna még megkísértve? 
 
Jó Hír: A vezet� olvassa fel Zsid 2:18-at. 



5. A Hegyi beszéd (Mt 5:21-32) 
Háttér: Ahogyan Mózes Isten törvényét az embereknek Sínai-hegyr�l adta, úgy most Jézus, 
az „új Mózes” is ezt tette. Jézus új értelmet adott a régi parancsolatoknak. 
 
1. Mi a közös a haragban, és a gyilkosságban? (vs. 21-22) 
- Mondták már rád, hogy „semmirekell�”, vagy „bolond”? Milyen érzés volt ezt hallani? 
- Hogyan hat egy gyermekre, ha folyamatosan semmirekell�nek, vagy bolondnak nevezik? 
 
2. Milyen büntetéseket szánnál annak, aki a 21-22. versben említett b�nöket elköveti? 
- Mivel büntetnéd ezeket a b�nöket, ha egy szeretted ellen követték volna el? 
 
3. Miért kell békét kötnünk embertársainkkal miel�tt keresztény kötelezettségeinket 
teljesíthetnénk? (vs. 23-24) 
- Jézust miért nem érdekli, hogy kinek a hibájából történt veszekedés, hanem arra inti a 
hallgatóságát, hogy tegyék meg az els� lépést a kibékülés felé vezet� úton? ( vs. 23-25) 
- Mi történne a családodban / az iskoládban / a munkahelyeden, ha Jézus intését megfogadva 
cselekednél? 
 
4. Mi lenne, ha Jézus ezt mondta volna: „Mindaz, a ki haragszik az � atyjafiára, felejtse 
el, és ne gondoljon rá többet!”. Könnyebb lenne egy olyan parancsolatot betartani, mint 
amit valóban mondott? 
- Mi lesz egy olyan emberrel, aki sohasem bocsát meg senkinek, aki megbántotta �t? 
- Kinek a b�neit szeretné Jézus, ha megbocsátanád? (Válaszolhatsz önmagadban) 
 
5. Miért gondolja Jézus, hogy a képzeletben elkövetett b�n, ugyanolyan komoly, mint 
ami valóban megtörtént (vs. 27-28) ? 
- Idézz fel egy olyan helyzetet, amikor a szemeid, vagy a kezed b�nre csábított. Milyen 
módon tudtad megakadályozni, hogy megtegyék? (vs. 29-30) 
 
6. Mit tanít Jézus a válásról? (vs. 31-32) Ragaszkodj a szöveghez. 
- Képzeld el, hogy egy házas ember szerelmes lesz egy harmadik személybe. Miért hasznos az 
érintettek számára, ha ez az ember úgy dönt, hogy követi Jézus tanítását? 
 
7. Mi a legnagyobb különbség Jézus házasságról szóló tanítása, és a között amit az 
emberek manapság gondolnak err�l? 
 
8. Hogyan magyaráznád el ezt a szövegrészt egy olyan embernek, aki azt gondolja, hogy 
be tudja tartani ezeket a parancsolatokat? És mit egy olyannak, aki elszántan próbálja 
minden siker nélkül? 
 
Jó Hír: Jézus a szövegben említett összes büntetést elszenvedte: kezdve a pokol tüzével. Az 
utolsó fillérjét is ránk költötte, hogy kifizesse az adósságunkat – azt az árat, amit azért kellene 
fizetnünk, mert nem követtük Isten parancsolatait. (v.ö.:26. verssel) 



6. Ne aggódjatok! (Mt 6:25-34) 
Háttér: Az „igazság” szó a 33. versben, tökéletes tisztaságot jelent a szavainkban, 
gondolatainkban, cselekedeteinkben. Csak egy igaz ember elfogadható Isten el�tt, és mehet a 
Mennybe. 
 
1. Fogalmazd meg a saját szavaiddal, hogy mi az, amit Jézus megtilt, hogy aggódjunk miatta? 
- Az említett dolgok közül téged melyek aggasztanak? 
- Miben lenne más az életed, ha nem aggódnál többet az említett dolgokon? 
 
2. Mi történik egy olyan családban, ahol az egyik családtag folyamatosan aggódik a 
pénzügyek, az egészség, a jöv� és hasonlók fel�l? 
- Milyen hatással van az idegeskedés az egészségünkre? 
 
3. Mi köze van annak, hogy valaki aggódik a hitetlenséghez? 
- Hogyan tudnánk lecsökkenteni az idegeskedés és a hitetlenség mértékét az életünkben? 
 
4. Keresd meg Jézus összes ígéretét, amit ebben a szövegben a tanítványainak mond. 
- Melyiket a legkönnyebb elhinned? Melyiket a legnehezebb? 
 
5. Olvasd el a 31-32. verset. Érzéseid szerint milyen dologra van a legkétségbeesettebb 
szükséged? (Válaszolhatsz magadban is) 
- Meg vagy gy�z�dve arról, hogy a Mennyei Édesatyád tudja, hogy mire van igazán 
szükséged? Indokold meg a válaszodat! 
 
6. Mit jelent a gyakorlatban, hogy keressük az Isten országát? (vs. 33) 
- Az emberek általában miért inkább a földi boldogságot keresik el�ször, mint Isten országát? 
- Te mit keresel el�ször? (Válaszolj magadban) 
 
7. Mit jelent gyakorlatban Isten igazságát, és nem a sajátunkat keresni? (vs.33/b) 
- Ha már tapasztaltad, milyen az, amikor a saját igazságod keresésér�l Isten igazságának 
keresésére terel�dött a figyelmed, kérjük, oszd meg velünk. 
 
8. Mit jelent a 38. vers? 
- Emlékezz vissza, mikor egy jöv�beli dolog miatt aggódtál. Az aggódáson kívül mit lehetett 
volna tenni abban a helyzetben? 
- Jézus, ismerve a körülményeidet, még mindig a 34-35. versben leírtakat szólja hozzád. Mit 
válaszolsz neki? 
 
Jó Hír: Jézus mindig Isten királyságát tartotta a legfontosabbnak mindenek felett. Mégsem 
kapta meg egyik, ebben a szövegben megígért jó dolgot sem, csak a keresztet. Jézus felvitte a 
keresztre az aggódásunk, és kishit�ségünk b�nét. Ezért most olyan embereket is befogadhat, 
akiknek csak kicsiny hitük van.  



7. Hamis próféták (Mt 7:15-23) 
Háttér: A próféták olyan magánemberek voltak, akik Isten szavát hirdették az embereknek. 
Ezt a szövegrészt alkalmazhatjuk bárkire, aki mások elé kiáll, és Isten szavát hirdeti, 
függetlenül attól, hogy lelkipásztor e az illet�. 
  
1. Keresd meg az összes lehetséges indokot ebben a szövegrészben, hogy miért olyan 
nehéz megkülönböztetni egy hamis prófétát egy igazitól. 
- A szöveg alapján ezek a hamis próféták a gyülekezeten belül tanítottak, vagy azon kívül? 
  
2. Szerinted egy hamis próféta, aki igazából bárányb�rbe bújt farkas, mit tesz valójában 
egy gyülekezetben? 
- Vajon tudják magukról ezek a hamis tanítók, hogy õk bárányb�rbe bújt farkasok? Szerinted 
miért? 
- Milyen gyümölcsér�l lehet megismerni, hogy valaki hamis, vagy igazi próféta? (vs. 16-20) 
Mondj néhány konkrét példát. 
  
3. Hol lehet hallani manapság a 22. versben említettekr�l? (prófétálás, ördög�zés, 
csodák) 
- Miért kritizálja Jézus azokat, akik még óriási csodákat is véghez vittek az Õ nevében? (vs. 
22) 
- Milyen mércével kell mérnünk azokat, akik keresztény gyülekezetekben csodákat visznek 
véghez? 
  
4. Mit tartanak a hamis próféták a vallás céljának? 
- Képzelj el valakit, aki rendszeresen látogat olyan alkalmakat, ahol rendszeresen csodák 
történnek. Mi fog még mindig hiányozni a hitéb�l? 
  
5. Mi a hamis próféták hozzáállása a b�n kérdéséhez? (vs. 21,23) 
- Miért nem érzékelik a hamis próféták, hogy õk ördögi gonosztev�k? 
  
6. Gondold el, milyen esetekben hivatkoznak Jézus nevére a hamis próféták. Milyen 
esetben nem említik a nevét? 
- A vezet� olvassa fel Róm 10:13-at. Az alapján, hogy hogyan használják Jézus nevét, mi a 
különbség a hamis próféták, és azok között az emberek között, akiket Pál említ az azt 
megel�z� versben? 
  
7. Hogyan ismeri fel Jézus az övéit? (vs. 23) 
- Miért nem ismeri fel Jézus azokat, akik nagy csodákat vittek véghez az Õ nevében? 
- Honnan tudhatjuk mi azt ma, hogy Jézus fel fog e ismerni az utolsó napon, vagy nem? 
  
8. Milyen üzenete van az igazi prófétáknak azok számára, akik b�nösök, vesztesek, 
elvesztették a földi boldogságukat, akik a halállal néznek szembe? 
- Kinek a kötelessége manapság, hogy a hamis próféták jelenlétére figyelmeztesse a 
keresztényeket?  
  
Jó Hír: Sátán sosem válhat olyanná, mint Isten Báránya, Jézus, mivel az õ testén nincsenek 
sebek, sérülések. Az a baj a hamis prófétákkal, hogy nem ismerik el, hogy b�nösök, és ebb�l 
adódóan „nincs szükségük” a keresztre. Ezért nem ismerik meg Jézust, mint Megváltójukat.. 



8. Az idegen százados (Mt 8:5-13) 
Háttér: A százados egy római tiszt volt, aki a megszálló er�ket képviselte. Feltehet�leg már 
ölt embert fegyveres összecsapásokban, kivégzéseknél. A római katonák vallása a császár 
imádata volt. A vezet� elmondhatja Ábrahám, Izsák és Jákob életével kapcsolatos fontosabb 
tényeket. 
 
1. A szövegben szerepl� százados talán már hallott tanításokat az igaz Istenr�l a (zsidó) 
szolgálójától. Soroljatok fel egyéb okokat, amiért a római tiszt ennyire ragaszkodott 
Jézushoz. (vs.5-6) 
 
2. A zsidók általában nem látogattak idegen emberek házába, mert az a szokásaik 
szerint tisztátalanná tette �ket. A századosnak milyen egyéb indokai lehettek arra, hogy 
nem tartotta magát méltónak Jézust a saját házába hívni? (vs.7-8) 
 
3. Írd körül, milyen volt a százados hite, mikor közeledett Jézushoz. 
- Hiszed, hogy egyetlen szó Jézustól megoldhatná a problémáidat? 
 
