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Krisztus meggyógyítja a leprást 

 
16. (FILM) A filmben (https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bBvhqvMOyd4) kitérnek arra a János 
evangéliumában szereplő kijelentésre, hogy Isten Jézusban emberré lett, és közöttünk lakott. A „lakott” szó egészen különleges. 
Szó szerint úgy lehetne fordítani, hogy __________ vert közöttünk. János ezzel azt állítja, hogy Jézus maga egy templom: ő az a 
hely, ahol a menny és a föld egyesül. Mi a hiányzó szó?  
 
 
17. (FILM) De Jézus nem marad ebben a tiszta térben, hanem járja az országot, tanít, betegeket gyógyít, megbocsátja az emberek 
bűneit, és szeretettel fordul a kitaszítottakhoz is. Szavain és tettein keresztül az emberek bepillantást nyernek abba, hogy milyen 
Isten országa, és megtapasztalják annak gyógyító erejét. A kisfilmben ezt így fogalmazzák meg: Jézus gyakorlatilag apró tereket 
hoz létre, ahol jelen van a __________, és az emberek Isten jelenlétében lehetnek. Ráadásul mindezt a bűn és a halál világának 
közepén teszi. Milyen szó hiányzik? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. (BIBLIA*) Isten országa Krisztusban elérkezett, de a gonosz hatalma továbbra is jelen van a földön. Erre világít 
rá Jézus egyik példázata Máté evangéliumában. A gazda jó magokat vetett el, de valamelyik __________ tönkre 
akarta tenni a munkáját egy gyomnövény magjainak elszórásával. A gazda úgy rendelkezett, hogy szolgái hagyják 
egymás mellett növekedni a két növényt egészen a betakarításig. Milyen szó hiányzik?  

Az Agrostemma githago 
gyomnövény 

 
19. (FILM) A kisfilm így folytatódik: A kereszt az a hely, ahol Jézus elnyeli a bűnt, és egy tiszta teret hoz létre, ami __________ 
nélküli – nem úgy, mint az állatáldozatok esetében. Mi a hiányzó szó? 
 
 
20. (BIBLIA) Az ismételten bemutatott állatáldozatok csak Isten ítéletét hárították el, és külső tisztulást hoztak. Ezzel szemben 
Krisztus örök váltságot szerez, elkészíti az őt megtagadó világ számára a békességhez vezető utat, és a megszentelődésünket 
munkálja. Keresztáldozata által szabaddá válik az út Isten terébe, a vele való közösségre. Éppen erről az útról szól a Zsid 10 egyik 
verse, amely a szentek szentjét elválasztó függőkárpitot – amely Jézus halálának pillanatában kettéhasadt – a Megváltó testével 
azonosítja. Mi a száma ennek a versnek? (betűkkel kiírva kérjük) 

 
 
* 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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