
Ószövetségi bibliai történetek
9-10 éveseknek

Prof. Homer C. Hoeksema



El®szó

Ez a könyv 9-10 éves gyerekek számára készült, az Újszövetséget feldolgozó könyvvel
párban. A két könyv egy sorozat tagja, és épít a megel®z®, 6-8 éves gyermekeknek
szóló könyvek ismereteire, valamint felkészít a következ® könyvek megértésére. A
könyveket az amerikai Protestáns Református Egyházak zsinata ellen®rizte.

Azért, hogy as szül®k és a tanítók láthassák, mi a tanfolyam célja és mit lehet
t®le várni, az alábbiakat célszer¶ megjegyezni:

1. E könyv célja, hogy gyermekeinkkel röviden és rendszeresen megismertesse az
ószövetségi történeteket.

2. A tanfolyam sikere nemcsak a könyvön és a tanítón áll, de a gyermekek kitartó
és alapos munkájára és tanulására is, amelyhez szüleik segítsége nélkülözhe-
tetlen.

3. A könyvhöz különálló munkafüzet is készült. A munkafüzet használata során
a tanulóknak számos kapcsolódó bibliai szakaszt ki kell keresniük.

4. A könyv anyagát 30 hét alatt célszer¶ feldolgozni, érdemes tehát minden öt
lecke végén egy lehet®ség szerint írásbeli dolgozattal felmérni a gyermekek
tudását.

5. A térkép használata nagy segítséget jelenthet a tanfolyam során.

6. A memoritereket a gyermekek tanulják meg (ezeket ∗© jelzi). Kitartással és
tanítói bátorítással a gyermekek meglep® eredményeket tudnak ilyen téren
elérni. Nem szabad alulbecsülnünk gyermekeink emlékez®tehetségét, és ennyi
tananyagot egy 9-10 éves gyermek könnyen el tud sajátítani.

Kívánjuk, hogy Isten használja fel ezt a könyvet, hogy az � szövetségének gyer-
mekei megalapozhassák ismeretüket az Igében.
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1. lecke

A teremtés

1. Mi történt a kezdetekben?
Isten megteremetette az eget és a földet, és minden dolgot azokban.

2. Mikor teremtette Isten mindezeket?
Mintegy 4000 évvel Krisztus születése el®tt.

3. Hány nap alatt teremtette Isten a világot?
Hat nap alatt, és a hetedik napon megpihent.

4. Hogyan teremtette Isten a világot?
Mindenható Szava által.

5. Miképpen teremtette Isten az embert?
A föld porából formálta, és orrlyukaiba az élet lehelletét lehellte.

6. Mit mond még a Biblia az emberr®l?
Isten alkotta saját képmására, és képessé tette arra, hogy tökéletesen szeresse
és szolgálja Istent.

7. Kit adott Isten Ádám mellé segít®társul?
Évát, akit Ádám oldalbordájából formált.

8. Hová helyezte Isten Ádámot és Évát?
A Paradicsomba, másnéven Édenkertbe.

9. Mi volt Ádám hivatása?
Mint a földi teremtés királya, Ádám feladata Isten szolgálata volt.

10. Volt-e kezdetben b¶n és halál?
Nem, Isten mindent látott, amit alkotott, és minden nagyon jó volt.

∗© Tanuld meg sorrendben az Ószövetség könyveit!
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2. lecke

A b¶n kezdete

1. Melyik két különleges fát helyezte Isten a Paradicsomba?
Az élet fáját, valamint a jó és gonosz tudásának fáját.

2. Ehetett-e Ádám és Éva az élet fájáról?
Igen, és annak gyümölcse biztosította számukra az örök életet.

3. Ehettek-e a jó és gonosz tudásának fájáról?
Nem, mert Isten megtiltotta nekik.

4. Ki vette rá Évát, hogy engedetlen legyen Istennek, és egyen a fáról?
Az ördög, a kígyón keresztül beszélve.

5. Mit hazudott az ördög Évának?
Azt mondta: �Bizony nem haltok meg.� (I Mózes 3:4 )

6. Elhitte-e Éva az ördög hazugságát?
Igen, evett a gyümölcsb®l, és Ádámot is rávette, hogy egyen.

7. Megbüntette-e Isten Ádámot és Évát?
Igen, elvesztették Isten barátságát, és a halál átka szállt rájuk és gyermekeikre.

8. Mi történt a földdel vétkük miatt?
A földet Isten megátkozta az emberért.

9. Megengedte-e Isten ezek után Ádámnak és Évának, hogy egyenek
az élet fájáról?
Nem, el¶zte ®ket az Édenkertb®l és az élet fájától.

10. Soha többé nem áldotta meg ®ket Isten?
De, azonban csak azért, mert megígérte nekik a Megváltót, aki megszabadítja
népét a b¶nb®l.

∗© Zsidók 11:1-3
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3. lecke

A b¶n elhatalmasodik

1. Miképpen mutatkozott meg a b¶n rögtön Ádám és Éva családjában?
Kain gy¶lölte és megölte testvérét, Ábelt, aki Isten hív® gyermeke volt.

2. Kit adott Isten Ábel helyett?
Az istenfél® Séthet, kinek leszármazottjait Isten �ainak nevezték.

3. Növekedett-e a gonoszság a világban?
Igen, Kain gyermekei követték ®t a b¶nben, és a világ egyre gonoszabbá vált.

4. Mi segítette az istentelenség gyors növekedését?
Kain leszármazottjai er®s és hatalmas emberek voltak a földön, és gonoszságuk
is nagy volt.