4. Mit gondolt a százados, hogy mi a közös benne, és Jézusban? (vs.9) 
- Hogy láthatta Jézus láthatatlan seregét, amit rajta kívül senki más nem látott? 
- Hiszed, hogy Jézus ma is parancsolhatna az egyik láthatatlan angyalának, hogy segítsen 
annak az embernek, akiért imádkoztál? Miért? 
 
5. Az evangéliumokban összesen kétszer olvashatunk arról, hogy Jézus dicsérte 
valakinek a hitét. Miért volt olyan különleges a százados hite? (vs.8-10) (Mi a különbség 
abban, ha valaki egy csodában hisz, vagy Jézus szavában?) 
- Szerinted ez az ember tudta, hogy milyen nagy hite van? 
- Ha már volt olyan, hogy hittél Jézus szavának még miel�tt láttad volna az eredményt, kérjük 
oszd meg velünk a tapasztalatodat. 
 
6. A 11., és 12. versben Jézus azt állítja, hogy idegeneknek, akik eredetileg más 
vallásúak, egyszer�bb hinni Jézusban, mint azoknak, akik mindig is ismerték a Bibliát. 
Hogy lehet ez? 
- Milyen feltétel alapján megy valaki Isten királyságába (a Menny), és ki lesz a sötétségre 
vetve (pokol)? 
 
7. Isten adott Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak ígéreteket a Messiással, és az Ígéret 
Földjével kapcsolatban. Miben hasonlít ennek a három embernek a hite a római 
százados hitéhez? 
 
8. A százados még nem tudta mi történt a szolgájával. Szerinted mit gondolt, mi várja 
majd otthon? (vs.13) 
- Jézus a 13. versben leírtakat személyesen neked mondja ma. Mit válaszolsz neki? 
 
Jó Hír: Jézus kivettetett a küls� (Isten királyságán kívüli) sötétségre, ahol majd lesz sírás és 
fogaknak csikorgatása (vs.12). Ilyen módon el�készített „útleveleket a Mennyországba” a 
római századosoknak, és nekünk, akiknek eredetileg semmi jogunk sem lenne az � 
országának állampolgáraivá válni. 



9. Máté elhívása (Mt 9:9-13) 
Háttér: Együtt enni valakivel Jézus idejében a barátság jele volt a zsidóság körében. A vallási 
vezet�k lenézték a vámszed�ket, mert nem bántak tisztességesen a pénzügyekkel. Úgy tartják, 
hogy Máté írta az evangéliumot, amely magán viseli a nevét. 
 
1. Képzeld el Máté, a vámszed� mindennapi életét. Milyen jó és rossz oldalai lehettek? 
- Mit gondolsz, milyen volt Máté kapcsolata Istennel mikor még az adókat szedte be az 
emberekt�l? 
- Vajon mit várt Máté Jézustól, mikor bement a vámszed�k sátrába? 
 
2. Miért nem azt kérdezte Mátétól, hogy: „Akarsz a tanítványom lenni?” 
- Szerinted hogyan érezhetett Máté, amikor a híres tanító, és csodatév� ember megkérte �t, 
hogy legyen a követ�je? 
- Miért akart Jézus egy olyan embert a tanítványai között tudni, aki régen vámszed� volt, 
holott tudta, hogy kritizálni fogják ezért kés�bb? 
- Miért szeretné Jézus, hogy te a tanítványa legyél? 
 
3. Mit gondolhattak a társai, mikor Máté anélkül távozott, hogy az asztalát összepakolta 
volna? 
- Honnan volt Máténak annyi bátorsága, hogy felálljon, és otthagyja a megszokott 
munkahelyét, és jövedelmét? 
- Mit kapott Máté azok helyett a dolgok helyett, amiket Jézusért feladott? 
- Jézus szól hozzád, talán életedben el�ször, talán a századik alkalommal, hogy: „Kövess 
engem!”. Mit válaszolsz neki? 
 
4. Mennyiben változott meg Máté feleségének és gyermekeinek az élete, mikor a ház ura 
a hitét Jézusba vetette?  
- Miért akart Máté olyan összejövetelt tartani, hol Jézus, és a régi munkatársai is megjelentek? 
 
5. Társadalmadban melyik az az embercsoport, akivel a tisztességes emberek nem 
szívesen érintkeznek? 
- Miért akar Jézus mindenféle emberrel érintkezni? 
 
6. Mit értett Jézus a 12-13. versek alatt? 
- Te a két csoport közül melyikbe tartozol: beteg, vagy egészséges; igaz, vagy b�nös? 
(Magadban válaszolj) 
- Ennek a résznek a fényében szerinted miért tapasztaltál betegséget, b�nöket az életedben? 
- Miért könnyebb néha Istenért feláldozni valamit, ahelyett, hogy egy felebarát felé 
irgalmasságot mutatnék? 
 
7. Vajon miért kellett Jézusnak, az „orvosnak” megsebesíttetnie? Miért kellett �t is, az 
egyetlen igaz ember b�nösök közé számlálni? 
 
Jó Hír: Jézus volt a tökéletes áldozat Istennél – ezért � nem is vár t�lünk áldozatokat, kivéve 
azt, hogy az energiánkkal a szomszédunk, felebarátunk felé szolgáljunk. 



10. Kitartás az üldöztetésben (Mt 10:16-31) 
 
1. A mai társadalomban a keresztények mennyire vannak kitéve a gúnyolásnak, vagy 
esetleg üldöztetésnek? 
- Miért kritizálják legjobban a keresztényeket manapság? 
 
2. Mi történik a farkasok közé keveredett bárányokkal? (vs. 16) 
- Hogy érti Jézus azt, hogy a tanítványait bárányokként küldi a farkasok közé? 
- Hogyan lehet valaki okos, mint a kígyó, és szelídek, mint a galambok? 
 
3. Milyen „b�nökkel” vádolják a tanítványokat, amikor bíróság elé állítják �ket? (vs. 
17-22) 
- Ha tudnád, hogy a hited miatt bíróság elé állítanak, abba tudnád hagyni, hogy rágódj azon, 
mit fogsz ott majd mondani? (vs. 19-20) 
 
4. Milyen társadalomban lennének képesek a családtagok a 21. versben leírt szerint 
cselekedni? 
- Mit�l ragaszkodik valaki a meggy�z�déseihez, még akkor is, ha senki nem ért vele egyet? 
(vs. 22) 
- Szerinted te hogyan viselkednél, ha egy nap elkezdenének üldözni a hited miatt? 
 
5. Hogyan lehetne alkalmazni a 23. verset napjainkra? 
 
6. Mit jelent az egy tanítvány számára, hogy a tanára már átélte azt az üldöztetést, amin 
� megy keresztül? (vs. 24-25) 
 
7. Képzelj el két embert az üldöztetés közepén. Az egyikük tudja, hogy a hazugságok 
napvilágra kerülnek, és az igazság gy�z a végén. A másik nem olyan biztos ebben. Miben 
különbözik a kettejük helyzete? (vs. 26) 
 
8. Találj annyi indokot ebben a részben, amennyit csak lehet arra nézve, hogy a 
keresztényeknek nem kell félnie az üldöztetést�l. (vs. 26-31) 
- Mit tegyen egy keresztény, ha mégis üldöztetésben van része? (vs. 27) 
 
9. A 28. versben Jézus Sátánra, vagy Istenre utal? 
- Hogyan viselkedik egy keresztény, aki csak Istent féli, még az üldöztetés idején is? És mi 
van azzal a kereszténnyel, aki Sátántól fél? 
- A 28. vers szerint mi az egyetlen igazi tragédia egy ember életében? 
 
10. Jézus elismeri, hogy még egy keresztényt is megölhetnek az ellenségei. (vs. 28) 
Hogyan tudjuk akkor a 29-31. verset a mártírok életére alkalmazni, mint pl. Keresztel� 
János? 
- Miért lehetetlen megsemmisíteni üldöztetéssel a keresztény egyházat? 
- Jézus a 30-31. versben hozzád is szól ma. Mit jelentenek ezek a szavak a jelenlegi 
helyzetedben? 



11. Jó hír a szegényeknek (Mt 11:1-6) 
Háttér: A most 30 éves Keresztel� János az az ember, aki bemerítette Jézust, és szemtanúja 
volt annak, hogy a Szent Szellem alászállt a Mennyb�l. Jánosnak adott válaszában Jézus 
Ézsaiás prófétát idézi. (Ézs 35:5-6; Ézs 61:1). A vezet� olvassa fel ezeket a verseket. 
 
1. Keresztel� Jánost bebörtönözték a gyümölcsöz� szolgálata közepette, mikor Heródes 
király paráznaságát kritizálta. Bebörtönzésének melyik részlete lehetett a 
legidegesít�bb? 
- Amikor János el�ször találkozott Jézussal, azt mondta: „Íme az Isten Báránya, aki elveszi a 
világ b�neit” (Jn 1:29). Most miért kezdett kételkedni az el�bbi meggy�z�désében? 
 
2. Milyen következtetést kellett volna levonnia Jánosnak a saját életével kapcsolatban, 
ha kiderült volna, hogy Jézus valójában nem is a Krisztus? 
- Ha te már kételkedtél valaha abban, hogy Isten –e Jézus, milyen körülmények között történt 
ez? 
 
3. Amikor elküldte a tanítványait Jézushoz, szerinted János azt várta, hogy majd Jézus 
elmegy, és egy csodálatos módon megszabadítja �t a börtönb�l? (vs. 2-3) Ha igen, 
szerinted miért? 
- Miért látogatta meg Jézus a börtönben Jánost? 
 
4. Miért nem válaszolt egyszer�en Jézus János válaszára így: „Igen, én vagyok. Már 
nem kell mást várni”. (Miért akart egy ószövetségi idézettel válaszolni?) 
- Mit érzel, ha a barátod egy Bibliából vett idézetet ad a legnagyobb szenvedésed közepén? 
- Amíg Ézsaiást idézte, miért hagyta ki Jézus azt a részt, hogy a Messiás a raboknak 
szabadulást ígért? 
 
5. Jézus válaszának melyik részét tudta János a saját helyzetére értelmezni? 
- A „Jó Hír” kifejezés azt jelenti, hogy „minden b�nök bocsánatán túl”(vs. 5). Jánosnak 
milyen b�nére volt szüksége Isten bocsánatára? 
- Miért teszi Isten sokszor olyan szegénnyé a híveit, mint Keresztel� János a börtönben? 
 
6. Mit jelentenek Jézus szavai a 6. versben? 
- Ez alapján, a rész alapján mit kéne tennünk, amikor megbánt az a mód, ahogy Jézus a 
szeretteinkkel, vagy velünk bánik? 
 
