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3. hét
3. hét, 11. kérdés*
Isten segítőtársakat küld
Amikor Isten valamilyen feladattal bíz meg valakit, sokszor segítőket is rendel mellé. Amikor például
Dávid király átadta a Jeruzsálemben felépítendő templom tervrajzait a fiának, azzal is biztatta őt a
Krónikák első könyvének 28. fejezetében, hogy vele lesznek a papok és a léviták, sőt mindenben
rendelkezésére állnak majd a        és az egész nép. (A 7-betűs szó 3. betűjét írd
be a Betűszalag 11. négyzetébe.)

3. hét, 12. kérdés
A jövő már nem félelmetes
Ézsaiás próféta könyvének 43. részében Isten
beszél a zsidó nép közeli megváltásáról, azaz
megszabadításáról a babiloni fogságból. Érdekes
módon a jövőben megvalósuló eseményekről
múlt időben van szó: „Ne félj, mert
megváltottalak”. Mintha azt mondaná: Annyira
biztosak lehettek ebben, mintha már meg is
történt volna! Ugyanakkor Isten nem ígéri, hogy a hazavezető út könnyű lesz. Négy veszélyt említ,
amelyekkel Izráelnek szembesülnie kell: víz és folyók, tűz és     – de azonnal hozzáteszi azt
is, hogy velük lesz, és semmi nem árthat nekik. (A 4-betűs szó 2. betűjét írd be a Betűszalag 12.
négyzetébe.)

3. hét, 13. kérdés
Az emberek helyett Istenre figyelj
Isten népének ellenséges környezetben sem kell félnie. Isten azzal biztatja őket, hogy ne az emberek
beszédére, hanem az ő szavára hagyatkozzanak, mert az igaz, szilárd, megbízható és maradandó. „Ne
féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól meg ne rettenjetek! Mert úgy járnak, mint a
ruha, melyet megrág a moly… De az én igazságom örökre megmarad”. Hányszor szerepel összesen a
„Hallgassatok rám” és „Figyeljetek rám” felszólítás az Ézs 51 első nyolc versében?
        (A 8-betűs szó 8. betűjét írd be a Betűszalag 13. négyzetébe.)

__________
* A választ 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.

3. hét, 14. kérdés
Isten felkészít a nehéz feladatra
Amikor Isten feladattal bíz meg valakit, nemcsak felkészíti,
megerősíti őt, hanem gondoskodik a szükséges képességekről. Így
teszi prófétává például Jeremiást a Jer 1-ben, aki arra hivatkozott,
hogy nem ért a beszédhez: „Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem
menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok! Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és
megmentelek! …Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr:
Én most a szádba adom 

     !” (A 7-betűs szó 2. betűjét írd be a Betűszalag 14.

négyzetébe.)

3. hét, 15. kérdés
Isten reményteljes jövőt ad
Isten több alkalommal is bátorítja népét egy új, boldog korszak előrevetítésével. Meglátják majd, hogy
összegyűjti, hazahozza és megújítja őket. Zofóniás próféta könyvének 3. részében például
örvendezésre szólítja fel őket, mert velük van, és a jövőben jóra fordítja sorsukat. ”Veled van az Úr,
Izráel Királya: nem kell többé veszedelemtől tartanod. Azon a napon így biztatják majd Jeruzsálemet:
Ne félj, Sion, ne csüggedj el! Veled van Istened, az Úr, ő erős, és megsegít. Repesve örül neked, megújít
szeretetével,         örül neked”. (A 8-betűs szó 2. betűjét írd be a Betűszalag
15. négyzetébe.)

