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El®szó

Ez a munkafüzet az Ószövetségi bibliai történetek Haladóknak szóló könyvéhez való
segédanyag. Helyes használatához a tanítónak és a tanulóknak a következ®ket kell
szem el®tt tartaniuk:

1. A munkafüzet az Ószövetség egyes történeteit dolgozza fel.

2. A tananyag során a gyermekeknek több bibliai szakaszt ki kell keresniük. A
kérdések nem válaszolhatóak meg a pontos szavak megkeresése nélkül. (A
munkafüzethez a Károli-fordítású Bibliát használtuk.)

3. Az írásbeli munka a könyv kérdéseihez ad hátteret, a történet kiegészítésével,
néhány többletismerettel. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a tananyag nem a
teljes Ószövetséget, csak néhány kiemelt pontját dolgozza fel.

4. A tanító dönthet úgy, hogy az írásbeli munkát hétr®l hétre otthon készítsék
el a gyermekek, de a katekizációs órákon is megbeszélhetik a tananyagot, mi-
közben a tanulók jegyzeteket készítenek. A szerz® szerint az utóbbi módszer
nagyon hasznosnak bizonyult, mert az írásbeli muka részletesebb magyarázat-
ra és beszélgetésre adott lehet®séget.
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1. lecke

A teremtés

1. Egészítsd ki a listát azzal, hogy mit teremtett Isten a megfelel® napon!

a) 1. nap, I Mózes 1:3-5: Isten megteremtette a .

b) 2. nap, I Mózes 1:6-8: Isten megteremtette a .

c) 3. nap, I Mózes 1:9-13: Isten megteremtette a ,
azon a , a
és a .

d) 4. nap, I Mózes 1:14-19: Isten megteremtette a , a
és a .

e) 5. nap, I Mózes 1:20-23: Isten megteremtette a
és a .

f) 6. nap, I Mózes 1:24-31, Isten megteremtette a
, és utolsó teremtményét, az .

2. Az I Mózes 1:28-ban Isten ezt mondja Ádámnak és Évának: �Szaporodjatok és
, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok

alá; és a tenger halain, az ég madarain, és a földön
csúszó-mászó .�

3. Az I Mózes 2:15 elmondja nekünk, hogy Isten az embert az Éden kertjébe
tette, hogy és azt.

4. Isten elvitte az állatokat Ádámhoz, hogy lássa,
(I Mózes 2:19).

5. Az I Mózes 2:2-ben azt olvashatjuk, hogy a hetedik napon Isten
minden munkáját, amelyet alkotott, és a

napon minden munkájátók, amelyet alkotott.

6. Az 1. feladat szövegrészeinek �gyelmes végigolvasásával válaszolj arra, hogy
mit ír a Biblia minden nap végén?
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2. lecke

A b¶n kezdete

1. Az I Mózes 2:17-ben azt olvashatjuk, hogy Isten azt parncsolta az embernek,
hogy ne egyen a jó és gonosz tudásának fájáról, és így �gyelmeztette: �Mert
amely napon ejéndel arról, .�

2. Az I Mózes 3:4-b®l kiderül, hogy a kígyó ennek az ellenkez®jét mondta Évának,
mégpedig: � .�

3. Az I Mózes 3:7 azt írja, hogy Ádám és Éva ag-
gattak magukra, és csináltak maguknak.

4. Isten azt mondta a kígyónak az I Mózes 3:14-ben: � légy
minden barom és minden mezei vad között; járj, és port
egyél életed minden napjaiban.�

5. Miért nem tudott Ádám és Éva hozzájutni az élet fájához, miután Isten el¶zte
®ket a kertb®l (I Mózes 3:22-24)?

6. Igaz vagy hamis?
A sárkány ugyanaz, mint a kígyó (Jelenések 20:2).
A kígyó az Ördög és a Sátán (Jelenések 20:2).
Ádám volt a hazugság atyja (János 8:44).
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3. lecke

A b¶n elhatalmasodik

1. Az I Mózes 4:3-5 alapján töltsd ki az üresen hagyott helyeket!

a) Kain ajándékot vitt az Úrnak .

b) Ábel is vitt .

c) Tekinte az Úr és az ® ajándékára.