5. Meg tudsz-e nevezni néhányat közülük?
Igen, a Biblia említi például a gyilkos Lámekhet és három �át, Jábált, Jubált
és Tubálkaint.

6. Mi segítette még a b¶n gyors terjedését?
Az, hogy az Özönvíz el®tt az emberek több mint 900 évig is élhettek.

7. Séth minden leszármazottja istenfél® volt?
Semmiképpen; sokan Kain gyermekeivel házasodtak össze, és csak néhányan
szolgálták az Urat.

8. Említs meg egyet az istenfél®k közül!
Énókh, aki Istennel járt, és prófétált arról, hogy az Úr eljón ítélni.

9. Mi történt Énókhkal?
Isten magához vette ®t a mennybe halál nélkül, amikor 365 éves volt.

10. Milyen gyorsan fejl®dött a b¶n a földön?
Mintegy 1500 év alatt a világ kész volt az ítéletre, és Isten elhatározta, hogy
özönvizet bocsát a földre.

∗© Zsidók 11:4-5
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4. lecke

Az Özönvíz

1. Miképpen pusztította el Isten az els® világot?
Egy hatalmas özönvízzel, amelyben az egész istentelen világ elveszett.

2. Mekkora volt az Özönvíz?
Az egész földet elárasztotta, és minden testet e/lpusztított.

3. Az Özönvizet egy közönséges es® okozta?
Nem, egy csoda volt: mert megnyíltak az ég csatornái, és felfakadtak a mélység
minden forrásai.

4. Mikor hirdette meg Isten ezt az ítéletet?
120 évvel el®tte, amikor Noé elkezdte építeni a bárkát és igazságot hirdetett.

5. Kiket mentett meg Isten a bárkában?
Noét családjával és minden állatból néhányat.

6. Miért mentette meg Isten Noét és családját?
Mert Noé Istennel járt és igaz volt egy gonoszsággal teli világban.

7. Mennyi ideig tartott az Özönvíz?
A víz 150 napig uralkodott a földön, Noé egy évig és tíz napig maradt a
bárkában.

8. Mit mondott Isten Noénak az Özönvizet követ®en?
�Én pedig ímé szövetséget szerzek ti veletek és a ti magvatokkal ti utánnatok.
És minden él® állattal, mely veletek van.� (I Mózes 9:9-10)

9. Milyen jellel pecsételte meg az Úr Noéval kötött szövetségét?
A szivárvány jelével a felh®kön.

10. Mikor történt az Özönvíz?
Körülbelül Krisztus el®tt 2350-ben.

∗© Zsidók 11:6-7
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5. lecke

Noét®l Ábrahámig

1. Elpusztította-e az Özönvíz a b¶nt?
Semmiképpen sem, hiszen rögtön megmutatkozott Noé családjában.

2. Miképpen történt ez?
Noé részeg lett, és Khám kinevette apját.

3. Mit tett ezután Noé?
Megáldotta Sémet és Jáfetet, de megátkozta Kánaánt, Khám �át.

4. Másképpen is megnyilvánult-e a b¶n?
Igen, az emberek nem tartották meg Isten parancsát, hogy töltsék be a földet.

5. Mit akartak ehelyett az istentelenek tenni?
Együtt akartak maradni Sineár földjén.

6. Mit cselekedtek Sineár földjén?
Megépítették Bábel tornyát, mint egy er®s és istentelen királyság központját.

7. Hogyan rontotta el Isten tervüket?
Összezavarta nyelvüket, ezért szétszóródtak a föld színén.

8. Hol telepedtek le Noé �ainak gyermekei?
Khámé Kánaánban és Afrikában, Sémé Ázsiában és Jáfeté Európában.

9. Kinek a leszármazottai között vitte tovább Isten a szövetséget az
Özönvizet követ®en?
Az Ószövetség idejében Isten Sém leszármazottaival vitte tovább a szövetséget.

10. Sém leszármazottai közül kivel állította fel Isten szövetségét?
Ábrahámmal és utódaival.

∗© Zsidók 11:8
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6. lecke

Ábrahám

1. Honnan hívta ki Isten Ábrahámot?
El®ször Úr-Kaszdim városából, majd Háránból.

2. Mit mondott Isten Ábrahámnak?
�Eredj ki a te földedb®l. . . a földre, amelyet én mutatok néked.� (I Mózes 12:1 )

3. Engedelmeskedett-e Ábrahám?
Igen, hit által engedelmesekedett, és idegenként lakott Kánaán földjén.

4. Mikor hívta el Isten Ábrahámot?
Krisztus el®tt mintegy 1920 évvel.

5. Ki ment Ábrahámmal?
Unokaöccse, Lót, aki kés®bb vitába keveredett Ábrahámmal, és Sodomát vá-
lasztotta lakóhelyéül.

6. Kivel találkozott Ábrahám, miután megszabadította Lótot Élám ki-
rályától?
Melkhisédekkel, Sálem királyával, a Magasságos Istennek papjával.

7. Mi történt Sodoma és Gomora istentelen városaival?
Isten tüzes és kénköves es®vel pusztította el ®ket, de megmentette Lótot csa-
ládjával együtt.

