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MI LESZ A TEENDŐD?

1. Hétfőnként olvasd el az e-mailünket.
2. Nézd meg a linken található szöveget és a kérdést.
3. Keresd meg a fejezetet a Bibliában.
4. A fejezeten belül keresd meg az igeverset, majd a szót.
5. A szót írd be a keresztrejtvénybe.
6. Küldd be a megfejtést: egy 7 betűs szót.
7. Várd örömmel értesítésünket 

1. Hétfőnként olvasd el az e-mailünket.
A  játék  során  hétfőnként  minden  versenyzőnknek  elküldünk  e-mailben  egy  linket,  amelyet  a  honlapunkon
(http://bibliatarsulat.hu/jatek) is megtalálsz majd. Az elsőt április 3-án fogjuk elküldeni.

2. Nézd meg a linken található szöveget és a kérdést.
Kattints a linkre, ahol egy, a reformációhoz kapcsolódó szemelvényt (szöveget, verset, éneket) fogsz találni, ill.
egy kérdést, amely alapján elindulhat az adott héten megkeresendő bibliai fejezet felkutatása. 

3. Keresd meg a fejezetet a Bibliában.
A feltett kérdésünkre mindig a Biblia egy adott fejezete lesz a válasz (pl. János evangéliuma 3. fejezet). Először
mindig egy fejezetet kell tehát megtalálnod. A fejezetet a Revideált új fordítású (RÚF 2014) Bibliában keresd!
Fontos: a játékban kizárólag ezt a fordítást használd, mert más fordításban nem biztos, hogy el tudsz jutni a
megfejtéshez! A kereséshez használhatod a  http://abibliamindenkie.hu/ oldalt, illetve a  http://bibliatarsulat.hu/
honlap jobb oldalán lent található Keresés a Bibliában… mezőt.

4. A fejezeten belül keresd meg az igeverset, majd a szót.
A kérdés után kapsz egy rövid útbaigazítást is, hogy a már megtalált fejezeten belül pontosan melyik igevers
melyik szavát kell felkutatnod. Például ha azt adjuk meg, hogy „16. vers 6. szó”, akkor a példánknál maradva,
János  evangéliumának  3.  fejezetén  belül  keresd  meg a  16.  verset  (Mert  úgy  szerette  Isten  a  világot,  hogy
egyszülött Fiát adta…). Majd ezen a versen belül keresd meg a 6. szót (világot). Ezzel meg is kaptad az adott hét
megfejtését. Fontos: ahogy a példánkból is látod, a névelők (a/az) is teljes értékű szónak számítanak. Ezenkívül a
kötőjellel írt szavakat is vedd egy szónak.

5. A szót írd be a keresztrejtvénybe.
A játék indulásakor mindenkinek elküldünk majd egy keresztrejtvényt is. A keresztrejtvénybe minden héten írd
be azt a szót, amelyhez eljutottál. Így egyúttal ellenőrizheted is, hogy helyes-e a heti megfejtésed: illik-e a szó a
keresztrejtvény adott sorába. A játék 7 hetében tehát majd összesen 7 szót kell kapnod. Ezeket írd be egymás alá
a keresztrejtvénybe.

6. Küldd be a megfejtést: egy 7 betűs szót.
Ha a játéknak minden hetében megtaláltad a helyes megfejtéseket, és ezeket beillesztetted a keresztrejtvénybe,
akkor olvasd össze annak függőleges fősorában található betűket. Ne lepődj meg nagyon! Egy meglehetősen
szokatlan, 7 betűs szót kell majd kapnod, amelyet a vizsolyi Bibliából vettünk. Ennek helyesírása természetesen
eltér a mai helyesírási gyakorlattól, olyannyira, hogy első ránézésre nem is biztos, hogy érteni fogod. Végül csak
ezt  a  szót  küldd be nekünk e-mailben  2017. május  21-én,  vasárnap éjfélig.  (A határidő lejárta  után majd
eláruljuk, hogy a hétbetűs szó a vizsolyi Bibliának melyik verséből származik.)

7. Várd örömmel értesítésünket 
A  helyes  megfejtést  beküldők  között  sorsolással  döntjük  majd  el,  hogy  ki  nyer  ajándékot.  A  sorsolás
eredményéről mindenkit értesíteni fogunk.

Ha kérdésed van, írj bátran e-mail címünkre (info@bibliatarsulat.hu).

Mindenkit sok szeretettel várunk!
A szervezők
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