2. Az I János 3:12 azt tanítja nekünk, hogy Kain azért ölte meg öccsét, mert az
® cselekedetei voltak, a testvéreéi pedig .

3. Miután Isten el¶zte Kaint, elment, és lakozott földjén, ahol megépí-
tette városát (I Mózes 4:17-18).

4. Az I Mózes 4:19-22 alapján töltsd ki az üresen hagyott helyeket!

a) Jábál volt az atyja a és a
.

b) Jubál volt az atyja minden és .

c) Tubálkain mindenféle és
dolgozott.

5. Ki hány évig élt?

a) Ádám: (I Mózes 5:5).

b) Séth: (I Mózes 5:8).

c) Énós: (I Mózes 5:11).

d) Methuséláh: (I Mózes 5:27).

6. Egészítsd ki az üresen maradt helyeket!

a) I Mózes 6:5: �És látá az Úr, hogy az ember
gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának

szüntelen csak gonosz.�

b) I Mózes 6:12: �Tekinte azért Isten a földre, és ímé meg vala
, mert test megrontotta vala az ® útát a földön.�

c) I Mózes 6:13 �Monda azért Isten Noénak: Minden testnek vége elérkezett
el®ttem, mivelhogy a föld

általuk: és ímé ®ket a egybe.
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4. lecke

Az Özönvíz

1. Keresd ki az alábbi Igéket: I Mózes 6:10, 7:7, I Péter 3:20, és töltsd ki az üres
helyeket!

a) A bárkában lélek tartatott meg.

b) Azok, akik megmenekültek a bárkában, a következ®k voltak: és
felesége, és három �uk, , és , valamint

.

2. Az I Mózes 7:12-ben azt olvashatjuk, hogy az es® nap és
éjjel esett a földre.

3. Igaz vagy hamis?
Noé és családja a víz által tartatott meg (I Péter 3:20).

4. Amikor Noé kijött a bárkából, épített egy és
áldozott rajta (I Mózes 8:20).

5. Keresd ki az I Mózes 6:14-16-ot, és töltsd ki az üres helyeket!

a) A bárka fából készült.

b) sing hosszú, sing széles és
sing magas volt.

c) emelete volt.

6. Az I Mózes 9:11-ben Isten megígérte Noénak, hogy többé nem fogja
elpusztítani a földet.
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5. lecke

Noét®l Ábrahámig

1. Noé esztendeig élt az özönvíz után. éves korában halt meg (I
Mózes 9:28-29).

2. Sém éves volt, amikor Arpaksád megszületett. Ezután még
évet élt. Sém összesen évet élt (I Mózes 11:10-11).

3. Héber, Péleg apja összesen évig élt (I Mózes 11:16-17).

4. Az I Mózes 10:25-ben azt olvassuk, hogy Péleg napjaiban osztatott el a
. Ez volt tornyának ideje (I Mózes 11:3-4, 9).

5. Péleg esztend®s volt, amikor �a, Réu megszületett (I Mózes 11:18).
Ezután Péleg még évig élt. Összesen esztend®t élt (I Mózes
11:19).

6. Igaz-e vagy hamis?
Amikor Bábel tornyát építették, Isten hirtelen megrövidítette az ember

életének idejét.

7. Tháré, Ábrahám atyja évig élt (I Mózes 11:32).

8. Az I Mózes 10:8-11-b®l megtudhatjuk, hogy Nimród, Noé dédunokája
volt az Úr el®tt. Birodalmának kezdete volt

, Erekh, Akkád és Kálnéh a földén. A 11. vers megne-
vez egy híres várost, . Melyik prófétát küldte Isten sok évvel
kés®bb e városba? .
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6. lecke

Ábrahám

1. Ábrahám éves volt, amikor Isten elhívta Háránból (I Mózes 12:4).

2. Ábrahám esztend®s volt, amikor Isten megígérte neki Izsákot (I Mózes
17:1).

3. Amikor Ábrahám Egyiptomban volt, a b¶nét követte el (I
Mózes 12:10-20).

4. Ábrahám Béthelben épített az Úrnak, és segítségül hívta az
(I Mózes 12:8).

