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KÖZÉPSZINT, 2. hét 
 
 
6. (BIBLIA*) Jákób idejében több szomszédos népcsoport menekült Egyiptomba. Jákób és fiai szintén arra kényszerültek, 
hogy családjaikkal Egyiptomba költözzenek. Keresd meg az 1Móz 41-ben, hogy mi volt ennek az oka: __________ támadt 
minden országban… 
 
7. (BIBLIA) Több száz év telt el… Az új fáraó rabszolgamunkára kényszerítette Jákób 12 fiának leszármazottait, Izráel kis 
törzse mégis nagy néppé lett Egyiptomban. Ezzel Isten Ábrahámnak tett ígérete részben beteljesedett. 
Amikor Isten először jelent meg Mózesnek, ő rákérdezett Isten nevére – ami azért volt nagyon fontos az ókorban, mert 
az valakinek a lényét, lényegét fejezte ki. Ekkor Isten egy különös szóval írta le magát. Keresd meg a 2Móz 3-ban, hogy 
mi ez a szó: mit kell majd mondania Mózesnek, amikor megnevezi Izráel fiainak, hogy KI küldte őt hozzájuk? (névelő 
nélkül kérjük) 
 
 
 
 
 
 

8. (FILM) Isten ígéretének másik fontos része is beteljesedett, amikor a zsidó nép végre 
letelepedett Kánaánban, az ígéret földjén. Azonban Dávid királyról, majd az ő 
leszármazottairól is sorra bebizonyosodott, hogy a várva várt kígyó-tipró király nem 
köztük van. A sok viszály és hitetlenség miatt Izráel megállíthatatlanul sodródott a 
katasztrófa felé. Nézd meg, hogyan folytatódik a kisfilm 
(https://www.youtube.com/watch?v=pkxvVNfQjCk): Végül a nagy és gonosz 
__________ elhurcolja a népet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. (FILM) Úgy tűnik, hogy minden elveszett: a királyság megszűnt, a templomot felégették. Már királyaik sincsenek, akik 
beteljesíthetnék az ígéretet… Ekkor azonban elszánt próféták jelennek meg, akik egy eljövendő királyról beszélnek. Ő 
fogja legyőzni a gonoszt, és helyreállítani a világot. Mi a neve annak a prófétának, akit ezen a ponton név szerint 
említenek a filmben? 

 
 
10. (BIBLIA) Keresd meg ennek a prófétának a könyvében a 7. részt! Itt jövendöli meg, hogy Isten egy jelet fog adni, és 
bejelenti egy gyermek születését. Mi lesz a gyermek neve – amelynek jelentése szintén egy fontos ígéret: „Velünk az 
Isten”? 
 
 
* 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. 

Ez a „név” nem pusztán Isten létezésére utal, hanem igen szépen fejezi ki lényének lényegét: Isten jelenlétét népe 
életében – azt, hogy Isten velünk van. Vannak, akik a legjobb fordításnak ezt tartják: „Leszek, aki vagyok”, mert 
Isten hűségét, folyamatos jelenlétét ez még jobban kifejezi. 
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