8. Mit ígért Isten Ábrahámnak?
Azt, hogy nagy néppé teszi, és Kánaán földjét utódainak adja.

9. Volt-e Ábrahámnak gyermeke ebben az id®ben?
Nem, de hitt Isten ígéretének.

10. Milyen csodálatos ígéretet adott Isten az id®s Ábrahámnak és Sárá-
nak?
Fiút ígért nekik, Izsákot, akivel meg fogja er®síteni szövetségét.

∗© Zsidók 11:8-9
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7. lecke

Izsák

1. Ki volt Ábrahám els® két �a?
Ismáel, Hágár �a és Izsák, Sára �a.

2. Kötött-e szövetséget Isten Ismáellel is?
Nem, csak Izsákkal, az ígéret gyermekével.

3. Mi történt Ismáellel?
Amikor nevetett Izsákon, Isten azt parancsolta Ábrahámnak, küldje el Hágár-
ral együtt.

4. Hogyan tette próbára Isten Ábrahám hitét, amikor Izsák még gyer-
mek volt?
Azt parancsolta neki, hogy áldozza fel egyszülött �át, Izsákot Mórijá hegyén.

5. Engedelmeskedett-e Ábrahám?
Igen, mert hitte, hogy Isten a halottak közül is képes feltámasztani Izsákot.

6. Kit vett el Izsák feleségül?
Rebekát, egy istenfél® asszonyt, akit Ábrahám f® szolgája Háránból hozott.

7. Miért hozatott Ábrahám Izsáknak Háránból feleséget?
Nem akarta, hogy Izsák a Kánaániták közül vegyen asszonyt.

8. Volt-e Izsáknak és Rebekának gyermeke?
Eleinte nem, de Isten meghallgatta imádságukat, és ikreket adott nekik, Ézsaút
és Jákóbot.

9. A két gyermek közül ki volt az ígéret örököse?
A �atalabb �ú, Jákób, akit Isten szeretett.

10. Miként nyilvánult meg Ézsaú istentelensége?
Eladta els®szülöttségi jogát, a Kánaániták közül vett feleséget és meg akarta
ölni Jákóbot.

∗© Zsidók 11:11-12
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8. lecke

Jákób

1. Mit tett Jákób, amikor Izsák meg akarta áldani Ézsaút?
Anyja segítségével kicsalta vak apjától az áldást.

2. Izsák megáldotta Ézsaút is?
Nem, az áldás csak Jákóbnak szólt.

3. Mit tett Ézsaú ezek után?
Meg akarta ölni Jákóbot, aki elmenekült Háránba nagybátyjához, Lábánhoz.

4. Mi történt Jákóbbal Béthelben, miközben Lábán felé tartott?
Isten megjelent neki álomban, és azt az áldást ígérte neki, amit Ábrahámnak
és Izsáknak adott.

5. Mennyi ideig maradt Jákób Lábán házában?
Húsz évig, mialatt elvette feleségül Leát és Rákhelt, valamint rendkívül meg-
gazdagodott.

6. Mi történt Jákóbbal útban Kánaán felé?
Tusakodott Istennel Peniélben.

7. Mit tanult meg Jákób Peniélnél?
Megtanulta, hogy az Úrtól kell várni az áldást, és új nevet is kapott, Izráelt.

8. Hány gyermeket adott az Úr Jákóbnak?
Egy leányt és tizenkét �út, akik Izráel törzseinek atyjai lettek.

9. Békesség volt Jákób családjában?
Nem, sok féltékenység és baj volt feleségei és gyermekei közt.

10. Miként mutatták ki József, Jákób kedvenc �a iránti gy¶löletüket
testvérei?
Eladták rabszolgának Egyiptomba, miközben apjukkal elhitették, hogy meg-
ölte egy fenevad.

∗© Zsidók 11:13-14
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9. lecke

Izráel szolgaságban

1. Gondoskodott-e Isten Józsefr®l Egyiptomban?
Igen, el®ször Potifár házában, azután a tömlöcben, végül mint Egyiptom ural-
kodójáról.

2. Viszontlátta-e József bátyjait?
Igen, amikor Egyiptomba jöttek gabonát vásárolni t®le a hét sz¶k esztend®
idején.

3. Mi történt, amikor a Fáraó hallott József apjáról és bátyjairól?
Szekereket küldött hozzájuk Egyiptomba, és nekik adta Gósen földjét, hogy
ott lakozzanak.

4. Mit tett Jákób halála el®tt?
Megáldotta �ait és József két �át.

5. Mit prófétált meg Jákób és József is Izráelr®l?
Azt, hogy Isten meg fogja ®ket szabadítani Egyiptomból és Kánaánba viszi
®ket.

6. A Biblia melyik könyve beszél Izráel szolgaságáról és szabadulásáról?
Mózes második könyve.

7. Mi történt Izráellel József halála után?
Az új Fáraó megpróbálta elpusztítani ®ket.

8. Miként nyomorgatta az Izráelitákat?
Rabszolgákká tette ®ket, és azt parancsolta, hogy a �ú újszülötteket öljék meg.

9. Mit tettek az Izráeliták nyomorúságukban?
Az Úrhoz kiáltottak szabadításért.

10. Gondot viselt-e az Úr népér®l a szolgaságban?
Minél inkább sanyargatták ®ket, annál inkább szaporodtak és terjeszkedtek.