5. Lót felesége Sodoma és Gomorra városa felé,
ezért változott (I Mózes 19:26).

6. Miért volt ez Lót feleségének büntetése cselekedetéért (I Mózes 19:17)?

7. A Lót magvából származó két nemzet a és az
(I Mózes 19:36-38).

8. Az I Mózes 14:18-20-ben azt olvassuk, hogy megál-
dotta , és Ábrahám adott neki minden-
b®l.

9. A Zsidók 7:1-2-b®l megtudhatjuk, hogy Melkhisédek királya
volt és Sálm királya, azaz királya.
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7. lecke

Izsák

1. Hágár Sára volt, és származott
(I Mózes 16:3).

2. Ábrahám éves volt Izsák születésekor (I Mózes 21:5).

3. Ábrahám esztend®sen halt meg, és barlangjában
temették el (I Mózes 25:7-9).

4. Rebeka bátyját hívták (I Mózes 24:29).

5. Ézsaú eladta els®szülöttségi jogát Izsáknak
(I Mózes 25:29-34).

6. Az I Mózes 26:34-35-ben azt olvassuk, hogy Ézsaú pogány feleségei Izsák és
Rebeka lelke voltak.

7. Az I Mózes 25:27-b®l megtudhatjuk, hogy Ézsaú ért®,
ember volt, Jákób pedig ember,

lakozó.

8. Az I Mózes 25:27 azt írja, hogy �Szereti vala azért Izsák , mert
szájaíze szerint vala a ; Rebeka pedig vala Jákóbot.�

9. Húzd ki azok neveit, akikkel Isten nem folytatta szövetségét!
Noé Hám Shém Kánaán Ábrahám Lót Ismáel Izsák Ézsaú Jákób
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8. lecke

Jákób

1. Jákób lányát hívták (I Mózes 30:21).

2. Sorold fel Jákób 12 �át (I Mózes 35:23-26)!

3. Jákób azért hagyta ott Lábánt, mert azt mondta neki, térjen
vissza földjére, közé (I Mózes 31:3).

4. Amikor Jákób neve Izráelre változott, az Úr így szólt: �. . .mert
Istennel és emberekkel, és � (I Mózes 32:28).

5. Az I Mózes 37:3-4-b®l megtudhatjuk, hogy Jákób
Józsefet, mint többi gyermekét.

6. József azt álmodta, hogy bátyjai meghajoltak az ®
el®tt (I Mózes 37:6-7).

7. Egy másik álmában József látta, hogy a és a és
meghajolt el®tte (I Mózes 37:9-10).

8. Egyiptomban megvette Józsefet az
(I Mózes 39:1). Mivel Józse�el volt, lett Potifár
el®tt, aki háza tette ®t (I Mózes 39:2-4).

9. Valóra vált-e József álma? . Ha igen, mikor?
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9. lecke

Izráel szolgaságban

1. Halála el®tt Jákób azt parancsolta �ainak, hogy barlang-
jában temessék el, ahová temették és feleségét,

és feleségét és ahová Jákób eltemette (I Mózes 49:29-31).

2. Igaz vagy hamis?
Jákób azt gondolta, jó lesz, ha ugyanoda temetik el, ahová rokonait.
Jákób az ígéret földjén akart eltemetkezni.
Ez azt mutatja, hogy Jákób hitt Isten ígéretében, hogy Kánaán földjét az

® magvának fogja adni.
Nem volt számára hely Egyiptomban, ahol eltemetkezhetett volna.

3. Halála el®tt József azt mondta bátyjainak: �. . . Isten bizonnyal meglátogat
titeket és felvisz titeket e arra a földre, melyet

, és
� (I Mózes 50:24). József megeskette ®ket arra, hogy elviszik az ®

magukkal Egyiptom földjér®l földjére (I
Mózes 50:25).

4. Az I Mózes 46:27-b®l megtudjuk, hogy összesen lélek volt Jákób
családjában, amikor Egyiptomba ment.

5. József két �a és volt (I Mózes 48:1).

6. Amikor Jákób megáldotta Júdát, ezt prófétálta: �Nemmúlik el
a , sem a vezéri pálcza térdei köz¶l; míg elj®

, és a néki engednek� (I Mózes 49:10).

