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1. JÉZUS A MENNYEI ATYA SZERETETÉRE TANÍT MINKET 

 

1. Ki által ismerjük meg a Mennyei Atyát? 

____________________________________________________________ 

2. Mire tanít bennünket az Úr Jézus? 

____________________________________________________________ 

3. Miért beszélt Jézus példabeszédekben? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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4. Egészítsd ki a hiányos mondatokat! 

Ha tehát ti, bár ___________ vagytok, tudtok _____ adni gyermekeiteknek, 

akkor mennyivel inkább ______ jót Mennyei ___________ azoknak, akik 

________. Mennyei ________ mindenkinél jobban ____________ minket. 

 

jót szeret gonoszok ad Atyátok kérik Atyánk 

5. Jézus melyik példabeszédeiről hallottál? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6. Hogyan szól Jézus örömhíre? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7. Mi az „evangélium” szó jelentése?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8. Kik voltak az evangélisták?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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AMIT JÉZUSRÓL TUDUNK 

9. Kik voltak Jézus szülei? 

____________________________________________________________ 

10. Hol született, és hol nevelkedett Jézus? 

Jézus _______________ született, és ___________________ nevelkedett. 

Jeruzsálemben Názáretben Betlehemben 

11. Fejezd be a mondatot! 

Jézus a tanítását így kezdte: „Közel van az ________________ 

___________________________________________________________!” 

12. Jézus melyik csodájából tudjuk, hogy a természet erőinek is tud 
parancsolni?  

____________________________________________________________ 

13. Mi volt az Úr Jézus célja, az által, hogy számtalan csodát tett?  

____________________________________________________________ 

14. Kik írták le Jézus életét és tanítását? Nevezd meg őket! (Négy fő) 

____________________________________________________________ 

15. Kakukktojás! Ki nem illik a sorba? Indokold meg!  

Péter János Lukács Márk Máté 

 

____________________________________________________________ 

16. Hogyan hallgatjuk a szentmisén Jézus tanítását? 

____________________________________________________________ 

Örömmel vállalj áldozatot Jézusért! 
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2. ÉLETÜNK ALAPJA AZ ÚR JÉZUS TANÍTÁSA 

 

 

 Énekeljünk! 

A bolond homokra épített, (3X) 

És a ház erősen állt. 

De jött az eső és fújta a szél (3X) 

És a háza összedőlt. 

Az okos sziklára épített. (3X) 

És a ház erősen állt. 

 

És jött az eső és fújta a szél, (3X) 

És a ház erősen állt. 

Te is építsd életed Krisztusra, (3X) 

És a ház erősen áll. 

És jöhet az eső és fújhat a szél, (3X) 

És a ház örökre áll! 

(ismeretlen szerző) 
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1. Olvasd el figyelmesen a szentírási részletet, és válaszolj! Mi jellemzi 
az evangélium szerint cselekvő okos embert?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Hol fogalmazódik meg Isten akarata? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Hogyan fogadta a nép Jézus tanítását? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Fejezd be a mondatot! 

Az Úr Jézus azt tanította, amit ___________________________________ 

___________________________________________________________. 

5. Összekeveredtek a szavak! Mi a helyes sorrend? 

megváltás úgy műve szerint meg valósul A hiszünk 

bennünk, Jézus élünk. hogy Krisztusban tanítása és  

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Szeressük Istent, és szeressük embertársainkat! 
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ÜDVÖZÍTŐNK TANÍTÁSA A SZERETET SZENT TÖRVÉNYE 

6. Jézus új parancsot adott nekünk. Tedd helyes sorrendbe a szava-
kat! 

Szeressétek egymást!  

egymás 

iránt. 
ti is 

Amint 

én 
szerettelek vagytok 

úgy szeres-

sétek 

ismerje 

meg 

Tanítvá-

nyaim 

szeretettel 

vagytok 
hogy Arról mindenki, benneteket, hogy egymást  

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7. Rajzold le a Tízparancsolatot tartalmazó két kőtáblát!  

  

 

 

 

Beszéljük meg, mi kerül 

az egyik, és mi a másik 

táblára! 

 

Őrizd meg a hitet és a jó lelkiismeretet! (1Tim 1,19) 
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3. ISTEN ELSŐ PARANCSA: URADAT, ISTENEDET IMÁDD, 

ÉS CSAK NEKI SZOLGÁLJ!  