∗© Zsidók 11:15-16
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10. lecke

Szabadulás Mózes által

1. Szolgaságban hagyta-e az Úr Izráel népét Egyiptomban?
Nem, elküldte szolgáját, Mózest, hogy megszabadítsa ®ket.

2. Mikor kezdte meg Mózes munkáját?
Amikor Isten elhívta Midián földjén egy ég® csipkebokorban.

3. Kit adott Isten Mózesnek segítségül?
Testvérét, Áront, hogy szószólója legyen.

4. Hajlandó volt-e a Fáraó elengedni Izráelt, amikor Mózes ezt mondta
neki?
Nem, Isten megkeményítette a Fáraó szívét, és a Fáraó nem engedelmeskedett
Isten parancsának.

5. Mikor engedte el végül Izráelt?
Miután Isten megmutatta hatalmát az Egyiptomra bocsátott tíz csapással.

6. Mi volt az utolsó a tíz csapás közül?
Minden egyiptomi els®szülött meghalt, de Izráel gyermekei megmenekültek.

7. Miként emlékeztek meg kés®bb az Izráeliták err®l a szabadulásról?
Minden évben meg kellett ülniük a Páskha ünnepét.

8. Isten a legrövidebb úton vitte Izráelt Kánaánba?
Nem, a pusztán és a Vörös-tengeren kellett keresztülmenniük.

9. Mi történt a Vörös-tengernél?
Isten utat készített a tengeren Izráelnek, de a Fáraó és hadserege beleveszett
a vízbe.

10. Mennyi ideig volt Izráel Egyiptomban?
Mintegy 400 évig.

∗© Zsidók 11:17-19
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11. lecke

Negyven év a pusztában

1. Miképpen vezette az Úr Izráelt a sivatagban?
T¶zoszlopban éjjel és felh®oszlopban nappal.

2. Hogyan táplálta az Úr Izráelt?
Mannával az égb®l és vízzel a sziklából.

3. Elégedett volt-e Izráel a pusztában?
Nem, legtöbben lázadoztak és újra meg újra zúgolódtak Mózes és az Úr ellen.

4. Hova vitte ®ket el®ször az Úr?
A Sínai-hegyhez, ahol adta nekik a Típarancsolatot, sok más törvényt és az
Úr sátrának tervét.

5. Milyen keserves b¶nt követett el Izráel, amíg Mózes a Sínai-hegyen
volt?
Készítettek egy aranyborjút, és azt imádták.

6. Hova vitte az Úr Izráelt a Sínai-hegyr®l?
Kádes-Bárneába, ahol kiküldtek 12 embert Kánaán kikémlelésére.

7. Milyen hírt hoztak a kémek?
Rosszat, kivéve Józsué és Káleb, akik hitték, hogy az Úr nekik adja a földet.

8. Kire hallgatott a nép?
A tíz kém rossz hírére, miszerint Kánaán túl er®s ahhoz, hogy elfoglalják.

9. Mi volt e hitetlenség büntetése?
Negyven esztendeig kellett vándorolniuk a pusztában, amíg minden 20 évnél
id®sebb ember meg nem halt, Józsuét és Kálebet kivéve.

10. Miként mentette meg Isten Izráel népét azon tüzes kígyóktól, ame-
lyeket zúgolódásuk büntetéseként küldött rájuk?
Isten azt mondta Mózesnek, hogy készítsen egy rézkígyót, és aki arra feltekint,
megmenekül.

∗© Zsidók 11:20-21
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12. lecke

Izráel belép Kánaán földjére

1. Ki vezette be Izráelt Kánaán földjére?
Józsué, Nún �a, akit Isten jelölt ki Mózes helyére.

2. Kánaán melyik részét foglalták el®ször?
A Jordán folyó keleti partját, amit Rúben, Gád és Manassé fél törzse kapott
meg.

3. Miként kelt át Izráel a Jordán folyón?
Isten készített nekik száraz utat a folyón keresztül.

4. Hogyan tudta Izráel elfoglalni a földet?
Az Úr harcolt érettük, és gy®zelmet adott nekik ellenségeik fölött.

5. Világos volt-e Kánaán meghódítása során, hogy az Úr harcol értük?
Igen, többször is világos lett számukra, és ez ellenségeiket is megfélemlítette.

6. Említs meg két esetet, amelyek azt bizonyítják, hogy az Úr adta
nekik a gy®zelmet!
Jérikhó falainak leomlása; a nap megállt az égen, hogy Izráelnek segítségül
legyen a csatában.

7. Engedelmeskedett-e Izráel Isten parancsának, miszerint maradéktal-
nul ki kellett ¶zniük a Kánaánitákat?
Nem, hagytak maradékot, ami kés®bb sok bajt jelentett Izráel számára.

8. Miként osztották el a földet?
Lévit kivéve minden törzs megkapta a részét a földb®l.

9. Mire �gyelmeztette népét Józsué halála el®tt?
Az idegen istenek szolgálatának szörny¶ b¶nére.

10. Mikor érkezett meg Izráel Kánaán földjére?
Krisztus el®tt 1450 körül.

∗© Zsidók 11:22-23
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13. lecke

A bírák

1. Emlékezett-e Izráel Józsué bálványimádás ellen való �gyelmezteté-
sére?
Józsué életében igen, de utána csakhamar elhagyták Istent, hogy bálványokat
szolgáljanak.

