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Csapatnév (iskola/gyülekezet): 

 

_______________________________________________________________ 

 

Csapattagok: 

1. _______________________________ 

 

2. _______________________________ 

 

3. _______________________________ 

 

4. _______________________________ 

 

Elért pontszám: ______ /123 
  



Csapatnév: ________________________________________ 
 

 
1.Melyik történetben tudnád elhelyezni az alábbi természeti jelenségeket?  
(Van olyan, amelyet két bibliai helyhez is kapcsolhatsz.) 

____/9 
tűz: ___________________________________________ 

világosság: ______________________________________ 

felhő: __________________________________________ 

nap: ___________________________________________ 

pára: ___________________________________________ 

este: ___________________________________________ 

kövek szétszórása: ________________________________ 

 
 
 
 
2. Ezeket a bibliai szövegeket töredékesen találták meg, néhol a nedvesség miatt 
mosódott el az írás, néhány helyen egér rágta meg, vagy csak egyszerűen 
elszakadt. Egészítsd ki a szavakat, mondatokat!     ____/25 
 

Jöjjetek, Atyám ál___________, és örököljétek a világ kezdete óta szám________ elk__________tt 

o_____________! (Mt25,34) 

 

Egykor sötétség voltatok, most azonban _______________. (Ef 5,8) 

 

Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani _____tv_______, hogy ______________be kell mennie, 

sokat kell sz____________ie a v____________, fő___________l és _______________, meg kell 

___________e, de h_______________ fel kell ____________ (Mt 16,21) 

 

Megvan az ________________ a __________________ és megvan az ideje az építésnek. 

Megvan az ideje a ________________ és megvan az ideje a _____vet___________. Megvan az ideje a 

gy__________________ és megvan az _____________e a t____________. Megvan az ideje a 

___________ ö______________________ és megvan az ideje a k__________ 

___tsz_________________. (Préd3, 3-5) 

  



Csapatnév: ________________________________________ 
 

3. Kapcsold össze a szavakat a színekkel és az egyházi év ünnepeivel és ünnepi 
időszakaival! Egy többhöz is tartozhat. Írd az összetartozókat egy sorba! 

____/27 
 
 
csillag    lila   Szentháromság ünnepe utáni vasárnapok 
reménység      Reformáció 
tűz    fehér    
bűnbánat   zöld   Pünkösd 
szél    fekete   Böjt 
szeg       Karácsony 
eljövetel   piros   Nagypéntek 
barlang      Advent 
 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
  



Csapatnév: ________________________________________ 
 

4. Társítsd a különböző tevékenységeket a bibliai történetekkel! Válasszátok ki 
az egyik történetet, és egy ÁLLÓKÉPBEN mutassátok be! 

_____/6+6 
megpihenni ___________________________________________________ 
aggódni ___________________________________________________ 
botránkozni ___________________________________________________ 
éhezni, szomjazni ______________________________________________ 
megtéveszteni ______________________________________________ 
meglátogatni  ______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Állapítsd meg az időbeli sorrendet! Állítsátok sorba a mondatok betűjeleit! 
____/7 

a) Jézus figyelmezteti Pétert, hogy nem Isten szerint gondolkodik. 
b) Józsué megállítja a napot Ajjónban. 
c) Jézus arról tanít, hogy ne aggodalmaskodjunk. 
d) A felhő felszáll, Izrael fiai elindulnak.  
e) Isten arra biztatja teremtményeit, hogy szaporodjanak és sokasodjanak.  
f) Jézus az utolsó ítéletről beszél.  
g) „Leplezzük le a sötétség cselekedeteit – tanít minket az apostol. 

 
  



Csapatnév: ________________________________________ 
 

6. Fejtsd meg az alábbi keresztrejtvényt! 
_____/16 

   1.               

        I          

   3.               

   4.               

   5.               

   6.               

   7.               

                  

   9.               

   10.               

   11.               

   12.               

   13.               

   14.               

   15.               

 
1. Az Emberfia a bal keze felől állítja majd őket 
3. a város, ahol a templom állt 
4. ”…lett este és lett …” 
5. világító test az éjszakai égbolton 
6. a föld porából formálták 
7. Ne aggódjunk miatta! Majd ő aggódik magáért 
8. ezt cselekedte Isten teremtő munkája után 
9. Isten a harmadik napon teremtette őket 
10. tavaszi ünnepünk 
11. teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint a mezők liliomai 
12. Pál apostol szerint a világosság egyik gyümölcse 
13. Ide helyezte Isten az embert, akit formált 
14. Jézus egyik tanítványa, a kőszikla 
15. Jézus követőit nevezzük így. 
 
A megfejtés: _________________________________________ 
 
Mit őriztek ezen a helyen? ______________________________ 
  



Csapatnév: ________________________________________ 
 

7. A négy képhez keresd meg a hozzá tartozó szót, ÉS határozd meg, melyik 
bibliai szakaszhoz kapcsolható! 

____/15 
 

1.    
 
 

2.    
 
 

3.    
 
 

4.     
 
 

5.    
 
  



Csapatnév: ________________________________________ 
 

8. Ki mondta? Kinek mondta? 
____/12 

Isten mentsen, ez nem történhetik veled!  

_____________________________________________________________________ 

 

Mit együnk? Mit igyunk?  

_____________________________________________________________________ 

 

Mikor láttunk téged éhezni? 

_____________________________________________________________________ 

 

Ez most már az én csontomból való csont.  

_____________________________________________________________________ 

 

Ha eszel róla, meg kell halnod. 

_____________________________________________________________________ 

 

Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen! 

_____________________________________________________________________ 