 

1. Jézus példát adott nekünk az imádságra.  A tanultak alapján keress 
példákat, amikor Jézus is imádkozott! 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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2. Mit kért Jézustól az egyik tanítvány?  

____________________________________________________________ 

3. Melyik az az imádság, amelyet maga Jézus tanított nekünk? 

____________________________________________________________ 

4. A miatyánkban  kéréseinket fogalmazzuk meg. Hány kérést tartal-
maz ez az imádság? 

____________________________________________________________ 

5. Amikor imádkozunk, az Istennel beszélgetünk. Hogyan válaszol ne-
künk Isten? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6. Sorolj fel, néhány általad is ismert imát!  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7. Emlékszel arra, ki tanított meg téged imádkozni?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8. Melyik volt az első ima, amit megismertél? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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NAPONTA IMÁDKOZUNK 

9. Jó keresztény emberként mikor kell imádkoznunk? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

10. Tanuljuk meg! Étkezési ima, mely énekelhető.  

Te hívsz meg minket a lakomára,  

az együtt létért Tied a hála!  

Szívünk kitárjuk, örömmel várunk,  

mert megváltottál, örökké áldunk. 

Mert úgy szerettél, emberré lettél,  

kenyeret adtál, velünk is ettél! 

Dicsőség, hála, jó Atyánk Néked,  

kenyerünk Krisztus, erőnk a Lélek!  

11. Szoktál saját szavaiddal imádkozni? Fogalmazz meg egy rövid 
imát, amiben hálát adsz valamiért! 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

12. Mire kötelez minket Isten első parancsa? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

13. Mikor imádjuk Istent? Tedd sorrendbe a szavakat! 

  Urunknak  ha  imádjuk 

  Akkor  ☺  Istent, 

  őt  elismerjük.  legfőbb 

 

Szeresd Istent, örömmel teljesítsd akaratát! 
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4. ISTEN MÁSODIK PARANCSA: ISTEN NEVÉT HIÁBA NE 

VEDD! 

 

1. Hogyan mutathatjuk meg Isten iránti szeretetünket?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Istent sokféle módon megszólíthatjuk: Pl. Mennyei Atyánk… Keres-
sünk még néhány szép megszólítást!  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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3. Fejezd be a mondatot! 

Isten második parancsa ellen az vétkezik, aki _______________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________. 

4. Ki káromkodik? A * -tól indulj és kígyó vonalban haladj! 

 *A K I I S T E N T , A 

 A , T E K E T N E Z S 

 S Z E N T D O L G O K 

 . A Z Z Á L A Y G T A 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5. Mi a különbség a káromkodás és a csúnya beszéd között? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6.  Melyek azok a hivatások, melyeknek a gyakorlása  eskü nélkül nem 
lehetséges? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Szenteltessék meg a te neved! 
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MENNYEI ATYÁNK AJÁNDÉKAI 

7. Mit köszönhetünk Isten ajándékának, a hitünknek? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8. Mikor lettünk az Isten gyermekei? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9. Járj utána! Mikor és hol lettél Isten gyermeke? 

Keresztelésem időpontja: _______év ________________hó _______ nap. 

Keresztelésem helye: _____________helység_______________templom. 

Védőszentem neve: __________________________________________ 

Keresztszüleim neve: _________________________________________ 

10. Hogyan ismerhetjük meg Isten ajándékait a teremtett világban? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

11. Hogyan gondoskodik Isten az emberekről? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

12. Mit kérünk a Mennyei Atyánktól, amikor a Miatyánkot imádkozzuk? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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5. ISTEN HARMADIK PARANCSA: AZ ÚR NAPJÁT 

SZENTELD MEG! 

1. A korabeli híradás alapján egészítsd ki az alábbi szöveget! 

A hét ___________ napján összegyűltünk ________________. Pál 

________________ beszélt az összegyülekezett hívekhez, egész éjfélig 

___________________őket. Utána fölment, _________________ a kenye-

ret, evett, s szólt hozzájuk egészen virradatig. (ApCsel 20,7.12) 

apostol kenyértörésre első megtörte tanította 

2. Jézus szeretetből szombaton is gyógyított. Milyen szeretetből faka-
dó kötelezettségeink vannak Úr napján? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Mire kötelez minket Isten harmadik parancsolata? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. A szentmise áldozatot a miséző pap és a hívek közösen mutatják 
be. Ismered a válaszokat? 