7. Mit gondolsz, hogyan érezhetett János Jézus válaszával kapcsolatban? (Békés szívvel 
halt meg?) 
- János igazi hív� volt egész életében. Hogyan változhatott meg a hite, mikor utoljára került 
kapcsolatba Jézussal? 
 
8. Mit gondolhatott feltehet�leg János az életér�l, és a haláláról, mikor Heródes szolgái 
jöttek, hogy elvigyék �t a kivégzésére? 
 
Jó Hír: Jézus azt mondta, hogy � azért jött, „hogy a szegényeknek örömöt mondjak; 
elküldött, hogy bekössem a megtört szív�eket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és … 
megvigasztaljak minden gyászolót (Ézs 61:1-2). � ma hozzád is jön, és megteszi ugyanezeket 
– az Igéjén keresztül. 



12. A könny� teher (Mt 11:28-30) 
Háttér: Az iga egy fából készült keret, amelybe két ökröt fognak be, hogy egy ekét, vagy 
valamilyen terhet húzzanak. 
 
1. Napjainkban mi az a teher, amit az emberek a legtöbbször hordoznak a vállukon? 
- Képzeld el, hogy a szenvedés, amin átmész, ténylegesen egy teher lenne. Ha az elképzelhet� 
legnehezebb súly 100 kiló, akkor a mostani terhed mennyit nyomhat? 
 
2. A szenvedés terhe mennyiben különbözik a b�n terhét�l? (Melyiket nehezebb 
számodra elviselni: a szenvedést vagy a b�ntudatot?) 
 
3. Képzeld el az életedet szenvedés nélkül – mik az el�nyei és hátrányai egy ilyen 
életnek? 
 
4. Milyen személy lenne képes veled együtt cipelni a terhedet? 
- Mit jelent az gyakorlatban, hogy Jézus elé viszed a terhed, és lerakod a lábai elé? 
 
5. Hogyan érti Jézus a 29. verset? 
- Te megtaláltad már a nyugalmat a lelkednek? (Válaszolj magadban) 
- Miért csak egy alázatos ember találhat békét a lelkének? (Miért válnak olyan sokan 
keser�vé, míg a terheiket cipelik?) 
- Hogyan válhatunk olyan szelíddé és alázatossá amilyen Jézus volt? 
 
6. Mit Jézus következ� szavai: „Vegyétek föl magatokra az én igámat”. (Mi lehet Jézus 
igája? Miben különbözik ez a mi terheinkt�l? 
- Hogyan változna meg a helyzetünk, ha Jézussal együtt húznánk az igát? 
 
7. Hogyan érti Jézus, hogy az � igája gyönyör�séges, és az � terhe könny�? (vs. 30) 
 
8. Mit csinálnak azok az emberek a terheikkel, akik nem viszik ezeket oda Jézushoz? 
- Hogy lehet az, hogy sokszor még a keresztények sem viszik oda Hozzá a terheiket? 
 
9. Szerinted mennyivel lenne könnyebb a terhed, ha tudnád, hogy nem vagy b�nös, és 
nem azon kéne gondolkozni, hogy kinek a hibája is volt? Mennyivel lenne könnyebb, ha 
el tudnád hinni, hogy Jézus az összes szenvedést a lehet� legjobbra fogja fordítani a 
végén? 
 
Jó Hír: A vezet� olvassa fel Ján 19:17. Jézus a keresztre vitte az összes terhünket; a 
b�neinket, és a szenvedéseinket is. 



13. Hiábavaló szavak (Mt 12:33-37) 
Háttér: Miel�tt elkezdenétek az alkalmat, gondoljátok végig, milyen szavakról beszéltetek 
múlt héten. 
 
1. Számodra milyen helyzetben a legnehezebb megfékezni a nyelvedet? 
- Ha újra élhetnéd az életed, kivel beszélnél máshogy, mint ahogyan eredetileg tetted? 
 
2. A szavaink miért ugyanolyan fontosak Istennél, mint a tetteink? 
- Miben hasonlítanak a szavaink egy fa gyümölcséhez? (vs. 33)  
- Hogyan válhat egy rossz fa jó fává? 
- Hogyan lehet egy rossz emberb�l jó? 
 
3. Jézus egy elég er�s képet alkalmaz a hallgatóságára, mikor „mérges kígyók fajzatai”-
nak nevezi �ket. Miben hasonlít egy mérges kígyóhoz az, aki gonoszságot szól? (vs. 34) 
- Mit ért ez alatt Jézus: „a szívnek teljességéb�l szól a száj” (vs. 34)? 
- Próbáld ki magad a 34. vers alapján. Mivel van tele a te szíved? (Válaszolhatsz magadban) 
 
4. Jézus a 35. versben azt állítja, hogy mindenkinek vagy egy raktár a szívében. 
Általában mivel töltik meg az emberek ezeket a raktárakat? 
- Gondold végig mit mondasz Jézusról, vagy Jézusnak. Mit mutatnak meg a szavak, vagy 
azoknak hiánya a kapcsolatotokról? 
 
5. Milyenek a „hivalkodó beszédek” (vs. 36)? 
- Mi lenne a hivalkodó beszéd ellentétje? 
- Az Ítélet Napján miért a „hivalkodó”-, és miért nem a „rossz” szavainkért kell majd számot 
adnunk? 
- A szöveg alapján szerinted mi lesz veled az Ítélet Napján? 
 
6. Szerinted hosszútávon el lehet rejteni az emberek el�l, hogy mi lakozik valakinek a 
szívében? Például lehetséges, hogy valaki kedvesen szóljon, mikor a szíve pedig telve van 
haraggal, és keser�séggel? 
- Mit gondolsz arról a személyr�l, a lehet� legkevesebbet szólja, nehogy hivalkodó beszédek 
áradjanak bel�le? 
 
7. Szerinted mekkora a valószín�sége annak, hogy mostantól követni fogod Jézus eme 
tanítását? 
 
8. Jézus azt mondta egyszer, hogy � a sz�l�t�, és a tanítványok pedig a sz�l�vessz�k (Jn 
15:1). Hogyan hozhatunk mégis jó gyümölcsöt annak ellenére, hogy a szívünk raktárai 
rosszal vannak tele? 
 
Jó Hír: Jézus szíve telve volt jó dolgokkal, mégis kárhoztatták a szavaiért – Istenkáromlásért. 
A keresztje volt az a fa, amely a mi hivalkodó beszédünk keser� gyümölcsét teremte meg. 



14. A búza és a konkoly (Mt 13:24-30, és 36-43) 
Háttér: A konkoly olyan gyomnövényre utal, amely agyon hasonlít a búzához, amíg fiatal. 
Mivel a konkoly magja gyakran mérgez� anyagot tartalmaz, nagyon figyelmesen bánnak vele 
aratáskor, és külön tárolják a búzától. 
 
1. A PÉLDÁZAT (vs. 24-30) 
 
- Miben más egy olyan földön dolgozni, ahol csak búza terem, és egy olyanon, amelyen 
konkoly is növekszik? 
- Milyen okokból vethet valaki konkolyt a szomszédja búzatáblájába? 
- Neked hogyan esne az, ha valaki ilyen módon akadályozná a munkádat? 
- Mi a meglep� abban, ahogy a föld gazdája az ellene elkövetett cselekedethez viszonyul (vs. 
28-30)? 
- Miért volt olyan fontos minden búzakalász a gazda számára (vs. 29)? 
- Milyen kapcsolat van az levetett mag, és a meghozott termés között? 
 
2. A PÉLDÁZAT MAGYARÁZATA (vs. 36-43). Érdemes megfigyelni, hogy a „föld” 
szónak két jelentése is van: az egyik a „világ” (vs. 38), a másik pedig az „Ember Fiának 
királysága” (vs. 41), pl. a keresztény gyülekezet. 
 
- Korábban Jézus azt mondta, hogy a mag Isten Igéje. Akkor most miért az embereket mondja 
annak (vs. 38)? 
- Ki veti el az embereket, és hogyan (vs. 37, 39)? 
- Mit mutat meg nekünk ez a rész arról, hogy hogyan munkálkodik Sátán? 
- Mi a célja Sátánnak azzal, hogy az � fiait veti a keresztény gyülekezetekbe szerte a világon? 
- Milyen lenne Isten gyülekezete, ha nem lennének csalók közöttük? 
- Miért nehéz megkülönböztetni, hogy ki Isten fia, és ki Sátáné? 
- Miért nem szabad Sátán fiait kivetni a gyülekezetb�l az Ítélet Napjáig? 
- Alkalmazd ezt a példázatot a te keresztény közösségedre. 
- Szerinted te melyik fajta mag vagy: búza, vagy konkoly? (Válaszolj a szívedben) 
- A példázat szerint lehetséges –e, hogy valaki félig búza, félig konkoly legyen? Adj 
különböz� indokokat. 
- Szerinted milyen lesz a világ vége (vs. 41-43)? 
- Milyen aratást vár Isten ett�l a világtól? 
 
3. AZ IGAZ (vs. 43) 
 
- A példázat magyarázata közben miért használja Jézus hirtelen az „igaz” kifejezést? 
- A vezet� olvassa fel Róma 4:5-öt. Hogyan válhatunk igazzá? 
 
4. ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK 
 
- Mi a különbség egy igazi hív�, és egy csaló között? 
- Szerinted neked személyesen mit akar ezzel a példázattal mondani Jézus? 
 
Jó Hír: Habár � volt a legjobb búza, aki valaha élt a Földön, Jézust „kitépték, és a tüzes 
kemencébe vetették”, mint a konkolyt. Ezért arathatunk konkoly helyett búzát Isten 
királyságába az id�k végezetén. 



15. Péter vízen jár (Mt 14:22-34) 
Háttér: A Galileai tenger nagyjából 20x12 km terület�. Néha a környez� hegyekb�l érkez� 
szélrohamok heves vihart idézhetnek el� a tó felett. A negyedik �rváltás hajnali 3 óra körül 
lehetett (vs. 25). A tanítványok ekkor már 9 órája a tengeren voltak. 
 
1. Miért küldte a tanítványait Jézus a tengerre, habár biztosan tudta, hogy mi fog velük 
ott történni (vs. 22)? 
- Miért van, hogy néha Jézus minket is ilyen „viharokba” küld? 
 
2. Képzeld el, mit érezhettek a tanítványok, amikor a vihar már órák óta tombolt 
körülöttük (vs. 24). 
- Mit gondolhattak Jézusról, aki nem jött velük a hajóra? 
- Szerinted hogyan imádkozott Jézus, amíg a barátai halálos veszélyben voltak (vs. 23)? 
 