2. Mi volt e bálványimádás eredete?
Az, hogy Kánaán pogány népeit és bálványait nem pusztították el teljesen.

3. Miként büntette meg az Úr Izráelt ezért az engedetlenségért?
Az Úr Izráelt ellenségei kezébe adta, hogy sanyargassák.

4. Mikor szabadult meg Izráel bajaiból?
Valahányszor megbánták b¶neiket és az Úrhoz fordultak.

5. Hogyan szabadította meg az Úr az � népét?
Bíráknak nevezett emberek által, akiket � küldött el a szabadításra.

6. Mennyi ideig tartott a bírák kora?
Mintegy 400 évig, Józsuétól Saulig.

7. Hány bírát említ a Biblia?
Tizennégyet, név szerint: Othniel, Ehud, Sámgár, Debora, Gedeon, Thóla,
Jáír, Jefte, Ibsán, Élon, Abdon, Sámson, Éli, Sámuel.

8. Kinek a története tartozik a bírák korához?
A Moábita Ruth története, aki Krisztus egyik ®sanyja lett.

∗© Zsidók 11:24-26

16



14. lecke

A bírák (folytatás)

1. Mit tett Gedeon mint bíró?
300 emberrel nagy gy®zelmet aratott a Midiániták felett.

2. Mir®l nevezetes Jefte?
Hit által gy®zte le az Ammonitákat.

3. Melyik bíró küzdött egyedül a Filiszteusok ellen?
Sámson, aki nazireus volt születését®l fogva, bár nem volt mindvégig h¶séges.

4. Említs meg néhányat Sámson cselekedetei közül!
Elvitte Gáza kapuit, megölt ezer Filiszteust egy szamár állcsontjával és halá-
lával lerontott egy Filiszteus templomot emberek ezreire.

5. Említs egy eseményt, ami megmutatja, milyen messzire jutott Izráel
az Úrtól ebben az id®ben!
Míka bálványképének és hamis papjának története, akit Dán �ai elvittek ma-
guknak.

6. Ki volt az utolsó bíró?
Sámuel, aki próféta is volt, és akinek neve azt jelenti: Istent®l kért.

7. Hogyan mentette meg Isten Izráelt Sámuel idejében, amikor meg-
bánták b¶nüket?
Egy nagy vihar által, amikor a Filiszteusok elmenekültek Izráel el®l.

8. Milyen istentelen dolgot kért Izráel Sámuelt®l, amikor már id®s volt?
Királyt akartak, hogy más népekhez legyenek hasonlóak.

9. Mit mondott az Úr Sámuelnek err®l a kérésr®l?
Azt, hogy Izráel nem Sámuelt, de az Urat utasítja el.

10. Adott-e Isten Izráelnek királyt?
Igen, az Úr azt mondta Sámuelnek, hogy tegyen kívánságuk szerint.

∗© Zsidók 11:27-29
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15. lecke

Saul király

1. Ki volt az els® király, akit Isten Izráelnek adott?
Saul, Kís �a, Benjámin törzséb®l.

2. Mikor lett Saul király?
Krisztus el®tt 1100 körül.

3. Istenfél® király volt-e Saul?
Nem, hamar kit¶nt, hogy nem tör®dik Isten parancsolataival.

4. Hogyan mutatta meg engedetlenségét a Filiszteusokkal vívott ütkö-
zet el®tt?
Saját maga mutatott be áldozatot, ahelyett, hogy megvárta volna Sámuelt.

5. Mi volt Saul második nagy b¶ne az Amálekitákkal vívott ütközet-
ben?
Engedetlen volt Isten parancsának, mert megkímélte Agág királyt a juhok és
ökrök javával együtt.

6. Mit mondott Sámuel Saulnak e második b¶nét követ®en?
Azt, hogy az Úr elvetette Sault mint királyt, és másnak fogja adni Saul király-
ságát.

7. Ki lett felkent király Saul helyett?
Dávid, Isai �a, Júda törzséb®l, aki Isten szíve szerint való volt.

8. Azonnal király lett Dávid?
Nem, mert meg kellett várnia, amíg Isten neki adja a királyságot Saul halála
után.

9. Szerette-e Saul Dávidot?
Nem; bár Dávid nagyon vigyázott, hogy ne bántsa Sault, Saul halálra kereste
Dávidot.

10. Hogyan halt meg Saul?
40 éves uralkodása végén saját magát megölte, amikor látta, hogy a Filiszte-
usokkal való csata elveszett.

∗© Zsidók 11:30-31
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16. lecke

Dávid király

1. Mennyi ideig uralkodott Dávid?
Hét évig Júda fölött és további 33 évig egész Izráel fölött.

2. Mutasd meg, hogy az Úr megáldotta Dávidot, mint királyt.
Dávid gy®zelmei során Isten Izráelnek adta az egész földet az Eufráteszt®l
Egyiptomig.

3. Mit vitt Dávid Jeruzsálembe nagy örömmel?
Az Úr ládáját, amit Éli ideje óta Abinádáb házában ®riztek.

4. Elégedett volt-e Dávid azzal, hogy a ládát Jeruzsálembe vitte?
Nem, mert egy templomot is akart építeni az Úrnak Jeruzsálemben.

