
Bibliaismereti játék, 2019. tavasz 

Haladó szint, 1. hét 
 
 

Az 5 kérdésre 5 szó lesz a válasz minden héten. 
Ezeket írjátok majd be egymás után a megadott táblázat oszlopaiba. 

 
1. (FILM) A menny és a föld fogalmával (Isten országa és a mi földi világunk) gyakran találkozunk a Bibliában. 
Rendszerint úgy képzeljük el őket, mint két teljesen eltérő és különálló teret. Különös módon viszont arról nemigen 
hallunk, hogy a menny és a föld átfedésben is lehetnek egymással. Nézd meg a Menny és föld című kisfilmet 
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bBvhqvMOyd4), amelynek elején kiemelik, hogy ez azért 
furcsa, mert éppen a menny és a föld __________ szól a Biblia egész története: hogy hogyan voltak egykor teljes 
egységben, aztán hogyan váltak szét, és hogy Isten hogyan hozza őket újra össze. Milyen szó hiányzik? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. (FILM) Isten úgy fejezi ki a szeretetét, hogy azt adja, ami a legjobb az embernek: csodálatos életteret, bensőséges 
kapcsolatokat, szabadságot, korlátokat, feladatot, felelősséget… Az Éden kertjébe helyezi az embert, ahol Isten 
országát látjuk „kicsiben”. Menny és föld itt még teljes átfedésben vannak. A kisfilm így folytatódik: Isten és az 
emberek tökéletes egységben élnek, __________ nélkül, és az emberek Istennel karöltve egy gyönyörű világot 
építenek. Mi a hiányzó szó?  
 
 
3. (BIBLIA*) Az egész világegyetem a Teremtő dicsőségét hirdeti. Az emberre pedig nem kevesebbet bízott, mint 
hogy jó sáfárként viselje gondját a földnek. A Zsolt 8 szerzőjét is lenyűgözi a csillagos ég pompája, és ráébred, hogy 
milyen kicsi is az ember – de még inkább ámulatba ejti az, hogy az embert Isten úrrá tette alkotásain, dicsőséggel és 
__________ koronázta meg. Mi a hiányzó szó? 
 
 
4. (BIBLIA) Ezenkívül Isten még arról is gondoskodott, hogy alkotásait szemlélve mindannyian megsejthessük, 
felismerhessük őt. Már a világ teremtésekor minden ember előtt nyilvánvalóvá tette azt, amit belőle 
megismerhetünk. Keresd meg a Római levél első részében, hogy milyen szó hiányzik: ami Istenből megismerhető, 
azt meglátja alkotásain az __________.  
 
 
5. (BIBLIA) Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél 
mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett – A jelenések könyvének negyedik részében hány vén 
(angyali teremtmény) mondja el ezt a himnikus dicsőítést a teremtésről Isten trónjánál? 
 
 
* A válaszokat megkeresheted 

• a Bibliában (Revideált új fordítás, RÚF 2014), vagy a 
• https://abibliamindenkie.hu/ 
• http://szentiras.hu/kereses/search?textToSearch=&book=all&translation=6&grouping=chapter oldalakon.  
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