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KÖZÉPSZINT, 5. hét

21. (BIBLIA*) Jézus feltámadása igazolta, hogy valóban ő a Messiás. Sokaknak megjelent, és azzal bízta meg az apostolokat,
hogy folytassák, amit ő elkezdett: tegyenek tanítvánnyá minden népet. Keresd meg Az apostolok cselekedeteinek 1.
részében, hogy mit mondott Jézus a mennybemenetele előtt a Szentlélek eljöveteléről. Mit fognak kapni a tanítványok,
amikor eljön hozzájuk a Szentlélek, hogy elvigyék az örömhírt a föld végső
határáig?

22. (BIBLIA) Izráel szívében, Jeruzsálemben a Szentlélek egy új közösséget
formált – ezzel létrejött az első gyülekezet. Eleinte az evangélium Palesztinában
terjedt, majd a Római Birodalom területén szétszóródott zsidók között. Valami
új kezdődött, amikor egy szíriai (a mai Törökország területén fekvő) városban
olyan gyülekezet jött létre, amelyben már nemcsak zsidók, hanem pogányok is
voltak. Keresd meg az ApCsel 11-ben, hogy mi volt a neve ennek a városnak?
Jeruzsálem után a keresztyénség terjedésének
második kiindulópontja, a mai Antakya
Amikor Jeruzsálemben elkezdték üldözni a keresztyéneket, a gyülekezetnek sok tagja menekült a környező vidékekre. Ott
elmagyarázták másoknak, amit maguk is megértettek az evangéliumból, és egyre többen csatlakoztak keresztyén közösségekhez.
Így a keresztyénüldözéssel az egyház ellenségei ahelyett, hogy akadályozták volna az örömhír terjedését, éppen hogy segítették
azt. Pál apostol több gyülekezetet alapított Kis-Ázsia, Ciprus, Görögország területén, majd a pogány világ központjába, Rómába
vitte el az evangéliumot, amely onnan egyre távolabb élő népekhez is eljutott.

23. (FILM) A gonosz egyelőre még jelen van a világunkban, de Jézusnak hatalma van felette. A filmben
(https://www.youtube.com/watch?v=pkxvVNfQjCk) elhangzik, Jézusnak ez a hatalma számunkra is elérhető, hogy mi
magunk is __________ a gonoszság hatásaival a saját életünkben. Milyen szó hiányzik?

24. (FILM) A kisfilm végén elmondják, hogy a Biblia annak az eljövendő napnak a leírásával zárul, amikor Jézus visszajön
és befejezi azt, amit elkezdett. Egyszer s mindenkorra elpusztítja a kígyót, és visszaállítja az __________ tökéletes állapotát
itt a földön. Mi a hiányzó szó?

25. (BIBLIA) A jelenések könyvének utolsó fejezetei Isten tervének beteljesülését tárják elénk, amikor a történelem végén
újjáteremt mindent. Isten országa ekkor jön el teljességében, és a földön nem lesz többé szenvedés; ismét tökéletes rend
és harmónia uralkodik majd – ahogyan Isten kezdetben eltervezte. A Jel 21-ben olvashatjuk, hogy Isten trónja felől pedig
egy hatalmas hang azt hirdeti, hogy az emberek Istennel élnek közösségben, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz
__________. Mi a hiányzó szó?

* 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.