3. A tanítványok el sem tudták képzeld, hogy Jézus a vízen járhat. Mit vártak el t�le 
vajon ebben a helyzetben? 
- Te mit vársz Jézustól egy reménytelen helyzetben? 
- Miért hitték azt Jézusra, hogy egy szellem (vs. 26)? 
 
4. Hogyan éreznéd magad, ha Jézus megjelenne a viharod közepén, és azt mondaná: 
„Bízzatok. Én vagyok. Ne féljetek.” (vs. 28)? 
- A „Vagyok” tulajdonképpen Isten neve (Yahweh) héberül. Miért akarta Jézus ezeket a 
szavakat használni ebben a helyzetben? 
 
5. Találjatok annyi indokot, amennyit csak lehet arra, hogy miért akarhatott Péter a 
vízen járni az óriási hullámok között amíg a hajó ide-oda hánykolódott a sötétségben 
(vs. 27). 
- Szerinted te ki mertél volna lépni a hullámokra? 
- Miért nem volt sikeres Péter kísérlete (vs. 30)? 
 
6. Mi hiányzott Péter hitéb�l abban a percben (vs. 31)? 
- Mit válaszolnál Jézusnak, ha neked is a 31. versben leírtakat mondaná? 
- Miért fontos, hogy valóságh�en nézzük a hitünket? 
- Milyen vigaszt nyújthat ez a szakasz azoknak, akik tudják magukról, hogy kicsiny hitük 
van? 
 
7. Miért nem jött Jézus hajnali 3-nál korábban segíteni a barátainak? (Milyen fontos 
leckér�l maradtak volna le a tanítványok, ha Jézus azonnal a segítségükre siet (vs. 31-
33)? 
- Miért jön Jézus sokszor kés�bb segíteni, mint ahogy mi várjuk az érkezését? 
 
Jó Hír: Senki nem nyújtotta a kezét Jézus felé, mikor � volt ott a viharban (Isten haragja). Ez 
volt az ár, amit Jézusnak kellett fizetnie a mi hitetlenségünkért. De ezért tudja most kinyújtani 
a kezét minden kicsiny hit� felé. 



16. Nagy fájdalom, és nagy hit (Mt 15:21-28) 
Háttér: A kananeusok a zsidók f� ellenségei voltak. Tirusz és Szidon Galilea 40-60 km-es 
körzetében voltak. Jézus nem akarta, hogy bárki is megtudja, hogy külföldre tesz látogatást 
(Mk 7:24). A vezet� röviden mutassa be Dávid királyt (vs. 22). 
 
1. Képzeld el ennek az anyának a mindennapi életét, f�leg az emberekkel való 
kapcsolatát. (A lányával, a férjével, más gyermekeivel, a szomszédokkal, stb.) 
- Mivel vádolhatta vajon magát ez az anya? 
- Napjainkban kik azok az anyák, akiknek ugyanolyan fájdalmat kell elviselniük, mint ennek 
az anyának? 
 
2. Ez a kananeus asszony már tudatában volt valaminek, amire a zsidók nem jöttek rá: 
ez pedig az, hogy Jézus Dávid fia (vs. 22). Szerinted hogyan juthatott ez tudomására? 
- Miért önmaga számára könyörgött irgalomért? (vs. 22) 
 
3. Mi volt Jézus els� három reakciója az anya segélykiáltására? (vs. 23-26) 
- Jézus általában szívesen fogadta a szenved�ket, mikor Hozzá fordultak. Miért fordított akkor 
hátat ennek az asszonynak? 
- Te mit tennél, ha Jézus veled is ugyanígy viselkedne, mint ezzel az asszonnyal. 
 
4. Hogyan viselkedtek a tanítványok az asszonnyal az egész helyzet alatt? (vs. 23) 
 
5. Hogyan reagált a kananeus anya Jézus látszólagos válaszára? (vs. 23,25,27) 
 
6. Szerinted mi játszódhatott le Jézus szívében, míg szótlanul figyelte a szenved� anyát? 
- Vajon miért marad id�nként szótlan Jézus, mikor hozzá kiáltunk? 
- Miért szükséges, hogy mindannyiunk hite meg legyen próbálva? 
 
7. Jézus összesen két ember hitét dicsérte. Keress minél több jellemz�t arra, ha olyan 
valakinek nagy hite van, mint ennek az asszonynak. (vs. 28) 
 
8. Mi az általános elképzelés arról, hogy az ember szívében ébred a nagy hit? 
- A vezet� olvassa el Mk 7:30-at. Hogyan lehetett ennek a pogány asszonynak ekkora hite, 
mikor még nem is látta a csodát megtörténni? 
- Milyen helyzetekben van szükségünk nagy hitrre? 
 
9. Mi volt Jézus egyetlen külföldi útjának célja? 
 
Jó Hír: A kereszten Jézus attól függetlenül hitt Istenben, hogy � csöndben maradt. (v.ö. Zsolt 
22:1-2,24) Jézus hite nagyon hasonlított arra a hitre, amit ez az asszony ebben a helyzetben 
tanúsított. A helyzetükben a különbség az volt, hogy míg Jézus helyzetében Isten a haragja 
miatt maradt szótlan, az asszonyéban a szeretete miatt. 



17. Simonból szikla lesz (Mt.16:13-23) 
Háttér: Az újszövetségi „Krisztus” jelentése megegyezik az ószövetségi „Messiás” szóval, a 
jelentése pedig: „Felkent”. Királyokat és f�papokat kentek fel olajjal mikor beiktatták �ket a 
hivatalukba. 
 
1. Ennek a szövegrésznek a fényében, mit gondolsz a régi mondásról: „Mindenkit a saját 
hite ment meg” (vs. 13-17)? 
- Miért olyan fontos a hit helyes kinyilvánítása a keresztények körében? 
 
2. A következ�k közül melyiket a legkönnyebb elhinned: Jézus igazából Illés próféta volt 
(aki 800 évvel korábban halt meg), vagy Jeremiás próféta (aki 600 évvel korábban halt 
meg), Keresztel� János (akit az el�tt pár évvel öltek meg) vagy hogy � Krisztus volt, az 
él� Isten Fia (vs. 14-16)? 
- Szerinted azok az emberek, akik a 14. versben leírtakhoz hasonlóan válaszolnak Jézus 
kérdésére, kereszténynek nevezhet�k? Ha igen, miért? 
 
3. Csodái ellenére Jézust vajon miért nem tartották a kortársai Messiásnak, akir�l az 
ószövetségi próféciák írnak? 
 
4. A szöveg alapján hogyan ismerhetjük meg az igaz hitet? (vs. 17) 
 
5. Te hogy éreznéd magad, ha valaki „sziklának” nevezne? 
- Szerinted Péter hogyan érezte magát mikor Jézus sziklának nevezte? 
- Vannak, akik úgy gondolják, hogy Jézus Pétert azért nevezte sziklának, mert egyedinek 
tartotta. Mások úgy, hogy Péter megvallására utalt (vs. 16). Te mit gondolsz? 
 
6. Szerinted mit jelent a 19. vers? (Mik a Mennyek országának kulcsai? Ezek a kulcsok 
kiknek a kezében vannak manapság?) 
 
7. Miért nem tudta Péter elképzelni, hogy a 21. versben leírtak bármelyike is 
megtörténhet Jézussal? 
- Hasonlítsd össze a 17., és a 23. verset. Milyen forrásból származtak Péter szavai? 
- Mi volt a baj, még ilyen megvallás után is, Péter hitével? 
 
8. Hogyan tud Jézus valakit „sziklának”, majd Sátánnak szólítani? 
- Mi a bizonyíték arra, hogy Pétert ekkor nem szállta meg egy démon sem? 
- Mit akart elérni Sátán Péteren keresztül? 
- Milyen helyzetekben használhatja Sátán a saját munkája elvégzésére még a keresztényeket 
is, azoknak az életében, akit szeretnek? 
 
9. Mi a különbség a két gondolkodásmód között, amit a 23. versben olvashatunk? 
- Melyik gondolkodásmód elterjedtebb a keresztény gyülekezetben? 
- Hogyan viselkedik Jézus valakivel, aki Sátán munkáját végezte mások életében? 
 
Jó Hír: Olvasd el a 21. verset újra, és add hozzá a következ� szavakat: „Péter, és az én 
b�neim miatt”. 



18. Jézus olyan mint Isten (Mt 17:1-9) 
Háttér: Mózes és Illés szerették volna látni Isten jó pár száz évvel ez el�tt az esemény el�tt, 
de nem tehették. Az Ószövetség alapján ha egy b�nös ember a szent Isten szemébe néz, meg 
kell halnia. Ennek a két embernek a halálával kapcsolatban az 5 Móz 34:1-6, és 2 Kir 2:11-
ben olvashattok. A színeváltozás hegye feltehet�leg a Hermon volt (2760 m magas), térképen 
is megnézhetitek. 
 
1. vers. Szerinted hogyan érezhette magát ez a három tanítvány, mikor Jézus csak �ket 
hívta magával amikor a hegyre készült menni? 
- Vajon milyen lehetett egy ekkora hegyet megmászni a korabeli felszerelésekkel? 
 
2. vers. Kívántad e már valaha hogy megláthasd Isten? Ha igen, milyen helyzetben voltál 
akkor? 
- Mi volt a jelent�sége annak, hogy Jézus arca, és öltözéke így megváltozott? 
- Miért akarta Isten egyszer az � Fiának isteni alakját megmutatni embereknek? 
- Miért nem haltak meg a tanítványok, holott szemt�l szembe látták a szent Istent? 
 
3. vers. Miért kellett még két ószövetségi alaknak is jelen lenni ennél az eseménynél? 
- Miért Mózest és Illést választotta Isten? 
- Szerinted hogyan érezte magát ez a két ember, mikor látták a Messiást, akinek az 
eljövetelér�l �k prófétáltak? 
 
4. vers. Mit�l érezték magukat olyan jól a tanítványok ebben a helyzetben? 
- Mesélj olyan vallásos élményedr�l, amikor nem akartál visszatérni a mindennapi életbe. 
- Szerinted hogyan képzelte Péter a hegyen való életet onnantól kezdve? 
 
5. vers. Mi volt a jelentése a felh�nek ebben a helyzetben? 
- Miért mondta Isten, hogy „�t hallgassátok”, ahelyett, hogy „Neki engedelmeskedjetek”? 
- Hasonlítsd össze ezt az alkalmat azzal, mikor Isten a k�táblákra írva  odaadta a törvényt az 
embereknek a Sínai-hegynél. Mi a különbség? 
 
