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KÖZÉPSZINT, 3. hét 
 
11. (BIBLIA*) A zsidó nép nagy része még Babilonban él, idegen földön, fogságban. Ebben a kilátástalan helyzetben a 
próféták továbbra is a szabadító királyról beszélnek. Keresd meg Ézsaiás próféta könyvében a 49. részt! Mi a száma 
annak a versnek, amelyben Isten elmondja, hogy a szabadító (az Úr szolgája) először Izráelt állítja helyre és váltja meg, 
majd a népek világosságává (üdvözítőjévé) teszi őt, hogy szabadítása eljusson minden néphez? (A számot betűkkel 
kiírva kérjük.) 
 
12. (FILM) Nézd meg, hogyan folytatódik a Messiás című kisfilm (https://www.youtube.com/watch?v=pkxvVNfQjCk)! 
Az egyik próféta arról is beszél, hogy mi okozza majd a király (az Úr szolgája) sebesülését. Az emberiség gonoszsága 
miatt sebesül meg, és bele is fog halni, de aztán hirtelen visszatér. Ézsaiás próféta azt mondja, hogy a király e miatt a 
seb miatt válhat majd mások __________ forrásává. Mi a hiányzó szó? 

 
13. (BIBLIA) Babilóniától később a Perzsa Birodalom vette át az uralmat. Círus perzsa király tiszteletben tartotta a 
meghódított területeken élők vallását és szokásait, és a zsidóságnak is engedélyt adott, hogy hazatérjen Izráel földjére, 
és újjáépítse a jeruzsálemi templomot – ami kulcsfontosságú volt a zsidó nép és vallásának fennmaradása 
szempontjából. Keresd meg Ezsdrás könyvének 6. részében, hogy Haggeus mellett ki volt az a próféta, aki a 
templomépítés folytatására biztatta a népet? 

 
14. (FILM) Az Újszövetség nem véletlenül kezdődik Jézus családfájával, Jézust azonnal Izráel várva várt Messiásaként 
állítja elénk. A kisfilmben erről így szólnak: az Újszövetség eleje nem úgy mutatja be a názáreti Jézust, mint aki a 
semmiből bukkan fel, hanem mint Ábrahám, Júda és Dávid leszármazottja, aki azért jött, hogy ezeket az ősi próféciákat 
__________. Milyen szó hiányzik? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. (BIBLIA) Mi a száma annak a versnek Máté evangéliuma 5. fejezetében, amelyben maga Jézus szinte teljesen 
ugyanezekkel a szavakkal elmondja, hogy miért jött a földre? (A számot 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. 
 

Bár a zsidó nép visszatelepülhet saját földjére, ez a föld a hatalmas Perzsa Birodalom aprócska tartománya. 
Kevesen vannak, erőtlenek, jövőjük bizonytalan. Csak a remény él bennük tovább, hogy Isten megszabadítja 
Izráelt, és rajtuk keresztül a világ népeit magához fogja vonzani, ahogy Ábrahámnak megígérte. Ezzel a 
várakozással és reménységgel zárul az Ószövetség. Ezután még kb. 400 év telik el, újabb és újabb elnyomó 
hatalmak követik egymást, majd kezdetét veszi Izráel római megszállása…  

https://www.youtube.com/watch?v=pkxvVNfQjCk
https://abibliamindenkie.hu/
http://szentiras.hu/kereses/search?textToSearch=&book=all&translation=6&grouping=chapter