7. A II Mózes 1:8 elmondja, hogy Egyiptomnak új uralkodója lett, aki nem
Józsefet. Olvasd el a következ® verseket! Mit tett az új király

az Izráelitákkal?
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10. lecke

Szabadulás Mózes által

1. Mózes törzséb®l származott (II Mózes 2:1-4).

2. Mózes a Fáraó házában élt esztendeig (Apostolok Cselekedetei 7:23).

3. Mózes Midián földjén élt esztendeig (Apostolok Cselekedetei 7:30).

4. Mózes felesége volt (II Mózes 2:21). Apósa
vot, Midián (II Mózes 3:1).

5. Amikor Isten Mózeshez szólt az ég® csipkebokorból, azt mondta Mózesnek,
hogy az � Neve (II Mózes
3:13-14).

6. Sorold fel a tíz csapást!

a) (II Mózes 7:14-21)

b) (II Mózes 8:1-15)

c) (II Mózes 8:16-19)

d) (II Mózes 8:20-32)

e) (II Mózes 9:1-7)

f) (II Mózes 9:8-12)

g) (II Mózes 9:13-26)

h) (II Mózes 10:1-15)

i) (II Mózes 10:21-23)

j) (II Mózes 11:1-5,
12:29-30)

7. Miután átkeltek a Vörös-tengeren, Mózes és Izráel gyermekei az
(II Mózes 15:1).
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11. lecke

Negyven év a pusztában

1. Élimnél Izráel népe zúgolódott, mert nem volt (II Mózes 16:1-3).
Isten küldött nekik és (II Mózes 16:11-15).

2. Amikor Mózes meglátta, hogy a nép az aranyborjút imádja, eldobta kezéb®l
a k®b®l készült , és azokat. Ezután
vette a , és a t¶zben, azután

, hintette és Izráel �aival (II Mózes
32:19-20).

3. Józsué és Káleb az mondták, hogy Izráel el tudja foglalni Kánaán földjét, mert
az velük van (IV Mózes 14:9).

4. A tíz kém, aki rossz hírt hozott, az Úr el®tt
által (IV Mózes 14:36-37).

5. Mózes engedetlen volt az Úrral szemben, amikor a k®sziklára,
ahelyett, hogy volna neki. Ezért az Úr azt mondta Mózesnek és
Áronnak, hogy nem be Izráel �ait
(IV Mózes 14:36-37).

6. A IV Mózes 21:4-9-b®l megtudjuk, hogy Izráel népe zúgolódott, mert nem volt
és , és megutálták a . Ezért

az Úr bocsátott a táborra, és sok ember meg-
halt. Az Úr parancsára Mózes készíett egy , és felt¶zte egy

. Ha valakit megmart egy kígyó és feltekintett a
, az .

7. Mit mondott err®l kés®bb Krisztus Nikodémusnak (János 3:14-15)?
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12. lecke

Izráel belép Kánaán földjére

1. A Józsué 6:25-b®l megtudjuk, hogy amikor Jérikhó elpusztult, Józsué megkí-
mélte Ráhábot, az ® atyjának és

, mert a . A Zsidók
11:31 azt mondja, hogy ez egy való cselekedet volt.

2. Józsué könyve a következ® törzseket említi, mint akik részesedtek Kánaán
földjéb®l:

a) Józsué 15:1

b) Józsué 16:5

c) Józsué 17:1

d) Józsué 18:11

e) Józsué 19:1

f) Józsué 19:10

g) Józsué 19:17

h) Józsué 19:24

i) Józsué 19:32

j) Józsué 19:40

3. Az el®z® listából három és fél törzs hiányzik. Melyek ezek?

Miért (Józsué 18)?

4. A Léviták Kánaán városában laktak (IV Mózes 35:7).

5. Izráel el®ször az városa elleni küzdelemben vesztett, mert
elvett az Istennek dolgokból Jérikhóban (Józsué 7:1-5, 11, 12).

