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6. (FILM) Kezdetben csodálatos változatosság, rend és harmónia jellemezte az egész teremtett világot. Isten 
elgondolása szerint ebben lehetne részünk a történelem folyamán… Az ember azonban Isten szavát semmibe véve a 
saját törvényei szerint akart élni. A kisfilmben 
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bBvhqvMOyd4) elhangzik: Istennel szemben mi emberek 
egy olyan világot akartunk, ami __________ tőle. Milyen szó hiányzik?  
 
 
7. (FILM) Ekkor a földi világ elszakadt a mennytől, és minden megváltozott. Az ember egy veszélyes és zűrzavaros 
világban találta magát, Istentől eltávolodott, kapcsolatai megromlottak, jövője bizonytalan lett. Keresd meg a filmben 
azt a részt, ahol szembeállítják a két, most már teljesen különálló teret: Isten tere csordultig van az ő __________, 
jóságával, igazságával és szépségével; az ember tere viszont bűnnel, igazságtalansággal és csúfsággal. Milyen szó 
hiányzik? 
 
 
 
 
 
 
 
8. (BIBLIA*) Isten terve azonban az, hogy helyreállítja a menny és föld egységét. A bűnbeesés után azonnal ígéretet 
tesz, hogy az asszony utóda legyőzi majd a gonoszt. Mi annak a versnek a száma az 1Móz 3-ban, amelyben ez az ígéret 
szerepel? (betűvel kiírva kérjük) 
 
 
9. (BIBLIA) A bűnesetet követően az erőszakosság elterjed a földön. Isten ugyanakkor valami egészen újat kezd, 
különleges kapcsolatot kezdeményez Nóéval, amikor bejelenti, hogy szövetségre fog lépni vele – ami az ókorban igen 
szoros, hűségre alapuló kapcsolatot jelentett. A vízözön után az újrakezdés ráadásul az egész teremtett világra kiterjed, 
mert az 1Móz 9 szerint Isten nemcsak Nóéval és utódaival köt szövetséget, hanem minden földi __________. Mi a 
hiányzó szó?  
 
 
10. (BIBLIA) A bábeli torony építésekor az emberek ismét túllépik határaikat, megostromolják az eget, és olyanok 
akarnak lenni, mint Isten. Úgy tűnhet, mintha egy mennyei teret próbálnának létrehozni, amely lehetővé teszi, hogy 
belépjenek „Isten kapuján” (ez a Bábel szó jelentése), de az építménnyel valójában önmagukat akarják felmagasztalni. 
Mi a neve annak a földnek, ahol a Biblia szerint ez a torony épült?  

 
A mezopotámiai Ur városánál feltárt és rekonstruált zikkurat (lépcsőzetes, teraszos toronytemplom) felső részén a romokkal, 

és makettje 

 
 
 
* A válaszokat megkeresheted 

• a Bibliában (Revideált új fordítás, RÚF 2014), vagy a 
• https://abibliamindenkie.hu/ 
• http://szentiras.hu/kereses/search?textToSearch=&book=all&translation=6&grouping=chapter oldalakon. 
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