5. Mit mondott az Úr Dávidnak err®l?
Nátán prófétán keresztül azt mondta Dávidnak, hogy �a fogja megépíteni a
templomot.

6. Milyen csodálatos ígéretet tett Isten Dávidnak?
Azt, hogy örökre meger®síti királyságát.

7. Kire mutat ez az ígéret?
Az Úr Jézus Krisztusra, kinek királysága örökkévaló.

8. Prófétált-e Dávid a Krisztusról?
Igen, több általa írt zsoltárban is.

9. Említs meg két b¶nt, amit Dávid királyként elkövetett.
Bethsabéval való vétkezése és a nép számbavétele.

10. Mi volt Dávid nagy szomorúsága és keser¶sége uralkodása alatt?
Fia, Absolon lázadása és halála.

∗© Zsidók 11:32-33
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17. lecke

Salamon király

1. Dávid halálát követ®en ki lett a király?
Fia, Salamon, aki Krisztus el®tt 1000 körül uralkodott.

2. Istenfél® király volt-e Salamon?
Igen, szerette az Urat és Dávid nyomdokain járt.

3. Mit kért az Úrtól?
Amikor az Úr megjelent neki álomban, Salamon bölcsességet kért, hogy ural-
kodhasson Isten népén.

4. Mit adott az Úr Salamonnak?
Nagy bölcsességet, emellett gazdaságot és tisztességet.

5. Ki látogatta meg Salamont?
Séba királynéja, hogy lássa bölcsességét és dics®ségét.

6. A Biblia mely könyveiben találunk sokat abból a bölcsességb®l, amit
Isten adott Salamonnak?
A Példabeszédek és a Prédikátor könyvében, valamint az Énekek énekében.

7. Dávidhoz hasonlóan volt-e Salamon idejében is sok háború?
Nem, az ® napjaiban béke és b®ség volt.

8. Megépítette-e Salamon a templomot, amint Isten mondta Dávid-
nak?
Igen, egy gyönyör¶ és gazdag templomot épített Jeruzsálemben.

9. Ki fordította el Salamon szívét az Úrtól?
Sok pogány felesége, akik bálványainak még templomokat és épített.

10. Mit mondott az Úr Salamonnak e b¶néért?
Azt, hogy Júdát kivéve minden törzs elszakad Dávid házától, és Jeroboámnak
adatik.

∗© Zsidók 11:34-35
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18. lecke

A királyság kettészakadása

1. Hogyan osztatott ketté a királyság Salamon halála után?
A legtöbb törzs elszakadt Dávid házától és Jeroboámot követte.

2. Melyik törzsek maradtak h¶ségesek Roboámhoz, Salamon �ához?
Júda, Benjámin és Simeon törzsének egy részével; ez lett Júda királysága.

3. Mi volt a tíz törzs által alkotott királyság neve?
Izráel, amelynek f®városa kés®bb Samaria lett.

4. Helyes volt-e a tíz törzs elszakadása?
Nem, nagyon nagy b¶n volt, mert elhagyták Dávid királyi házát és az Úr
templomát.

5. Vissza akarta-e hozni Roboám a tíz törzset?
Igen, harcba készült Jeroboám ellen, de Isten megtiltotta neki.

6. Miért nem engedte meg az Úr Roboámnak, hogy harcoljon?
Mert meg akarta büntetni Salamon b¶nét Izráel kettészakadása által.

7. Teljesen elhagyta-e az Úr a tíz törzs királyságát?
Nem, gyakran küldött hozzájuk prófétákat, akik �gyelmeztették ®ket b¶neikre
és vigasztalták Isten igaz népét közöttük.

8. Miben különbözött Júda Izráelt®l?
Júda maradt Isten választott népe, akiknek szólt a Dávidnak adott ígéret.

9. Mi történt Izráellel?
Gyorsan elpártoltak az Úrtól, és 250 év múlva fogságba mentek Assiriába,
majd szétszóródtak.

10. Mi történt Júdával?
Júda is elhagyta az Urat, és 400 év múlva fogságba ment Babilonba, de kés®bb
hazatértek a fogságból.

∗© Zsidók 11:36-37
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19. lecke

Izráel � Jeroboámtól Akhábig

1. Milyen b¶nt®l nem szakadt el soha Izráel történelme folyamán?
Jeroboám, Nébát �a b¶neit®l, aki arra tanította a népet, hogy aranyborjakat
imádjanak.

2. Volt-e olyan királya Izráelnek, aki az Urat szolgálta?
Nem, mindannyian gonoszak voltak, sokkal inkább, mint Jeroboám.

3. Izráel minden királya Jeroboám házából származott?
Nem, mert az Úr újra meg újra elvette a királyságot az egyik királytól, hogy
a másiknak adja.

4. Mit mond a Biblia Omriról, a hatodik királyról?
Még gonoszabb volt, mint a többiek el®tte.

5. Ki lett a király Omri után?
Fia Akháb, aki még istentelenebb volt.

6. Mi volt Akháb istentelensége?
Pogány feleségével, Jézabellel arra tanította Izráelt, hogy a Baált imádják.

7. Mi mást tett még Akháb és Jézabel?
Üldözték és megölték az Úr prófétáit.

8. Melyik prófétán keresztül mutatta meg az Úr, hogy � az Isten, és
nem Baál?
Illésen keresztül, aki kijelentette Akhábnak, hogy addig nem fog esni, amíg ®,
Illés nem imádkozik ezért.