6. Izráelben kijelöltek menedékvárost, hogy ha valaki tévedésb®l
valakit, oda és biztonságban lehessen

(Józsué 20:7-9).

7. Igaz vagy hamis?
Amint Izráel belépett Kánaán földjére, felállították a gyülekezet sátorát

Jeruzsálemben (Józsué 18:1).
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13. lecke

A bírák

1. A Bírák 21:25-ben azt olvassuk, hogy �ebben az id®ben nem volt
Izráelben; azért mindenki azt cselekedte, a mi jónak látszott az ®

�.

2. A Bírák 3:8-9 elárulja nekünk, hogy az Úr adta Izráelt királyának
kezébe. Amikor Izráel �ai az kiáltottak, szabadítót támasztott
nekik, .

3. volt az a bíró, aki megszabadította Izráelt Moábtól. A Biblia azt
is említi, hogy ember volt (Bírák 3:15).

4. Sámgárról megtudhatjuk, hogy Filiszteust ölt meg egy
(Bírák 3:31).

5. Izráelben bíró és prófétan® volt egy asszony, . Elhívta
, hogy hadat indítson a Kánaániták és királyuk, ellen,

akinek hadvezére volt (Bírák 4:2,6-7). Az asszonyt, aki megölte
, hívták (Bírák 4:17-22).

6. A Bírák 2:6-13 szerint miért nem szolgálta Izráel h¶ségesen az Urat a bírák
idejében?
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14. lecke

A bírák (folytatás)

1. Gedeon emberei , és a ban
voltak felfegyverkezve. Ezt kiáltották: � ! Az

és !� (Bírák 7:16-20).

2. Abimélek �a volt (Bírák 8:35, 9:1). Megölte minden testvérét,
kivéve . egész polgársága és egész
háza választották Abiméleket (Bírák 9:2-6).

3. fér�ai féltékenyek voltak Jefte gy®zelme miatt. A Gileád és
közötti csatában ezer halt meg

(Bírák 12:1-7).

4. Sámson Istennek volt. Nem ihatott , se más
, és nem ehetett semmi , és

nem érinthette (Bírák 13:4-7).

5. A Filiszteusok elleni harcban mindkét �a, névszerint és
meghalt (I Sámuel 4:10-11). Isten elvitték a

Filiszteusok (I Sámuel 4:11). Amikor meghallotta, hogy az Úr
elvitték, hanyattesett székével, szegte és

(I Sámuel 4:16-18).

6. Mispa és Sén között Sámuel felállított egy követ, és nevezte
le, ezt mondván: �Mindeddig megsegített minket az � (I Sámuel 7:10-12).
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15. lecke

Saul király

1. Mi volt Saul b¶ne Gilgálban (I Sámuel 10:8 és 13:8-13)?

2. Saul király els® nagy b¶ne után Sámuel ezt mondta neki: �Most azonban a
te nem lesz . Keresett az Úr magának

való embert� (I Sámuel 13:12-14).

3. Az Amálekitákkal való csata után Saul azt mondta Sámuelnek, hogy a
megkímélte a és javát, hogy

az Úrnak (I Sámuel 15:14-15). Sámuel pedig ezt mondta Saul-
nak: �. . . Ímé, jobb az a

és a a kövérénél� (I Sámuel
15:22).

4. Amikor Saul elvettetett mint király, akkor az Úrnak eltávozott t®le,
és egy Istent®l küldött gyötörte ®t (I Sámuel 16:14).

5. Dávid így szólt Góliátnak: �És tudja meg az egész sokaság, hogy nem
által és nem által tart meg az , mert az a had,

és ® titeket kezünkbe fog � (I Sámuel 17:45-47).

6. Jonathán �a volt (I Sámuel 19:2).

7. Húzd alá a helyes választ!
Jonathán nagyon szerette/gy¶lölte Dávidot, és becsapta/�gyelmeztette Dávi-
dot, amikor Saul meg akarta ölni (I Sámuel 19:1-3).

