
Bibliaismereti játék, 2019. tavasz 

Haladó szint, 3. hét 
 

        A szent sátor modellje (Timna, Izrael)  Jeruzsálem makettje középen Heródes templomával 
 
11. (FILM) A filmben (https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bBvhqvMOyd4) elhangzik, hogy később a szent sátor 
és a templom __________ azt a helyet, ahol az ember megtapasztalhatta Isten jelenlétét, ahol a menny és a föld átfedte egymást. 
Milyen szó hiányzik?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. (FILM) Izráel gyermekei arról tettek bizonyságot a pusztában felépített szent sátorral, majd a jeruzsálemi templommal, hogy 
Isten közöttünk van – nem ismeretlenül és szeretet nélkül élünk a világban. A szentélyben a teremtés szépségét szerető odaadással 
és aprólékos gonddal ábrázolták ki, őrizték és ünnepelték. A kisfilmben megemlítenek néhány díszítő elemet, amelyek egy másik 
világot idéznek – pont azért, hogy úgy érezhesd, újra az __________ vagy. Milyen szó hiányzik? 
 

 
 
13. (BIBLIA*) A szentélyben ragyogó fény jelképezheti az isteni világosságot, illetve hogy a sötétség korszakában Izráel lehet majd 
a világ világossága, amely Istenhez hív minden népet. Talán ezért jelenítették meg a szentélyben lévő gyertyatartón egy olyan fa 
motívumait, amely már januárban, elsőként kezd virágozni, és elsőként hoz gyümölcsöt is. Keresd meg a 2Móz-ben, milyen alakú 
volt a kehely a lámpatartón a szent hajlékban.  
 
 
14. (FILM) Maga Isten jött el, hogy a szent sátorban, illetve a templomban jelképesen népe között lakjon. Isten tere (ideértve a földi 
világban kiábrázolt „lakhelyét” is) és az ember tere azonban továbbra is két teljesen ellentétes tér. A kisfilm folytatásában 
elmondják, hogy mégis lehet közöttük átfedés: az Ószövetségben ezt oldotta meg az __________. Milyen szó hiányzik?  
 
 
15. (BIBLIA) A földi világban egy tiszta tér jön létre, amikor a főpap levág egy állatot a maga és családja, valamint a nép vétkeiért, 
és az meghal az emberek helyett. Emellett az engesztelés napján egy további szertartást is végrehajtottak, amellyel jelképesen 
eltávolították a bűnt: miután kézrátétellel Áron a nép minden vétkét egy állatra terhelte, egy __________ vidékre küldte. Keresd 
meg a 3Móz 16-ban, milyen szót hagytunk ki.  
 
 
* 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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