9. Mikor esett újra?
Három és fél év múltán, amikor Izráel megvallotta a Kármel hegyén, hogy az
Úr az Isten.

10. Volt-e az Úrnak népe Izráelben Akháb idejében?
Igen, Isten megmondta Illésnek, hogy meghagyott hétezer embert, akik nem
hajtottak térdet a Baálnak.

∗© Tanuld meg Izráel királyainak nevét sorrendben Jeroboámtól Jórámig!
Jeroboám, Nádáb, Baása, Ela, Zimri, Tibni, Omri, Akháb, Akházia, Jórám. ∗© Zsi-
dók 11:38-40
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20. lecke

Izráel � Akhábtól a fogságig

1. Ki pusztította el Akháb teljes házát?
Jéhu, akit Isten jelölt ki erre a munkára.

2. Istenfél® király volt-e Jéhu?
Nem, mert bár elpusztította Akháb istentelen házát, csak magáért tette ezt.

3. Mi teszi ezt világossá?
Jéhu nem szakadt el �Jeroboámnak, a Nébát �ának b¶neit®l�.

4. Ki prófétált Jéhu idejében?
Elizeus próféta, aki sok csodát is tett.

5. Ki volt Izráel f® ellensége ebben az id®ben?
Siria királysága, aki fölött Izráel sok gy®zelmet aratott.

6. Mennyi ideig uralkodott Jéhu háza Izráel fölött?
A negyedik nemzedékig, de senki nem fordult el az aranyborjúk b¶nét®l.

7. Ki volt a két legnagyobb király Jéhu utódai közül Izráel házában?
Joás és II. Jeroboám, akik nagy gy®zelmeket arattak a Siriaiak felett.

8. Melyik próféta munkálkodott Izráel utolsó királyai idejében?
Hóseás, aki �gyelmeztetett az Izráelhez közelg® ítéletre.

9. Melyik nagy birodalom népe vitte fogságba Izráelt?
Assiria népe, akik az Izraeliták helyére idegen nemzetet, a Samaritánusokat
telepítettek.

10. Mikor kezd®dött Izráel fogsága?
Krisztus el®tt 722-ben.

∗© Tanuld meg Izráel királyainak nevét sorrendben Jéhutól Hóseásig!
Jéhu, Joákház, Joás, II. Jeroboám, Zakariás, Sallum, Menáhem, Pekája, Péka, Hó-
seás
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21. lecke

Júda � Roboámtól Akházig

1. Izráelhez hasonlóan a júdai királyok is sok házból származtak?
Nem, mindannyian Dávid királyi házából származtak.

2. Mi volt ennek az oka?
Nem az, hogy mindegyikük istenfél® volt, hanem az, hogy Isten megtartotta
Dávidnak tett ígéretét.

3. Nem volt tehát Dávid házából minden király istenfél®?
Nem, s®t, azok, akik h¶séggel szolgálták az Urat, nagyon kevesek voltak.

4. Mi volt f® b¶nük?
Bálványokat készítettek vagy megengedték a népnek, hogy elhagyják az Urat
és bálványokat imádjanak.

5. Mi mást tettek még rosszul?
Gyakran nem bíztak az Úrban, és ellenségeik ellen más népeknél kerestek se-
gítséget.

6. Meg tudsz említeni néhány királyt, akik nem szolgálták az Urat?
Igen, Jórám, Akházia, Athália királyn® és az istentelen Akház.

7. Fel tudsz-e sorolni néhányat a jó királyok közül?
Igen, Asa és Jósafát, akik megpróbáltak véget vetni a bálványozásnak.

8. Mi volt a baj Jósafát uralkodásával?
Szövetkezett az istentelen Akhábbal, és segített neki a Siria elleni küzdelemben.

9. Mit cselekedett az istentelen Athália királyn®?
Meg akarta ölni Dávid egész házát, de az istenfél® Jójada pap felesége meg-
mentette a gyermek Joást.

10. Ki volt az egyik legistentelenebb király?
Akház, aki bálványoknak áldozott, bezáratta a templomot és oltárokat emelt
a bálványoknak szerte Jeruzsálemben.

∗© Tanuld meg Júda királyainak nevét sorrendben Roboámtól Akházig!
Roboám, Abija, Asa, Jósafát, Jórám, Akházia, Athália (királyn®), Joás, Amásia,
Uzziás, Jótám, Akház.
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22. lecke

Júda � Ezékiástól a fogságig

1. Melyik király vitt végbe Júdában egy nagy reformációt?
Az istenfél® Ezékiás.

2. Mit cselekedett?
Kinyitotta a templomot, összetörte a bálványokat és megünnepeltette a néppel
a Páskhát.

3. Hogyan szabadította meg az Úr Júdát az Assiriaiaktól?
Amikor körülvették Jeruzsálemet, elküldte angyalát, és elpusztított közülük
185 ezret.

4. Melyik nagy próféta m¶ködött Júdában Ezékiás idején?
Ésaiás, akit azért küldött Isten, hogy �gyelmeztesse az istenteleneket és vi-
gasztalja az � népét.

