NT-Loop

Ett spel om böckerna i Nya testamentet!
Klipp ut korten. Blanda korten och dela ut till deltagarna. Kortet med stjärna ( * ) är
startkortet. Starta loopen genom att läsa frågan på startkortet. Den som har det rätta
svaret på på frågan svarar och läser sedan frågan på sitt kort. Loopen går vidare och
avslutas när svaret på startkortet lästs upp.

Svar: Lukas

Svar: Johannes

*

Vilken lärjunge har skrivit
två brev?

Vad heter läkaren som skrev
ett av evangelierna?

Svar: Petrus

Svar: 1 & 2 Korintierbrevet

I den här församlingen var det
bråk och splittring.
De fick två brev av Paulus.
Vad heter breven?

Vad heter evangelisten som
drev in tull innan han blev omvänd?
(Kallas även för Levi.)

(Ledtråd: Börjar på K.)

Svar: Matteus

Svar: Paulus

Vad heter aposteln som skrivit
13 brev i Nya testamentet?

Det här församlingsbrevet handlar
mycket om glädjen i Herren.
Vad heter brevet?
(Ledtråd: Börjar på F.)
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Svar: Filipperbrevet

Svar: Apostlagärningarna

Evangelisten och läkaren
Lukas skrev ytterligare en bok.
Vilken?

Två av Jesu halvbröder skrev
varsitt brev. Vilka två?

Svar: Jakob och Judas

Svar: Hebreerbrevet

Brevet har namn efter folket
som tog emot brevet.
Brevet betonar hur mycket större
Jesus är än Mose, änglarna mfl.
Vad heter brevet?

Han var Paulus närmaste medarbetare
och fick två brev av Paulus.
Vad heter han?

Svar: Timoteus

Svar: Markus

Han skrev sitt evangelium
(det kortaste) efter Petrus berättelse.
Vad heter han?

Brevet är ett av Paulus längsta och
handlar mycket om
grunden för frälsningen,
rättfärdiggörelsen. Vilket brev?
(Ledtråd: Börjar på R.)

Svar: Romarbrevet

Svar: Titus
Brevet till den här församlingen
handlar mycket om friheten i Kristus.
Vad heter brevet?

En annan medarbetare till
Paulus fick ett brev.
Vad heter han?

(Ledtråd: Börjar på G.)
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Svar: Galaterbrevet

Svar: Uppenbarelseboken

Vad heter Nya testamentets
sista bok?

I detta brev skriver bl.a. Paulus
om vår ställning i Kristus, vandringen
med honom och om vapenrustningen.
Vad heter brevet?
(Ledtråd: Börjar på E.)

Svar: Filemon

Svar: Efesierbrevet

Församlingen fick ta emot två brev
av Paulus. De handlar mycket om
Jesu återkomst.
Vad heter breven?

Brevet har bara ett kapitel
och handlar om en slav som rymt.
Brevet är ett privat brev
till slavägaren. Vad heter han?

(Ledtråd: Börjar på T.)

Svar: 1 & 2 Tessalonikerbrevet

Svar: Kolosserbrevet

Brevet till den här församlingen
kallas ibland Kristusbrevet: Kristus
är universums och livets Herre.
Vad heter brevet?

Vem skrev ett evangelium, tre brev
och Uppenbarelseboken?

(Ledtråd: Börjar på K.)
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