8. Saul utolsó, Filiszteusokkal vívott csatája el®tt egy
asszonyt kerestetett ban (I Sámuel 28:5-8). Ekkor
megjelent, és azt mondta Saulnak, hogy az Úr Izráelt és ®t a

kezébe adja (I Sámuel 28:13-20).
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16. lecke

Dávid király

1. A II Sámuel 8-ban a következ® ellenségekr®l olvashatunk, akiket Dávid legy®-
zött:

a) 1. vers:

b) 2. vers:

c) 3. vers: királya

d) 5. vers:

e) A 12. vers ezeken kívül és az
említi.

f) 14. vers:

2. Az I Mózes 15:18-ban az Úr Ábrahámnak és magvának ígérte az egész föl-
det folyóvizét®l fogva a nagy folyóig, az

folyóvízig. Ez az ígéret király idejében teljesült be (II
Sámuel 8).

3. Az Úr azt mondta Dávidnak, hogy nem építheti meg a templomot, mert
�. . . sok ontottál ki a földre én el®ttem� (I Krónika 22:7-8).

4. Dávid ekként készítette el® a templom építését (I Krónika 22:1-5):

a) Megparancsolta, hogy a jövevények közül
.

b) Sok szerzett szegeknek, az ajtókhoz és a foglalásokra.

c) B®ségesen szerzett is, minden mérték nélkül.

d) Számtalan is hozatott.

5. Miután Dávid vétkezett Bethsabéval, Náthán próféta ezt mondta neki: �Most
azért ne távozzék el a soha � (II Sámuel
12:9-12).

6. Miután Dávid vétkezett, mert számba vette a népet, az Úr napig
küldött Izráelre (II Sámuel 24:10-17).
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17. lecke

Salamon király

1. Amikor Dávid id®s lett, akart király lenni Salamon helyett (I
Királyok 1:5-10, 22-27).

2. Az I Királyok 10:21-29-ben több tényr®l olvashatunk, melyek Salamon gaz-
dagságát mutatják:

a) Minden ivóedénye volt.

b) Libánon erd® házának összes edényei ké-
szültek.

c) Az semmi becse nem volt Salamon idejében.

d) Salamon hajója három évenként egyszer hozott ,
, , és .

e) Salamon feljebb magasztaltatott a föld minden
és .

f) Salamonnak szekere és lovagja volt.

g) Salamon úgy felhalmozta az ezüstöt Jeruzsálemben, mint a ,
és a mint a .

h) Salamonnak Egyiptomból hoztak a király keresked®i.

3. Séba királynéasszonya azt mondta, hogy Salamon gazdagsága és bölcsessége
sem mondták el neki (I Királyok 10:6-7).

4. A templom három f® része ez volt: a (I Királyok 7:12),
a (I Királyok 8:6) és a (I
Királyok 8:8).

5. A templomon kívül Salamon megépítette saját (I Királyok 7:1), a
erd® házát (I Királyok 7:2), egy házat a leányá-

nak (I Királyok 7:8), több is épített (I Királyok 9:19) és
is készíttetett (I Királyok 9:26).

6. próféta azt mondta , hogy megkap tíz
törzset, és Salamon �ának csak törzs marad (I Királyok 11:26-36).
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18. lecke

A királyság kettészakadása

1. Isten részt hagyott a királyságból Roboámnak, Salamon �ának �. . . az én szol-
gámért és , a melyet magamnak választottam� (I
Királyok 11:12-13).

2. A tíz törzs azt kérte Roboámtól, hogy meg igájukat
(I Királyok 12:4). Roboám választ adott nekik, és azt mondta,
még teszi az igájukat (I Királyok 12:13-14).

3. Húzd alá a helyes választ! Ez bölcsesség/bolondság volt Roboámtól.

4. Amikor Roboám nem hallgatott Izráelre, így válaszoltak: �Micsoda
van nekünk ? Nincsen nékünk az

Isai �ában: menj el a te , óh Izráel! Most viseld gondját
immár a te házadnak, óh � (I Királyok 12:16).

5. Amikor Roboám elhagyta az Úr törvényét, ,
királya feljött ellene, aki elvitte az házának és a

házának (II Krónika 12:1-12).