6. vers. Péter nem sokkal ezel�tt azt mondta, hogy „jó nekünk itt”. Akkor most mit�l félt 
mégis? 
- Jó, vagy rossz érzés, ha valaki személyesen a szent Isten el�tt áll? 
- Szerinted melyik Jézussal könnyebb kapcsolatot teremteni: azzal, aki egy asztalos képében 
áll el�tted, vagy azzal, aki az igazság fehér köntösébe van öltözve? Miért? 
 
7-9. vers. Mi volt a jelent�sége annak, hogy Jézus megérintette a tanítványokat? 
- Szerinted hogyan érezték magukat a tanítványok, mikor Mózes és Illés elt�nt a szemük el�l? 
- Miért nem akarta Jézus, hogy az elváltozását ne tudja meg senki más, még a többi 9 
tanítvány sem? 
 
Jó Hír: Mikor lejöttek a hegyr�l, Jézus egy másik hegy felé vette az útját, nevezetesen a 
Golgota felé. Annak érdekében, hogy nekünk adhassa az igazság fehér köntösét, Jézusnak 
mezítelenül kellett a kereszten függenie, és a mi b�neink büntetését kellett elszenvednie. 



19. A gonosz szolga (Mt 18:21-35) 
Háttér: Ebben a példázatban Istent jelképezi a király, a szolgák pedig minket, embereket. Az 
adósság a b�neinket jelenti, a börtön pedig a pokol. Egy tálentum 17 évi keresettel egyenl� 
(vs. 24), míg 100 dénár 3 havi fizetéssel (vs. 28). 
 
1. Szerinted hányszor lehet megbocsátani valakinek, aki folyamatosan ellened tesz dolgokat 
(vs. 21)? 
 
2. A PÉLDÁZAT 
- 10000 tálentum mennyi pénzt jelent a te pénznemedben (vs. 23-24)? 
- Hogyan lehetséges, hogy egyetlen ember ekkora adósságot halmozzon fel? 
- Véleményed szerint a Király döntése igazságos volt (vs. 25)? Miért? 
-  Miért nem kérte meg a szolga a Királyt, hogy engedje el neki a tartozását (vs. 26)? 
- Szerinted hogyan gondolta megkeresni azt a 10000 tálentumot a szolga (vs. 26)? 
- A szolga nem fogadja kitör� örömmel és hálával az elengedett tartozást (vs. 27-28). Vajon 
miért? 
- Mennyi ideig kell valakinek spórolnia, hogy három havi keresetet össze kuporgasson (vs. 
29)? 
- Minek kellett volna történnie az els� szolgával, hogy képes legyen elengedni a 
szolgatárásnak a tartozást (vs. 30)? 
 
3. A PÉLDÁZAT ALKALMAZÁSA 
- Mi a közös a tartozásban, és a b�nben? 
- Képzeld el, hogy akárhányszor vétkezel, adósságot halmozol fel Isten el�tt: egy hazugság 50 
dollár, egy mocskos gondolat 100, gy�lölni valakit 1000…stb. Szerinted most mennyivel 
tartozol Neki? 
- Hogyan védjük magunkat, mikor arról van szó, hogy meg kéne bocsátanunk valakinek a 
b�neit? 
- Mi lehet a baj egy olyan ember hitével, aki a 26. versben leírtakat mondja Istennek? 
 
4. ÖSSZEFOGLALÁS 
- Az els� szolga keresztény, vagy nem-keresztény emberre utal? Miért? 
- Mi a különbség aközött, hogy valaki nem akar, vagy nem tud megbocsátani? 
- A példázat alapján hogyan juthatunk egy megbocsátó szívhez (vs. 32-33)? 
- Jézus imádkozott azokért akik �t a keresztre szögezték. Miért kapott mégis olyan büntetést, 
mint a gonosz szolga ebben a példázatban (vs. 34-35) 
 
Jó Hír: Jézus velünk, gonosz szolgákkal cserélt helyet. Kifizette a tartozásukat, az egész 
emberiség tartozását az utolsó fillérig. A fizetség nem arany vagy ezüst volt, hanem az � saját 
drága vére (1Pt 1:18-19). 



20. Házasságról, elválásról, újra-házasodásról (Mt 19:1-12) 
 
1. ELVÁLÁSRÓL (vs. 1-9) 
- Miért foglalkoztatta ennyire a farizeusokat az elválás gondolata? (vs. 3) 
- Mit gondolnak napjainkban az elválásról? 
- Jézus szerint mi történik valakivel, ha megházasodik? (vs. 4-5/a) 
- A vezet� olvassa fel az 5Móz 24:1-et. Pontosan mit parancsolt Mózes, és mit engedett meg? 
Hasonlítsd össze a szavait azzal, ahogy a farizeusok idézték �t. 
- Jézus szerint mik az egész életen át tartó házasság mellett szóló érvek? (vs. 4,5,6,8,9) 
- Szerinted miért a h�tlenség az egyetlen elfogadható érv Jézus szerint a válásra? (vs.9) 
- Mi lesz egy olyan társadalommal, ahol a válás egyre hétköznapibbá válik? 
 
2. ÚJRA-HÁZASODÁSRÓL (vs. 9-10) 
- Hasonlítsd össze a 8-9. verset a Mt 5:32-vel. Mit tanít Jézus az újra-házasodásról abban az 
esetben, ha az elvált fél házastársa még életben van? Ragaszkodj a szöveghez. 
- A vezet� olvassa fel az 1Kor 7:10-11-et, és a Rm7:2-3-at. Mit tanít Pál az újra-házasodásról, 
míg az el�z� házastárs még él? 
- Vajon a tanítványok miért reagáltak a 10. versben leírtak alapján Jézus tanítására? 
- Szerinted miért van Jézus és Pál házassággal kapcsolatos tanítása eleve halálra ítélve a mai 
keresztény egyházban? 
 
3. EGYEDÜLÁLLÓSÁG (vs. 11-12) 
- Mit jelent az, hogy valaki születését�l kezdve „herélt”? 
- Hogyan lehet valakit képtelenné tenni arra, hogy megházasodjon? 
- Mit jelent az gyakorlatban, hogy valaki a mennyei királyságért adja fel a házasságot? 
 
4. ÖSSZEFOGLALÁS  
- Szerinted élhet valaki szexuális beteljesedés nélkül? Miért gondolod így? 
- Egy keresztény számára Jézus szerint mi lehet fontosabb a személyes boldogság 
keresésénél? 
- Kinek az érdekeit tartotta szem el�tt Jézus, mikor ilyen szigorú szabályokat állított fel a 
másik nemmel való kapcsolatok terén? 
- Mit tegyen valaki, aki nem tartotta be Jézus ebben a szövegben adott parancsolatait? 
- Szerinted hogyan fog megváltozni valakinek a hozzáállása a Bibliához, aki kétségbe vonja 
Jézus ebben a részben olvasható tanítását? 
 
Jó Hír: A vezet� olvassa fel Jn 8:4-11-et. 



21. Soha sem túl kés� (Mt 20:1-16) 
Háttér: Jézus idejében a napszámosok élete nagyon bizonytalan volt. Egy mai éves 
átlagfizetés 300-ad része egyenl� egy dénár értékével. Az órákat reggel 6-tól kezdve 
számolták. A földbirtokos Istent jelképezi, a sz�l�skert pedig az � királyságát. 
 
1. A PÉLDÁZAT 
- Napjában hányszor ment ki a gazda, hogy munkásokat béreljen fel? (vs. 1-6) 
- Vajon miért csak az els� csoporttal beszélte meg, hogy mennyi lesz a napi bérük? (vs. 2,4) 
- Sorolj fel különböz� indokokat arra, hogy vajon sok munkás miért nem volt ott reggel 6-kor 
a piacon? 
- Miért nem csak a legjobb munkásokat bérelte fel a gazda, hanem akárkit, aki rendelkezésre 
állt? 
- Az utolsó csoport embert vajon miért nem bérelte fel senki? (vs. 6-7) Gondolj különböz� 
okokra. 
- Hasonlítsd össze az els� csapat napját az utolsó csoportéval. (vs. 7-12) Melyiké volt 
érdekesebb? 
- Tételezzük fel, hogy az utolsó csoportban 5 ember volt. Mai pénzbe átszámolva mennyit 
spórolhatott volna a gazda, ha nem bérli fel �ket? 
- Miért azoknak adta ki el�ször a fizetését, akiket utoljára bérelt fel? (vs. 8) 
- Miért panaszkodtak az els� csoportban lév�k, holott megkapták, ami járt nekik? 
- Szerinted a gazda fizetésmódja igazságos volt? Miért? 
- Miért akart ugyanannyit adni mindenkinek? Próbáld meg a lehet� legtöbb választ/indokot 
felsorolni. 
 
2. A PÉLDÁZAT ALKALMAZÁSA 
- Miért akarja Isten, hogy mindenki, és akárki dolgozzon az � királyságában? 
- Mire utal a „fizetség” ebben a helyzetben? 
- Miért kap mindenki ugyanannyi fizetséget Isten királyságában? 
- A „napnak” valamely szakában téged is elhívott Isten az � királyságába? 
- Szerinted melyikük szerencsésebb: az, aki egész életén át Isten királyságában dogozott, vagy 
aki az utolsó percben tért meg?   
- Hogy érzed magad, mikor a gyülekezetben valakit agyon dicsérnek, pedig tudod, hogy te 
sokkal többet „dolgoztál” mint �? 
- Szerinted milyen érzés lesz, ha az utolsó napon ugyanannyi „fizetséget” fogsz kapni Istent�l, 
mint mondjuk Pál apostol? 
- Mit jelent a 16. vers a példázat fényében? 
- Jézus ma neked is azt mondja: „Menj, és dolgozz az én sz�l�skertemben!” Mit válaszolsz 
neki? 
 
Jó Hír: Jézus már elvégezte a legnehezebb munkát Isten királyságában. Tulajdonképpen 
olyan keményen dolgozott, hogy majd az utolsó napon mindenkinek fog jutni egy dénár 
abból, amit � ott megkeresett 



22. A király belovagol a városába (Mt 21:1-11) 
Háttér: Az emberek egy jelre vártak, ami majd bebizonyítja, hogy Jézus igazi király e vagy 
sem – és amint Zakariás próféta megjövendölte (Zak 9:9), a jel a szamár volt. Valójában Jézus 
Dávid király 30. leszármazottja volt. 
 
