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M2 – KÉRDÉSEK A KVÍZJÁTÉKHOZ 

KÉRDÉSEK VÁLASZOK 

1. Hol játszódik a történet? Jeruzsálemben. 

2. Mit jelent az, hogy Jézus feltámadása után 
játszódik a történet? 

Azt, hogy Jézus kereszthalála és temetése után 
harmadnapra feltámadt a halálból, és ott volt a 

tanítványok között. 

3. Hány napig volt még együtt a tanítványaival? 40 napig. 

4. Mivel foglalkozott ez idő alatt az Úr Jézus? 
Tanította és felkészítette a tanítványokat a 

feladataikra. 

5. Hol voltak a tanítványok, amikor a Mester 
elbúcsúzott tőlük? 

Az Olajfák hegyén. 

6. Mit csinált Jézus a mennybemenetele előtt? Megáldotta a tanítványokat. 

7. Hány tanítvány tért vissza a szállásra? Tizenegy. 

8. Milyen érzések voltak ekkor a 
tanítványokban? 

Tanácstalanok voltak, örültek, szomorkodtak. 

9. Mit ígért nekik Jézus? 
Azt, hogy nem hagyja őket magukra, hanem kéri 

az Atyát, hogy küldjön Pártfogót nekik. 

10. Ki a Pártfogó? A Szentlélek. 

11. Mit csinál a Pártfogó? 
Megtanít mindenre és eszükbe juttat mindent, 

amit Jézus mondott. 

12. Meddig kellett várniuk a Pártfogóra a 
tanítványoknak? 

Nem tudták. (Amíg meg nem érkezett.) 

13. Hányan várakoztak ekkor? 120 

14. Ki javasolta, hogy válasszanak egy 
tizenkettedik apostolt? 

Péter. 

15. Ki lett az új apostol? Mátyás. 

16. Hány nappal a mennybemenetel után 
történtek a csodás események? 

Tíz. 

17. Milyen ünnepre készült a sok ember 
Jeruzsálemben ekkor? 

Aratás ünnepére. 

18. Milyen jelei voltak a Szentlélek 
megjelenésének? 

Szélrohamhoz hasonló zúgás, ami betöltötte az 
egész házat; lángnyelvek megjelenése, amelyek 

szétoszlottak és leszálltak a tanítványokra. 
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19. Miután megteltek Szentlélekkel, mit 
csináltak a tanítványok? 

Különféle nyelveken kezdtek beszélni. 

20. Miről beszéltek az embereknek? 
Jézus Krisztusról, hogy Ő minden ember 

Megváltója. 

21. Honnan lehetett tudni, hogy a Szentlélek ott 
volt köztük? 

Mindenki a maga anyanyelvén hallotta őket. 

22. Ki beszélt a jeruzsálemiek szívére? Péter. 

23. Kiről beszélt Péter? Az Úr Jézusról. 

24. Mit értettek meg a jeruzsálemiek? 
Azt, hogy őket is szereti, és értük is meghalt és 

feltámadt Jézus. 

25. Hogyan válaszoltak erre a jeruzsálemiek? 
(Mit kérdeztek?) 

„Mit tegyünk testvéreim?” 

26. Hogyan válaszolt nekik Péter? 
Fogadják szívükbe Jézust, keresztelkedjenek 

meg, tegyék azt, amit Jézus tanított, szeressék 
Istent és szeressék egymást. 

27. Hányan csatlakoztak hozzájuk ekkor? 3000 ember. 

28. Kik lettek ők? Az első gyülekezet tagjai. 

29. Mit csináltak ők az első gyülekezetben? 

Minden nap a templomban együtt imádkoztak 
Istenhez, figyeltek az Ő Igéjére, tanultak Tőle és 
tanították egymást is, énekeltek és dicsérték az 

Istent. 

30. Hogyan segítették egymást a gyülekezet 
tagjai? 

Megosztották egymással a vagyonukat, ha 
valaki nélkülözött, kisegítették.  

31. Mire emlékeztek együtt? Jézus halálára és feltámadására. 

32. Mit ettek és ittak együtt? Kenyeret és bort. 

33. Hogyan hívjuk ma ezt az eseményt? Úrvacsora. 

34. Hogyan viszonyultak hozzájuk az emberek? Kedvelték őket, és csatlakozni akartak hozzájuk. 

35. Csak Jeruzsálemben tudtak arról, hogy Jézus 
mit tett az emberekért? 

Nem, az egész világra elterjedt a hír. 

36. Honnan tudott a többi ember az Úr 
Jézusról? 

Isten megszólított embereket, és ők azt a 
feladatot kapták, hogy beszéljenek Róla más 

országokban is, ebben segített nekik a 
Szentlélek. 

37. Mi az a jó hír, örömhír? Az, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a Megváltó. 

 


