
Bibliaismereti játék, 2019. tavasz 

KÖZÉPSZINT, 1. hét 
 

Az 5 kérdésre 5 szó lesz a válasz minden héten. 
Ezeket írjátok majd be egymás után a megadott táblázat oszlopaiba. 

 

1. (BIBLIA*) A Biblia egy különös történettel kezdődik. Kezdetben Isten egy tökéletes világot teremtett, egy csodálatos 
életteret az ember számára. Eredeti tervének fontos része volt az is, hogy az ember szeretetteljes kapcsolatokban éljen. 
Vannak, akik szerint Mózes első könyvének 3. részében egy utalást találunk arra, hogy kezdetben Isten mennyire bensőséges 
kapcsolatban volt az emberrel. Esténként maga is elidőzött az Éden kertjében az emberrel beszélgetve: „meghallották az 
Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor __________ a kertben”. Milyen szó hiányzik?  
 
 
2. (FILM) Az Éden kertjében azonban megjelent egy beszélő kígyó, az ember fellázadt Isten 
ellen, és ezzel a gonoszság betört Isten jó világába. A bűnbeesés óta az életünkben jelen lévő 
gonoszt a Messiás című kisfilmben (https://www.youtube.com/watch?v=pkxvVNfQjCk) egy 
olyan képpel ábrázolják, amelyben egy emberi szívet egy kígyó fon szorosan körül. Összesen 
hányszor tűnik fel ez a kép a filmben? 
 
 
3. (FILM) A bűnbeesésnek tragikus következményei voltak. Az embernek nemcsak Istennel romlott meg a kapcsolata, hanem 
a másik emberrel és az őt körülvevő világgal is. Itt hangzanak el a következő mondatok a filmben: Bármi is legyen ez a kígyó, 
ez a forrása annak a gonoszságnak, ami a mai napig átjárja világunkat és életünket. De azért van még remény, ugyanis pont 
itt Isten egy rendkívüli __________ tesz Ádámnak és Évának. Milyen a szó hiányzik a szövegből?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. (BIBLIA) A film így folytatódik: A jövőben eljön majd valaki – Éva fia –, aki el fogja taposni a kígyó fejét, és ezáltal 
végérvényesen elpusztítja a gonoszság forrását. Viszont a harc során a kígyó meg az ő sarkát fogja megmarni. Mi annak a 
versnek a száma az 1Móz 3-ban, amelyben ez az ígéret szerepel? (a számot betűvel kiírva kérjük) 
 
 
 
 
 
5. (FILM) Isten tehát azonnal elhatározza, hogy helyre fogja állítani a világot. Tervét egy 
népen keresztül akarja véghez vinni. Ezért elhívja Ábrahámot, és azt ígéri neki, hogy 
utódaiból nagy nép lesz, akiknek földet fog adni, és rajtuk keresztül áldja majd meg a világ 
minden népét. A kisfilmben itt megemlítik Ábrahám egyik dédunokáját, aki azt az ígéretet 
kapja, hogy tőle származik majd az a király, aki békét és harmóniát teremt a világban. Mi a 
neve annak, aki ezt az ígéretet kapta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 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. 
 

Ezt az igét nevezik protoevangéliumnak, „az első örömhír”-nek is. A Bibliában ugyanis itt találkozunk először 
a világ megváltásának ígéretével. (Az asszonynak (Évának) az utóda = Krisztus; a kígyó utóda = a Sátán.) 
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