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21. (FILM) A kisfilm (https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bBvhqvMOyd4) folytatásában elhangzik, hogy Jézus
áldozatának hatalma van arra, hogy folyamatosan __________, egyre inkább egyesítve a mennyet a földdel. Mi a hiányzó szó?

22. (BIBLIA*) Feltehetően a tanítványok kiküldése már szimbolikusan előremutat az egyház missziójára a föld végső határáig. Lukács
evangéliumában Jézus előbb tizenkét, majd __________ tanítványát bízza meg az evangélium hirdetésével és az emberek gyógyításával.
A tizenkettes szám Izráelre, az utóbbi jelképes szám pedig már a földön élő népek számára utal az 1Móz 10 görög fordítása alapján. Mi a
hiányzó szó?

23. (BIBLIA) Jézus a szavaival és tetteivel vonzotta Istenhez, Isten terébe a kívülállókat, és ugyanígy történt ez a jeruzsálemi gyülekezet
esetében is. A közösség különböző tagjainak szavai és életvitele annyira megnyerő volt, hogy egyre többen csatlakoztak hozzájuk, majd
újabb gyülekezetek születettek. Az egyház missziójáról többféle megfogalmazásban olvashatunk a Bibliában. Például a 2Kor 5-ben az
szerepel, hogy Jézus keresztáldozata által Isten békét teremtett önmaga és a világ között, majd ebben a szolgálatban való részvételre hív
minket is. Az egyház küldetését Pál itt a __________ szolgálatának nevezi. Milyen szó hiányzik?

24. (BIBLIA) A Biblia elbeszéli, hogy Izráelen, Krisztuson, majd az egyházon keresztül hogyan halad előre Isten megváltó munkája a
beteljesedés, a világ helyreállítása felé. Utolsó könyve vigaszt és reményt nyújt a szorongattatások között élő egyház számára: a földön
zajló események felett Isten uralkodik, és országa végül teljességében fog megjelenni. A Zsolt 96–99 Isten királyságának az énekei közé
tartoznak, amelyekben a föld minden népe Istent dicsőíti. Mi annak a zsoltárnak a száma, amely viharra és vulkánkitörésre emlékeztető
képekkel írja le Isten eljövetelét, mielőtt megítéli a világot és megsemmisíti ellenségeit? (betűkkel kiírva kérjük)

25. (FILM) A kisfilm Jézus visszatérésével zárul, amikor a menny és a föld újra tökéletes egységbe kerülnek: A jelenések könyvében van
egy gyönyörű kép az Éden kertjéről, de egy __________ formájában, ami véget fog vetni a bűn és a halál korszakának az egész emberi
történelem megváltásával, egy megújult teremtésben – és Isten tere és az ember tere újra teljesen egyek lesznek. Mi a hiányzó szó?

János látomása az új Jeruzsálemről egy 14. századi falikárpiton
(Fotó: Kimon Berlin)

* 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.