6. Salamon esztendeig uralkodott (I Királyok 11:42).

7. Roboám évig volt király (II Krónika 12:13).

8. Helyes vagy helytelen volt-e a tíz törzst®l fellázadni Roboám ellen? Miért?
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19. lecke

Izráel � Jeroboámtól Akhábig

1. Jeroboám két aranyborjút állított fel és
(I Királyok 12:28-29).

2. Miért állította fel Jeroboám ezeket az aranyborjakat?

3. Az I Királyok 14:13 azt mondja Jeroboám korán meghalt �áról, hogy csak ®t
temetik , mert csak benne találtatott valami Izráel Istene iránt.

4. Zimri uralkodott (I Királyok 16:15). Amikor Zimri lát-
ta, hogy elfoglalták Thirsa városát, bement a ,

a királyi házat, és (I Királyok 16:17-18).

5. Omri építette városát, amely onnantól kezdve
f®városa lett (I Királyok 16:24, 29).

6. Hóreb hegyén az Úr azt mondta Illésnek, kenje királlyá
és , Nimsi �át , valamint kenje fel
, Sáfát �át, hogy próféta legyen helyette.

7. Illés felment az (II Királyok 2:11).

20



20. lecke

Izráel � Akhábtól a fogságig

1. A II Királyok 4-5-ben Elizeus több csodájáról olvasunk.

a) Megszaporította az özvegy (II Királyok 4:1-7).

b) ígért a Súnemitának (II Királyok 4:14-16).

c) a Súnemita �át (II Királyok 4:18-37).

d) Ehet®vé tette a halálos a próféták �ainak (II Királyok
4:38-41).

e) Megetetett embert húsz árpakenyérrel (II Királyok 4:42-44).

f) Meggyógyította a siriai
(II Királyok 5).

g) poklosságát ragasztotta (II Királyok
5).

h) II. Jeroboám esztendeig uralkodott (II Királyok 14:23).

i) A négy király Jéhu házából Izráel trónján Joákház (II Királyok 13:1-2),
Joás (II Királyok 13:10), Jeroboám (II Királyok 14:23) és Zakariás (II
Királyok 14:29) volt.

j) Sallum egy teljes uralkodott (II Királyok 15:13). Me-
náhem évig , Pekája esztendeig, (II Királyok 15:23), Péka

évig (II Királyok 15:27) és Hóseás esztendeig volt
király (II Király 17:1).

k) Hóseás idejében elhurcolták (II Kirá-
lyok 17:5-6).

l) A Samaritánusok tisztelték az , és saját is
szolgálták (II Királyok 17:33,41).

m) Jónás prófétát Isten , f®városába küldte
(Jónás 1:1-2).
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21. lecke

Júda � Roboámtól Akházig

1. Asa szövetséget kötött , királyával (II
Krónika 16:2-3).

2. Jósafát vétkezett, mert elment a csatába (II Krónika 18:3).
Jéhu próféta megfeddte, ezt mondván: �Avagy az
kellett lenned és az Úrnak

?� (II Krónika 19:2).

3. Joás csak addig szolgálta az Urat, amíg élt (II Krónika 24:15-
18).

4. Uzziás vétkezett, mert bement az Úr , hogy füstöljön
az , ami csak a dolga. E b¶ne miatt

lett (II Krónika 26:16-21).

5. Akház király gonoszsága miatt az Úr felhozta ellene királyát és
királyát (II Krónika 28:5-6). Kés®bb az és a

is harcoltak ellene, és amikor elhívta
királyát, hogy segítsen neki, ez a király ®t, de nem
segítette meg.

6. Az Úr jelet adott Akháznak: �Ímé, a fogan méhében, és sz¶l ,
s nevezi azt � (Ésaiás 7:10-16).
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22. lecke

Júda � Ezékiástól a fogságig

1. Jósiás volt Júda utolsó istenfél® királya. Ezeket olvassuk róla:

a) Amikor még volt, elkezdte keresni atyjának,
Istenét (II Krónika 34:3).

b) Lerombolta a oltárait, egészen tör-
zséig (II Krónika 34:4-6).

c) Azt parancsolta embereinek, hogy az Úrnak
(II Krónika 34:14-16).

d) Felolvasta az egész népnek a
minden beszédeit, amit az Úr találtak meg (II Krónika
34:29-32).

e) Jósiás idejében a nép megtartotta a (II Krónika 35:1).

