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Csapatnév (iskola/gyülekezet): 
 

______________________________________________________________ 
 
 

Csapattagok: 
1. _______________________________ 

 
2. _______________________________ 

 
3. _______________________________ 

 
4. _______________________________ 

 
Elért pontszám: ______ /120 

  



Csapatnév: _____________________________________ 
 

 

1. Töltsd ki a táblázatot az egyházi esztendőről való ismereteid alapján! 
____/27 pont 

 

Ünnep neve Mit ünneplünk/ Mire emlékezünk? Oltárterítő színe 

 
 

Jézus bevonul Jeruzsálembe  
 

 
 

Utolsó vacsora  

 
 

Az Úr eljövetele  

 
 

Luther Márton Wittenbergben 
kiszegezi a 95 tételt 

 

 
 

Jézus feltámadása  

 
 

A Szentlélek eljövetele  

 
 

Jézus születése  

 
 

Jézus kereszthalála  

 
 

Napkeleti bölcsek imádása  

 
Rakd sorrendbe a fenti ünnepeket 1-9.-ig számozva! 
 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  



Csapatnév: _____________________________________ 
 

2. Pál apostol levelének néhány szava hiányzik. Egészítsd ki a szöveget! 
_____/16 

 
Ez már a _____________ levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok: ezekben 

emlékeztetés által ________________ tiszta gondolkozásotokat, hogy 

eszetekbe jussanak a szent _____________ előre megmondott szavai, és 

apostolaitoknak az Úrtól és Üdvözítőtől kapott parancsolatai. (…) Az az egy 

azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt 

__________________________________________________________ (több 

szó: 4 pont). Nem késlekedik az Úr az __________________, amint egyesek 

gondolják, hanem ____________ hozzátok, mert nem azt akarja, hogy 

némelyek _____________________, hanem azt, hogy mindenki 

________________. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a 

_______________, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve 

felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is _________________. (…) De új 

____________ és új ______________ várunk az ő ígérete szerint, amelyben 

_____________ lakik. 

 

  



Csapatnév: _____________________________________ 
 

3. Keresd a párját! Írjátok le, mit mond a próféta, minek van meg az ideje. 
Van két „kakukktojás” is, amelyek nem tartoznak a szövegbe. 

____/22 
 

ölésnek ültetvény kitépésének 
rombolásnak építésnek 
sírásnak nevetésnek 
háborúnak gyógyításnak 
ültetésnek meghalásnak 
eltépésnek kövek összerakása 
imádságnak gyűlöletnek 
megőrzés 
születésnek 

eldobás 
békének  

kövek szétszórása 
szeretetnek 

megvarrásnak 
éneklésnek 

 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  



Csapatnév: _____________________________________ 
 

4. Tedd helyes sorrendbe Jézus és tanítványai mondatait! 
____/7 

a) „Mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél.” 

b) Bizony, bizony, mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig 

örül; ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. 

c) „Mi az, amit mond nekünk: Egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis 

idő, és megláttok engem, és ez: Mert én elmegyek az Atyához?” 

d) „Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam: Egy kis idő még, 

és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem? 

e) Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és 

örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. 

f)  „Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok 

engem.” 

g) Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor 

megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, 

hogy ember született a világra. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. 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  ______________________________________________ 

  



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. Barátodnak sms-ben szeretnél segíteni hittan házi feladatában, de a 
szoftver által felajánlott szavak használatában nem vagy biztos. 
Csapattársaiddal együtt döntsétek el, melyik a jó. Karikázd be a helyes 
válaszokat!          __/7 
 

1) Azután megformálta az ÚRisten az embert a föld porából, és élet leheletét 
lehelte a(z) _____________ . 
a. orrába. 
b. szájába 
c. szívébe 

 

2) És fogta az ÚRisten az embert, elhelyezte a(z) ___________ kertjében, hogy 
azt művelje és őrizze. 
a. Paradicsom 
b. Éden 
c. Ádám 

 

3) A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a ____________ nem ehetsz! 
a. az almafáról 
b. a jó és a rossz tudásának fájáról 
c. a mindentudás fájáról 

 

4) Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok 
hozzáillő __________________ . 

a. nőt 
b. embert 
c. segítőtársat 

 

5) Mély álmot bocsátott azért az ÚRisten az emberre, és az elaludt. Akkor 
kivette az egyik _____________, és húst tett a helyére. 
a. oldalbordáját 
b. veséjét 
c. fogát 

 

6) Pál apostol azt írja: Éljetek szeretetben, ahogyan a _________ is szeretett 
minket, és önmagát adta értünk „áldozati ajándékul, az Istennek kedves 
___________”. 

a. Isten … illatként 
b. Isten … Krisztusaként 
c. Krisztus … illatként 

 

7) Pál apostol szintén írja: Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is 
_________, de mindaz, amit a világosság leleplez, _________________ lesz. 

a. rossz … egyértelművé 
b. szégyen … nyilvánvalóvá 
c. rossz … szégyenné 

  



Csapatnév: _____________________________________ 
 

8. Írjatok egy min. 4 versszakos verset az alábbi szavak használatával, és 
adjátok elő! 

______/13 
idő, teremtés, ítélet, börtön, éhes, gyümölcs, világosság,  

kérdez, ezer, felragyog, kecske, feltámad, egy 

 