1. A GY�ZEDELMES BEVONULÁS 
- Mit várnak el általában az emberek egy királytól, aki gy�zedelmesen vonul be az ország 
f�városába? 
- Mi volt – ha volt egyáltalán – különbség abban, amit a tanítványok, és a tömeg várt az 
eseményt�l? 
- Figyeld meg azt a láncreakciót, ami Jézus utolsó Jeruzsálem felé tartó útján játszódott le. Ki 
tervezte meg az üdvözl� tömeget? Ki indította el az ujjongást? Az emberek miért terítették a 
köntöseiket a földre? Miért bolydult fel az egész város? 
 
2. A KIRÁLY 
- Miért szamárháton, és miért nem lovon ülve ment Jézus Jeruzsálembe? 
- Honnan tudhatták az emberek, hogy Jézus Dávid fia? (vö. Mt 20:31) 
- Mi volt olyan fenséges Jézus viselkedésében? 
- Mi változott meg hirtelen, hogy az emberek már nem féltek Jézus királynak nevezni, holott a 
megszálló római hatalom nem szeretett ilyesfajta dolgokról hallani? 
- Eddig a pontig Jézus eltitkolta, hogy � király. Most akkor ezt miért vette olyan 
természetesnek? 
- Mi a különbség a világi királyok, és Jézus között ebben a helyzetben? 
- Miért királyként kellett meghalnia Jézusnak? 
 
3. AZ EMBEREK 
- Szerinted Jézus örült a hirtelen jött népszer�ségének? Miért? 
- Szerinted ezeknek az embereknek hány százaléka kiáltozta, hogy: „Feszítsd meg!” öt nappal 
kés�bb? 
- Miért nem állt ki ebb�l a tömegb�l senki Jézus mellett, mikor bántalmazták? 
-  Hogyan viselkednél, ha egyedül kéne kiállnod, úgy, hogy az összes barátod ellened fordul? 
 
4. HOZSÁNNA (Ami azt jelenti: „Urunk segíts/ments meg”) 
- Mit mond igazából a 9. versben az emberek kiáltása? (vö. a hozsánna jelentésével) 
- Miért pontosabb azt kiáltani, hogy: ”Segíts”, ahelyett, hogy: „Éljen”? 
- Mi a meglep� a 11. versben? 
- Milyen hatása volt ez az esemény Jézus jöv�jére nézve? 
 
5. TE ÉS ÉN 
- Mi késztetett mostanában/ ez alatt az adventi id�szak alatt arra, hogy így kiálts az Úrhoz: 
„Hozsánna, segíts, kérlek!”? 
- Miért ez a legjobb el�készület a karácsonyhoz? 
 
Jó Hír: Olvasd el még egyszer az 5. verset, és a „Sion leányai” helyére helyettesítsd a saját 
neved! 



23. A herceg menyegz�je (Mt 22:1-14) 
Háttér: Egy esküv� a Jézus korabeli emberek számára a mindennapi élet kiemelked� 
eseménye volt. A Jelenések könyve néhol a mennyországot is egy esküv�höz hasonlítja. A 
példázatban a meghívottak eredetileg a zsidókra utaltak, de ma már minden olyan embert 
jelképez, akik kapcsolatban vannak ugyan valamilyen keresztény gyülekezettel, de nem 
veszik komolyan a meghívást. 
 
1. Gondolj egy királyi esküv�re, amit a tv-ben vetítettek. Milyen fajta embereket hívtak 
meg erre? 
- Manapság szerinted kik viselkedhetnek a 3-5. versben leírtakhoz hasonlóan? 
 
2. Mit gondolhattak a meghívott vendégek a királyról? 
- Miért volt viszonylag egyszer� visszautasítaniuk a meghívást? 
- Miért nem féltek vajon a viselkedésük következményeit�l? 
 
3. Isten a Biblián, és a szolgáin keresztül elhív minket, embereket az � mennyben tartott 
királyi esküv�jére. Miért viselkednek mégis sokan úgy, mint a példázatban a meghívott 
emberek? (vs. 3-5) 
 
4. Hogy érzed magad, ha elhívnak egy gyülekezetbe, Biblia tanulmányra, miközben ki 
sem látszol a teend�id közül? 
- Az Isten meghívásához (Biblia) való viszonyod alapján mit gondolsz, te mennyire értékeled 
a mennyországban tartott királyi menyegz�t? 
 
5. Miért van az, hogy Isten embereit a világban néha úgy kezelik, mint azokat, akikr�l a 
6. versben olvashatunk?  
- Mikor volt/lesz beteljesedve a 7. vers? 
 
6. Hasonlítsd össze az els�, és a második alkalommal meghívottak mindennapi életét. (vs. 
5,10) 
- Kik azok manapság, akik a „keresztutakról” jönnek Isten királyságába? (vs. 9-10) 
- Hogyan gondolhatták az utak mellett ácsorgók, hogy a király meghívását igenis komolyan 
kell venni? 
- Isten mennyei esküv�jére a meghívás kik számára öröm, a kényszer�ség helyett? 
 
7. Sokan azt gondolják, hogy a király készített felölt�ket azok számára, akiket az utak 
mell�l hívott meg. Szerinted az egyik vendég miért utasította vissza ennek a ruhának a 
viselését? (vs. 11-12) 
- A Bibliában az esküv�i ruha sokszor utal az igazság köntösére, amit Isten ad a b�nösökre. 
Milyen hite lehet valakinek, aki azt gondolja, hogy a saját „ruháiban” is bemehet a mennybe? 
 
8. Hogyan lehet érteni a 14. verset ennek a példázatnak a fényében? 
- Ki nem kapott még meghívást Isten királyi menyegz�jére? 
- Kik azok, akik nincsenek kiválasztva? (ragaszkodj a szöveghez) 
 
9. Miért kellett Jézusnak is olyan sorsra jutnia, mint a 13. versben a szolgának, akin 
nem volt megfelel� öltözet? 
 
Jó Hír: A vezet� olvassa fel Jel 7:13-14-et. 



24. Ki a képmutató? (Mt 23:1-12) 
Háttér: Mikor Jézus nyilvánosan kritizálta a farizeusokat, és a törvény tanítóit, akkora 
botrányt kavart, mintha manapság híres vallási vezet�kre azt mondaná valaki a tv-ben, hogy 
képmutató. „Mózes székében ülni” annyit tesz, hogy valaki taníthatja a mózesi törvényeket, 
vagyis az Ószövetséget (vs. 2). 
 
1. Mi jellemezte a képmutatókat Jézus idejében? (vs. 2-7) 
- Egy mondatban foglald össze mi volt Jézus problémája a farizeusokkal, és a törvény 
tanítóival. 
 
2. Mik a mai képmutatók jellemz�i? 
- Hol lehet manapság farizeusokkal találkozni? 
- Milyen tanítás növeli napjainkban, a keresztény egyházakban a farizeusok számát? 
 
3. Milyen mérce alapján skatulyázták be az emberek a Jézus korabeli farizeusok? 
- A mai farizeusok mi alapján teszik ugyanezt? 
 
4. Miért értékelik az emberek olyan nagyra a végzettséget, a megszerzett címeket? (vs. 7-
10) 
- A te keresztény közösségedben mennyire tartják fontosnak a végzettséget, a címeket? 
- Mi a baj Jézus szerint a nevekkel, rangokkal? 
 
5. Miért nehéz sokszor még a keresztények számára is mások szolgájává válni? (vs. 11) 
- Mi a különbség aközött, hogy valaki szolga (az alapján, ahogyan Jézus a 11. versben 
megfogalmazta), vagy kisebbségi komplexusa van? 
- Milyen egy keresztény vezet�, aki komolyan veszi a 11. verset? 
 
6. Mit jelent gyakorlatban a 12. vers? 
- Mesélj el egy esetet, amikor a 12. verset a saját életedben is tapasztaltad. 
 
7. Miben különbözött Jézus a korabeli vallási vezet�kt�l? 
- Miért nem követelt magának Jézus soha tiszteletet, vagy elismerést, holott mindenkinél 
jobban megérdemelte volna 
 
8. Számodra mi a legfontosabb tanítás ebben a részben? És mi a keresztény 
közösségedre nézve? 
 
Jó Hír: Jézus soha nem rakott mások vállára elviselhetetlen terheket. Pont ellenkez�leg: a 
vállára vette az egész emberiség b�neit, és magával vitte azokat a keresztre. 



25. A Menny és a Föld elmúlnak (Mt 24:29-44) 
Háttér: Sok elmélet született a keresztények között arról, hogy mikor Jézus visszajön a 
Földre, az események milyen sorrendben fogják egymást követni. Ezen a Biblia tanulmányon 
nem a sorrendr�l, hanem magukról az eseményekr�l lesz szó. A vezet� röviden elmondhatja 
Noé történetét, és a korabeli helyzetet. (vs. 37-39, vö. 1Móz 6,7) 
 
1. Hogy éreznéd magad, ha megtudnád, hogy Jézus ma jön vissza? 
- Miben különbözik Jézusra várni, vagy a halálra? 
 
2. Milyen változások fognak bekövetkezni a légkörben, a világ�rben Jézus visszajövetele 
el�tt? Próbáld megfogalmazni ezeket a jelensége mai szavakkal (vs. 29). Mi okozhatja 
majd a nap és a hold elsötétülését? Emlékezz Noé esetére.) 
- Milyen megjósolt változások nem történtek még meg? (vs. 29) 
 
3. Miben különbözik Jézus els� eljövetele másodiktól? A lehet� legtöbb különbséget 
próbáld meg felsorolni. (vs. 30) 
- Miért fog minden nemzet sírni mikor Jézus visszajön? (vs. 30) 
 
4. Mi lesz a keresztényekkel, mikor visszajön Jézus? (vs. 31) 
- Szeretnél életben lenni amikor a 31. vers eseményei megtörténnek? Miért? 
 
5. Mit akar mondani Jézus a visszajövetelér�l a fügefa példázatán keresztül (vs. 32-34) 
(Szerinted ez a példázat a modern Izraelr�l beszél? Ha igen, hogyan?) 
 
6. Mit jelentenek Jézus szavai (=Biblia) a keresztények utolsó nemzedéke számára? (vs. 
35) 
- Mit jelent számodra az, hogy van valami ezen a Földön, ami soha nem fog elmúlni? 
 
7. A második eljövetel ideje miért kell, hogy titok legyen, még magának Jézusnak is? (vs. 
36) 
- Miben változtatnál az életeden, ha tudnád, mikor jön vissza Jézus? 
 
8. Noé kortársai miben hasonlítanak napjaink emberéhez? (vs. 38-39) (Mi érdekelte 
�ket, és mivel nem tör�dtek egyáltalán?) 
 