2. Mikeás próféta megjövendölte, hogy Krisztus az
fog származni (Mikeás 5:2).

3. A II Krónika 36:14-16-ban azt olvasusk, hogy a fejedelmei és
a nép szaporították a a minden undoksága
szerint, és amikor az Úr követeket küldött hozzájuk, �. . . az Isten követe-
it , és

.�

4. Babilon királya Sédékiás saját szeme láttára vágta le, kiszúrta Sé-
dékiás , verte és így vitték el

(II Királyok 25:6-7).

5. Babilon serege az házát és a házát,
és lerombolta Jeruzsálem és .
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23. lecke

Júda fogságban

1. Amikor Nabukodonozor hívatta Dánielt, hogy fejtse meg álmát, Dániel így
szólt: �De van az égben, aki a megjelenti, és ®
tudtára adta Nabukodonozor királynak, mi lészen az

� (Dániel 2:28).

2. Dániel három barátja , és
volt (Dániel 2:49). Bevetették ®ket a tüzes kemencébe, mert nem imádták
az , amit Nabukodonozor készíttetett (Dániel
3:12). Nabukodonozor látott egy negyedik embert is velük a tüzes kemencében,
akinek ábrázata olyan volt, mint valami � � (Dániel 3:23-
25).

3. Dániel és babilóniai kirá-
lyok, és a perzsa uralkodása alatt élt (Dániel 1:1,
5:1, 6:28).

4. Azon az éjszakán, amikor Dániel megmagyarázta a kézírást a falon,
királyt megölték, és a méd foglalta el az országot (Dá-

niel 5:30-31).

5. Dánielt az oroszlánok vermébe vetették, mert nem engedelmeskedett a király
parancsának, és Istenhez háromszor egy nap (Dániel
6:1-17).

6. Dániel könyvének sok látomása és próféciája az Újszövetségben a
könyvére emlékeztet.
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24. lecke

Hazatérés a fogságból

1. Az Ésaiás 45:1 név szerint említi , hosszú id®vel születése el®tt.

2. Amikor Júda népe visszatért Jeruzsálembe, ez perzsa király
parancsára volt (Ezsdrás 1:1-11).

3. Amikor visszatértek Kánaánba, király odaadta nekik az Úr
, amelyeket

hozatott el Jeruzsálemb®l (Ezsdrás 1:7-11).

4. Amikor lefektették az új templom alapjait, a nép közül sokan
, mások pedig kiáltottak (Ezs-

drás 3:11-13).

5. Nehémiás volt király pohárnoka (Nehémiás 2:1).

6. Nehémiás arra kérte a királyt, hogy bocsássa el ®t (Nehémiás
2:5).

7. Amikor Júda emberei építette Jeruzsálem falait, a nép fele dolgozott, a má-
sik fele pedig , , és

tartott (Nehémiás 4:16). Akik építettek, azoknál is ott
volt (Nehémiás 4:17-18).

8. Ezsdrás és más papok felolvasták Isten a népnek (Nehé-
miás 8:1-8).
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25. lecke

A hazatérés után

1. Eszter könyvének f® szerepl®i (Eszter 1:1),
, a zsidó (Eszter 2:5), (Eszter 2:7) és Hámán (Eszter

3:1).

2. Amikor a király tudomást szerzett Hámán tervér®l, határozatot hozott, hogy
a zsidóknak joga legyen életükért, ,

és minden népnek és tarto-
mánynak seregét, amely ®ket nyomorgatja (Eszter 8:10-13).

3. Miért akarta Isten, hogy Hámán terve elbukjon?

4. Malakiás idejében az istentelenek , és
vittek áldozatul (Malakiás 1:7-8).

5. Malakiás különösképpen feddte a istentelenségükért (Mala-
kiás 2:1-10).

6. Malakiás megígérte, hogy feltámad az igazság (Malakiás 4:2). Mit
jelent ez az ígéret?

7. Krisztus születésekor a római császár volt (Lukács 2:1).
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