5. Mit jövendölt meg Ésaiás?
Megmondta Ezékiásnak Júda babiloni fogságát.

6. Ki következett Ezékiás után a trónon?
Manasse, aki nagyon gonosz volt, de a fogságban megbánta b¶nét.

7. Mit tett Jósiás, amikor még �atal volt?
Az Urat kereste, elpusztította a bálványokat és Júdát Isten törvényére taní-
totta.

8. Melyik próféta élt Jósiás idejét®l a fogságig?
Jeremiás, aki �gyelmeztette Júdát vétkeire és b¶nbánatra hívta a népet.

9. Figyelmeztek-e Júda királyai és a nép Jeremiásra?
Nem, és b¶neik miatt végül fogságba vitettek Babilonba.

10. Mikor pusztította el Jeruzsálemet Nabukodonozor?
Krisztus el®tt 586-ban.

∗© Tanuld meg Júda királyainak nevét sorrendben Ezékiástól Sédékiásig!
Ezékiás, Manasse, Amon, Jósiás, Jóákház, Joákim, Joákin, Sédékiás.
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23. lecke

Júda fogságban

1. Mennyi ideig volt Júda fogságban?
Hetven esztendeig, amint Jeremiás el®re megmondta.

2. Megbánta-e b¶nét Isten népe a fogságban?
Igen, a választott maradék b¶nbánatot tartott és kesergett Júda szomorú hely-
zetén.

3. Mit hiányoltak a fogságban leginkább?
Jeruzsálem és a templom után vágyakoztak.

4. Gondot viselt-e Isten népér®l a fogságban?
Igen, az Úr meg®rizte népét és életben tartotta Dávid házának szent vonalát.

5. Tudsz-e egy példát mondani Isten e gondviselésére?
Igen, Isten biztonságban meg®rizte Dánielt és három barátját.

6. Miként mutatkozott ez meg?
Dániel és barátai f®emberek lettek Babilon királyságában.

7. Kerültek-e bármikor is veszélybe azért, mert félték az Urat?
Igen, egyszer a három barátot a tüzes kemencébe vetették, Dánielt pedig az
oroszlánok vermébe, de Isten megszabadította ®ket.

8. Dániel mellett melyik próféta élt a fogság idején?
Ezékiel próféta.

9. Hogyan vigasztalta Ezékiel Isten népét?
Megmondta nekik, hogy Isten nem gyönyörködik a b¶nét megbánó b¶nös ha-
lálában.

10. Mikor ért véget a fogság?
Amikor Czírus lett Persia királya.

∗© Ezékiel 33:11
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24. lecke

Hazatérés a fogságból

1. Miért engedte haza Czírus a népet Kánaánba?
Az Úr hívta el Czírust erre a feladatra, bár a király nem ismerte az Urat.

2. Minden fogoly visszatért Kánaán földjére?
Nem, csak mintegy 50 ezren tértek haza.

3. Ki vezette a hazatér® foglyokat?
Zorobábel, Júda fejedelme.

4. Mit cselekedett a nép hazatérése után?
Újjáépítették a templomot és Jeruzsálem városát.

5. Melyik két ember segített nagyon sokat a népnek?
Ezsdrás, az írástudó pap és Nehémiás, a király pohárnoka.

6. Könny¶ volt-e az újjáépítés munkája?
Nem, a népnek nagyon sok ellensége volt, akik meg akarták akadályozni azt.

7. Melyik próféták sürgették ®ket munkájukban?
Aggeus és Zakariás.

8. Melyik b¶nök ellen intették különösen a népet?
A vegyes házasságok és a szombat megtörése ellen.

9. Milyen volt a templom, ami megépült?
Közel sem volt olyan csodálatos, mint Salamoné, és a szövetség ládája elve-
szett.

10. Lett-e újra királya Izráelnek?
Nem; bár Dávid leszármazottai nem fogytak el, nem volt többé király Dávid
házából.

∗© Aggeus 2:6-7
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25. lecke

A hazatérés után

1. Melyik történet tartozik a hazatérés utáni id®szakhoz?
Eszter története, aki királyn® lett Persia királya mellett.

2. Mire használta az Úr Esztert?
Arra, hogy megtartsa Dávid magvát, amikor az istentelen Hámán el akarta
pusztítani a zsidókat.

3. Ki volt az utolsó próféta?
Malakiás, aki mintegy 400 évvel Krisztus el®tt élt.

4. Malakiás könyve alapján Júda h¶ségesen szolgálta-e az Urat a fogság
után?
Nem, súlyosan vétkeztek az Úr ellen.

5. Izráel szabad nemzet lett-e valaha is?
Nem, különféle világhatalmak igázták le ®ket.

6. Jól bántak-e ezek a népek a zsidókkal?
Nem, ez az id® er®szakos üldözésekkel és sok szenvedéssel volt tele Isten népe
számára.

7. Volt-e Istennek h¶séges népe ebben az id®ben is?
Igen, és egyre jobban várakoztak Krisztus eljövetelére.

8. Miként készítette el az Úr az utat Krisztus eljövetelére?
A görög nyelv elterjedésével szerte a világon; ez lett kés®bb az Újszövetség
nyelve.

9. Milyen istentelen tanítás jelent meg Izráelben e napokban?
A Farizeusok tanítása, akik a cselekedetekb®l való üdvösségben hittek.

10. Melyik nép került hatalomra ez id®szak vége felé?
A rómaiak; ®k uralkodtak a világon Krisztus születésekor.

∗© Malakiás 3:1
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