9. Mit jelent a 40-41. vers? Hasonlítsd össze Noé idejével, és a 31. verssel. 
- Képzeld el, hogyan nézne ki a világ, ha az itt megjósolt dolgok bekövetkeznének. (vs. 40-
41) 
 
10. Kik számára lesz Jézus megjelenése olyan, mint egy házba betör� tolvaj (vs. 43-44)? 
És kiknek olyan, mint egy régen várt találkozás egy drága baráttal 
- Milyen gyakorlati tanácsot ad a 42. és a 44. vers? 
- Hogyan válhat Jézus második eljövetele rémiszt� gondolat helyett vigasztalás? 



26. A tíz sz�z (Mt 25:1-13) 
Háttér: Az id�k során a példázatban szerepl� „olaj” háromféle magyarázatot kapott: A) a 
Szent Szellem, B) a Jézusba vetett hit, C) a Biblia. A v�legény Jézust jelképezi, a menyegz� 
pedig a Mennyországot, amit Jézus második eljövetele el�z meg. 
 
1. Szerinted milyen egy „éber keresztény”?  
 
2. A PÉLDÁZAT 
- A lányok feladata egy esküv�nél az volt, hogy a v�legény útját megvilágítsák a sötétben. A 
v�legény késése várható volt. Vajon a bolond szüzek miért nem gondoskodtak arról, hogy 
elég olajuk legyen minden helyzetben? 
- Sorolj fel különböz� okokat – akár tudatos, akár tudatalatti – hogy miért van az, hogy valaki 
nem tör�dik azzal, hogy a barátja esküv�je minden gond nélkül megy e vagy sem? 
- Miben különbözik az okos és a bolond szüzek kapcsolata a v�legénnyel? 
- Miért nem tudtak még az okos szüzek sem ébren maradni éjfélig? (vs. 5-7) 
- Mi a véleményed arról, hogy az okos szüzek nem osztották meg az olajukat a bolond 
szüzekkel? (vs. 8-10) 
- A v�legény feltehet�leg ismerte mind a 10 lányt korábbról. Miért mondta akkor a 
bolondoknak, hogy nem „ismerlek titeket”? (vs. 11-12) 
 
3. AZ ALKALMAZÁS 
- Kiket nevez Jézus okos szüzeknek? 
- Kikre utal a bolond szüzekkel? 
- Az alapján, hogy a „Háttér”-ben szerepl� magyarázatok közül melyiket választjuk ebben a 
helyzetben, milyen el�készületeket kell tennünk Jézus második eljövetelére? 
- Mi a különbség annak az embernek a hite, aki fel van készülve Jézus eljövetelére, és annak a 
hite között, aki nincs? 
- Szerinted te megfelel� el�készületeket tettél Jézus visszajövetelére? 
- Mit akar tanítani Jézus azzal, hogy mind a tíz sz�z elalszik várakozás közben? (vs. 5, 13) 
- Mikor, és hogyan ismeri fel Jézus az övéit? (vs. 12) 
- Milyen körülmények között tanuljuk meg értékelni a mennyei esküv�t? 
- A 13. vers mit mond neked személyesen? 
 
Jó Hír: Mi nem ismerhetünk meg valakit teljesen, amíg a legrosszabb oldalát is meg nem 
mutatta. Jézus minket nem a szó szoros értelmében fog ismerni, ha nem mondjuk el neki a 
b�neinket, és nem kérjük az � bocsánatát rájuk. 



27. Befektetés tálentumba (Mt 25:14-30) 
Háttér: Egy tálentum 17 évi keresetnek megfelel� érték�. Három félek éppen értelmezhetjük 
a példázatban a tálentumok kiosztását: A) a képességeinket, a szellemi ajándékainkat 
jelképezik, B) Isten kegyelmét (az evangéliumot) helyettesíti (vö. Ef 4:7), C) a kegyelem 
eszközeit jelképezi, pl. a Bibliát, a bemerítkezést vagy az Úrvacsorát. 
 
1. Mennyi lenne egy tálentum értéke a te pénznemedben? És két tálentum? És öt? (vs. 
14-15) 
- Szerinted hogyan lehetne legjobban befektetni egy tálentumnyi pénzt manapság? 
- Hány évig tartana megduplázni ezt az összeget? 
- Miért nem mindíg könny� más pénzét befektetni? 
 
2. Mi alapján osztotta ki a pénzt a gazdag ember? (vs. 15) 
- A tálentumok A, B és C magyarázata alapján mit jelenthet az, hogy a szolgák a képességeik 
alapján különböz� összeget kaptak 
- Te hogyan és mikor kaptad meg Istent�l a tálentumaidat? 
 
3. A gazdával kapcsolatos érzelmeik hogyan befolyásolták a szolgákat a tálentumok 
befektetésekor? 
- Hogyan kezelték azt a helyzetet a szolgák, hogy a gazda csak hosszabb id� elteltével tért 
vissza? (vs. 19/b)? 
- Hogyan fekteti be valaki a szellemi ajándékait (A)? És hogyan lehet Isten kegyelmét 
befektetni (B)? És mi a helyzet a kegyelmi eszközökkel (C)? (vs. 16) 
 
4. Mit tanulhatunk Istenr�l a 26. vers alapján? 
- Volt már olyan helyzet, hogy úgy érezted Isten kemény kez�, és lehetetlent kér t�led? (vs. 
24) 
- Mi hibázik annak az embernek a hitével, aki úgy viselkedik, mint a harmadik szolga a 
példázatban? (vs. 24-27) 
 
5. Mikor vették el a lusta szolgától az egy tálentumát? (vs. 28) 
- Mit jelent a 29. vers az A, B vagy C magyarázat fényében? 
 
6. Miért volt olyan kemény a harmadik szolga büntetése, holott tulajdonképpen nem 
sikkasztotta el a gazdája pénzét? (vs. 30) Mind a három variációt gondold végig (A, B, 
C) 
- Miért kapott Jézus is olyan büntetést, mint a gonosz, lusta szolga? (vs. 30) 
 
7. Mit tegyünk, ha rájövünk, hogy mi is gonosz és lusta szolgák vagyunk? 
 
8. Mi motivál minket, keresztényeket arra, hogy befektessük a tálentumainkat? 
- Képzeld el, hogy az Ítélet Napján Jézus a 21. vers szavait intézi hozzád. Mit válaszolnál 
neki? 



28. Juhok és kecskék (Mt 25:31-46) 
Háttér: Ezt a példázatot általában három féle képen szokták értelmezni: Jézus legkisebb 
testvérei A) a szenved� keresztények, B) a szenved� zsidók, C) minden szenved� ember a 
földön. 
 
1. Az Utolsó Ítélet példázatában mit találsz a legijeszt�bbnek? 
- Mi a legvigasztalóbb – ha van ilyen – ebben a példázatban? 
- Mit gondolnál Istenr�l, ha soha nem büntetné meg azt, ha valaki elkövet ellenünk valami 
rosszat? 
 
2. Mit tanít ez a példázat a mennyr�l, és a pokolról? 
- A józan ész alapján milyen embereknek kéne a pokolba kerülniük? 
- A példázat alapján milyen b�n juttat valakit a pokolba? 
- Miért beszélnek egyre kevesebbet, és miért hisznek egyre kevesebben a pokolban 
manapság? 
 
3. Hány csoportja jelenik meg a „legkisebbeknek” ebben a példázatban? (vs. 35-36, 42-
43) 
- Hány ilyen csoportnak segítettél már valaha? 
- A 6 csoport közül melyiknek a legnehezebb segíteni? 
 
4. Miért olyan nehéz Jézust éhesnek, szomjasnak, jövevénynek, mezítelennek, betegnek, 
és (különösen!) bebörtönzöttnek látni? 
- Mit tesz a keresztény közösséged ezért a 6 csoportért? 
 
5. A „kecskék” mivel magyarázták a hozzáállásukat a 6 csoporthoz, mivel magyarázták 
azt, hogy nem segítettek nekik? 
- A „kecskék” �szintén meg voltak lep�dve amikor hallották az ítéletet. Miért vártak mást? 
(vs. 44) 
 
6. Miért voltak a „juhok” is meglep�dve a király szavain? (vs. 38-39) 
- Honnan vették a „juhok” az er�t ahhoz, hogy szeressék a nem túl szeretetre méltóakat is? 
 
7. Szerinted a fenti magyarázatok (A, B, C) közül melyik a leghelyesebb? 
- Mik a következményei az egyes magyarázatoknak a viselkedésünkre nézve? 
 
8. Az Utolsó Ítéletr�l szóló példázat úgy t�nik, hogy csak a cselekedeteinkkel foglalkozik. 
Hogyan lép mégis a hit a képbe? (El�ször hogyan választják el az embereket juhokra és 
a kecskékre?) 
 
9. Mikor élte át Jézus a „legkisebbek” sorsát: mikor volt éhes, szomjas, jövevény, 
mezítelen, beteg, vagy bebörtönzött? 

- Miért volt ugyanaz Jézus és a kecskék ítélete? (vs. 41) 
 
Jó Hír: Az emberiség történelmében két létfontosságú tárgyalás van: Jézus tárgyalása, és az 
Utolsó Ítélet. Mindannyiunknak számot kell majd adni vagy az egyiknél vagy a másiknál, a 
legkisebbekhez való hozzáállásunkról. Amennyire számíthatsz arra, hogy b�nösnek találtatsz 
Jézus tárgyalásán, annyira biztos, hogy b�ntelennek ítéltetsz majd az utolsó napon.  



29. Gyötr�dés a Gecsemáné kertben (Mt 26:36-46) 
Háttér: A Bibliában a pohár gyakran jelent egy poharat telve Isten haragjával, amit a 
b�nösnek ki kell innia. 
 
1. Amikor nagyon szomorú vagy, hány embert szeretnél magad mellett tudni? (Miért 
nem akart Jézus egyedül menni a kertbe?) 
- Mind a három tanítvány halászember volt, akik sokszor átdolgozták az egész éjszakát. Most 
miért nem bírtak egyetlen óráig ébren maradni? 
 
2. Ez az els�, és egyedüli alkalom, mikor Jézus a saját fájdalmáról, és szenvedésér�l 
beszél. (vs. 38) Pontosan mi volt olyan fájdalmas számára ebben a helyzetben? 
- Érezted már magad úgy, hogy a fájdalmad annyira eláraszt, hogy már a haláltól kezdtél 
félni? 
 
3. Sokan néztek már szembe a halállal anélkül, hogy kimutatták volna a félelmüket. 
Jézus miért nem volt ilyen? (Mi lett volna, ha Jézus úgy hal meg, mit jelentett volna a 
viselkedése számunkra?) 
- Mi késztet valakit arra, hogy arccal a földre boruljon? (vs. 39) 
 
4. Miért nem kérte meg Jézus a tanítványait arra, hogy imádkozzanak érte? (vs. 40-41) 
- Milyen kísértésr�l beszél Jézus a 41. versben? 
 
5. Olvasd el Jézus imáját a 39. versben. Az Atyáéval megegyez� akarata volt abban a 
percben? 
- Miért fontos az ima els� fele? És miért ugyanolyan fontosságú a második fele? 
- Mi lesz velünk, ha mi csak az ima egyik felét imádkozzuk? 
 
6. Miben változott meg Jézus imája, mikor másodszor imádkozta? (vs. 39, 42) 
- Miért nem hagyta abba Jézus az imádkozást az els�, vagy a második ima után? (vs. 39, 42, 
44) 
 
7. Megváltozott Jézus saját akarata miközben imádkozott? Ha igen, mi módon? 
- Szerinted képes lennél azt imádkozni, hogy az a személy, akit mindennél jobban szeretsz, 
tagadjon meg téged, ha szükség van rá? 
- Mi lett volna a sorsunk, ha Jézus nem itta volna ki Isten haragjának poharát? 
 
8. Milyen lesz a benyomásod Jézusról a 45-46. vers alapján ahhoz képest, hogy milyen 
volt el�tte? (miért volt olyan nyugodt ett�l a ponttól kezdve egészen a haláláig?) 
 
9. Mi történt volna, ha Jézus e nélkül a gyötr�dés nélkül ment volna a keresztre? 
- Miért olyan fontos számunkra is, hogy meglegyen a saját Gecsemánénk a Golgotánk el�tt? 
 
Jó Hír: Jézus azért rendült meg ennyire, mert tudta, hogy az Atyjával való mély kapcsolat 
megszakad attól kezdve. Nekünk nem kell kiinnunk Isten haragjának a poharát, mert Jézus ezt 
megtette helyettünk. 



30. Miért hagytál el engem (Mt: 27:33-54) 
Háttér: Nehéz úgy beszélni, sokszor még lélegezni is, hogy valaki a kereszten függ. Illés 
próféta (vs. 49) 800 évvel korábban élt. Átlagembereknek tilos volt a Szentek Szentjébe, a 
függöny mögé nézni a templomban (vs. 51). 
 
1. A halálos ítélet végrehajtása a megszálló er�k feladata volt. A 33-36. versek alapján 
hogyan érezhették magukat a római katonák, mikor parancsba adták él� emberek 
keresztre szögezését? 
- Általában bort adtak fájdalomcsillapítás végett a megfeszítettnek. Miért kevertek vajon a 
katonák epét ebben az esetben a borhoz, hogy lehetetlen legyen meginni? (vs. 34) 
- Hogyan lehet hozzászokni mások szenvedéséhez, és esetleg egy id� után még élvezni is? 
 
2. Miért furcsák a Jézus ellenségeit�l származó gúnyolódások? (vs. 39-44) 
- Ha láttad volna Jézust abban az állapotban, el tudtad volna hinni, hogy � Isten? 
 
3. Mit várt vajon az ellenség, hogy mik lesznek Jézus utolsó szavai? 
- Miért hagyta el Isten Jézust? (vs. 46) 
- Milyen helyzetben volt az, hogy esetleg úgy érezted Isten téged is elhagyott? 
 
4. Szerinted hogyan érezhették magukat a jelen lev�k, mikor ezek után Jézus még 
mindig Istenének szólította Istent? 
- A 46. versben a Zsolt. 22:1-et idézi Jézus. Miért akarta Jézus a Biblia szavaival kifejezni a 
szenvedését, ahelyett, hogy a saját szavait használta volna? 
- Mik lennének a te utolsó szavaid ezen a Földön? 
 
5. Miért kiált valaki, amikor haldoklik? (vs. 50) 
- Mit mutat meg Jézus kiáltása a haláláról? 
 
6. Hogyan változott meg a Golgota légköre a nap folyamán? (vs. 51-54) 
 
7. Mit�l hitte a római százados (aki nem ismerte a Bibliát), hogy az embert a kereszten 
elhagyta Isten, bár � volt Isten Fia? (vs. 54) 
- Miért látták a zsidók teljesen más fényben Jézus halálát, mint a római százados? 
 
8. Gyakran gondoljuk, hogy Jézus szenvedése óriási volt, hiszen az egész világ b�neit 
hordozta a vállain. Mekkora lett volna a szenvedése, ha csak a te b�neidet kellett volna 
elhordoznia? 
- Ha te lennél a világon az egyedüli ember, Jézus csak miattad is eljött volna, és végig 
szenvedte volna mindezeket? Ha igen, miért? 
 
Jó Hír: Ha végigolvasod ezt a fejezetet, egy valami tisztán látszik, mégpedig az, hogy Jézus 
mennyire szeret téged. 



31. A sír �rzése (Mt 27:62-28:15) 
Háttér: Jézus ellenségei egy átlagos b�nöz� sorsát tervelték ki számára. Általában a kutyák 
martalékává vált, ami a keresztr�l lehullott, de Jézust mégis tisztességgel eltemették. (vs. 57-
62) A római katonákat nagyon bátornak tartották. 
 
1. Hogy-hogy a f�papok, és a farizeusok emlékeztek Jézus jóslatára a saját 
feltámadásával kapcsolatban, mikor a tanítványok teljesen elfelejtkeztek róla? (vs. 62-
63) 
- A f�papok miért gondolták bátrabbnak a tanítványokat, mint amennyire valójában voltak? 
(vs. 64) 
- Szerinted a f�papok tényleg hitték, hogy lehetséges Jézus feltámadása? 
 
2. A 65. versben olvashatunk Pilátusról utoljára a Bibliában. Milyen benyomásod lesz 
róla ez alapján? 
- Mit gondolhatott vajon Pilátus az aznap történt eseményekr�l? 
- Vajon képes volt Pilátus elfelejteni Jézust? Miért? 
 
3. Szerinted mi volt a római katonák reakciója, amikor parancsba kapták egy halott 
ember �rzését? 
- Alaposan figyeld meg mit éltek át ezek a katonák Húsvét reggelén. (vs. 2-4) 
- Hogyan lehetne orvosi nyelven megfogalmazni a katonák állapotát a 4. versben? 
 
4. Mit�l ijedhettek meg annyira a bátor római katonák, hogy ott hagyták az �rhelyeiket? 
- Szerinted a katonák benéztek a sírba miel�tt elfutottak? Miért? 
 
5. Szerinted hogyan érthették a f�papok a katonák híradását? (vs. 11-14) 
- Mit bizonyít az, hogy a f�papok nem rendelték el a katonák megbüntetését, hanem ehelyett 
nagy összeg� pénzt adtak nekik? (vs. 12-15) 
- Hogyan fordította Isten még a f�papok tettét is az � királyságának javára? 
 
6. Sorold fel azokat a dolgokat, amik meg kellett volna gy�zzék a f�papokat Jézus 
feltámadásával kapcsolatban. 
- Ha te lettél volna ezeknek a f�papoknak és farizeusoknak a helyében, te tudtál volna hinni a 
feltámadásban? 
 
7. Milyen nagy következetlenséget lehet felfedezni a katonák történetében? (vs. 13) 
- Hogyan reagált volna a római százados (a f�parancsnok), ha meghallja ezt a történetet? (vs. 
13) 
 
8. Miért nem jelent meg Jézus a f�papok el�tt? 
- Nem sokkal kés�bb a tanítványok felbátorodtak, és hirdették a feltámadást még az életük 
árán is. Miért nem váltak Jézus ellenségei is kereszténnyé még ennél a pontnál sem? (vö. Lk 
16:31) 
- Mit gondolsz, milyen volt ezeknek az élete ezután? 
 
9. Mit jelent számodra Jézus feltámadása? 



32. A nagy küldetés (Mt 28: 16-20) 
Háttér: 40 nap telt el Húsvét óta. Jézus utoljára találkozik a tanítványaival, és elmondja 
nekik, hogy mit szeretne, hogy a tanítványok cselekedjenek. Azt szerette volna, hogy a 
keresztények, amíg csak élnek, emlékezzenek az utolsó szavaira. 
 
1. Szerinted a gyülekezetedben milyen az átlag keresztény hozzáállása a missziókhoz? 
(Egy átlag keresztény mennyi idejét, pénzét, energiáját szánja oda a missziók 
támogatására?) 
- Emlékeid szerint mennyire változott meg a missziókhoz való hozzáállás mostanában? 
 
2. Mit gondoltak vajon a tanítványok, hogy miért hívja fel �ket a hegyre Jézus? (vs. 16)  
- Miben kételkedett még néhány tanítvány? (vs. 17) 
- Miért pont ezeket a szavakat akarta Jézus utolsó parancsaként elmondani a tanítványainak? 
 
3. Hogyan várhatta el Jézus ett�l a 11 iskolázatlan embert�l, hogy az egész világot 
megnyerjék Jézus ügyéért? 
- Jézus már három évvel azel�tt is elhívta ezeket az embereket arra, hogy kövessék �t. Miben 
különbözött az az elhívás ett�l a küldetést�l? 
 
4. Szerinted mit érezhettek a tanítványok, mikor azt hallották, hogy „minden 
nemzetnek”, nem csak Izraelnek? (vs. 19) 
- Akartak vajon vitázni Jézussal, a küldetéssel kapcsolatban? 
- Te hogyan érvelsz, mikor nem akarod az id�det, vagy pénzedet áldozni a külföldi 
missziókra? 
 
5. Miért nem láthatjuk most, hogy Jézusé minden hatalom a Mennyen és a Földön? (vs. 
18) 
- Te elhiszed, hogy Jézusé minden hatalom az egész világtörténelem, és a te szeretteid élete 
fölött? Miért? 
 
6. Mi volt a tanítványok feladata a missziós mez�n? (vs. 19-20) 
- Ez alapján a szöveg alapján milyen két dolog szükséges ahhoz, hogy valaki Jézus tanítványa 
lehessen? (vs. 19-20) 
 
7. Hogyan segít Jézus a tanítványoknak a nagy feladat elvégzésében? (vs. 20) 
 
8. Miért nem volt képes a keresztény gyülekezet még 2000 év alatt sem teljesíteni a 
feladatot? 
- Mik a legáltalánosabb akadályok a missziók területén napjainkban? 
- Mi a te feladatod a külföldi misszióban: menj te magad, vagy segíts valakinek, hogy 
eljuthasson a missziós mez�re? 
- Szerinted mi a jó, és rossz oldala egy misszionárius életének? 
 
9. Mit jelent számodra a T�le kapott feladat elvégzése közben, hogy � veled van 
mindenkor a világ végezetéig? 