Ez az Isten igéje. ________________________  

Az Úr legyen veletek! ________________________ 

Evangélium Szent … könyvéből. ________________________ 

Ezek az evangélium igéi. ________________________ 

Ebből lesz számunkra az élet kenyere. ________________________ 

Engesztelődjünk ki szívből egymással! ________________________ 

____________________________________________________________ 
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VASÁRNAP AZ ÚR FELTÁMADÁSÁNAK A NAPJA 

5. Hol jöttek össze az első keresztények, és minek nevezték ezt a kö-
zös együttlétet? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6. Hogyan kell a szentmisén részt vennünk? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7. Életkép 

 Vasárnap reggel édesanya — aki most várja harmadik gyermekét — 

előkészítette az ünnepi ebédet. Minden a helyén, mise után csak alá kell 

gyújtani. Apa a lányoknak segít. Kati negyedik osztályos, de kishúga, Mari-

ka még óvodás. Neki még segíteni kell az öltözködésben.  A fél kilences 

mise diákmise, az atya ilyenkor kimondottan a gyerekekhez szól. Ezt kár 

lenne kihagyni! Indulás előtt az édesanya hirtelen rosszul lett. Pillanatok 

alatt megérkezett a mentő. Vigyázz a kishúgodra! – mondta az édesanya 

Katinak. Ne aggódjatok, hamarosan itthon leszünk szólt vissza apa…Kati 

és Marika egyedül maradt. Mire apa hazaérkezett az örömhírrel - megszü-

letett a kistestvér - anya és a kicsi jól vannak — elkészült az ebéd, és a 

lányok meg is terítettek… 

8. Beszéljük meg! Bár egyikük sem vett részt a szentmisén, mégis 
megszentelték az Úr napját. Melyikük hogyan? 

Jézusom, örömmel jövök Hozzád a szentmisére.  
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6. ISTEN NEGYEDIK PARANCSA: TISZTELD APÁDAT, 

ANYÁDAT! 

 

1. Isten akaratából a család a házasságkötéssel kezdődik. Egészítsd ki 
az alábbi mondatokat! 

 

(A Teremtő) azt mondta: a _______________ elhagyja anyját, feleségéhez 

csatlakozik, és a kettő testben egy lesz. Amit tehát ________________ 

egybekötött, _____________________ szét ne válassza! (Mt 19,4-6) 

 

ember Isten férfi 
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2. Mi teszi boldoggá még a legszegényebb családok otthonát is? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Egészítsd ki!  

Mindenütt jó, de ______________________________________________ 

Azokkal, akik szeretjük egymást! 

4. Hol jöttek össze az első keresztények, és minek nevezték ezt a kö-
zös együttlétet 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5. Mi szükséges egy család boldogságához? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6. Gondolkodj! Mivel tudsz te ehhez hozzájárulni? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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SZERESD SZÜLEIDET! 

7. Hálával a gondolunk szüleinkre, nagyszüleinkre is. Mi mindent kö-
szönhetünk nekik? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8. Jegyezd meg, és ne feledkezz meg róla! 

Édesanyám születésnapja: ______________________________________ 

Édesanyám névnapja:  _________________________________________ 

Édesapám születésnapja: _______________________________________ 

Édesapám névnapja: __________________________________________ 

9. Sajnos sokan élnek nevelőintézetekben. A szerencsésebbek neve-
lőszülőkhöz, családba kerülhetnek. Milyen tanácsot adnál olyan ba-
rátodnak, akiről tudod, hogy szülei elhagyták? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

10. Milyen tanácsot adnál a barátodnak, akinek elváltak a szülei? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Szerezz minél több örömet szüleidnek! 
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7. ISTEN HATODIK PARANCSA: NE PARÁZNÁLKODJ! 

 

1. Milyennek teremtette az Isten az embert? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Milyennek gondolta el Mennyei Atyánk a családok életét és az élet 
tovább adását? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



 

 20 

3. Mikor kezdődik Isten akaratából az emberi élet? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Írj egy levelet édesanyádnak, melyben köszönetet mondasz neki 
azért, hogy a világra hozott és gondodat viseli! 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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ISTEN KILENCEDIK PARANCSA: LÉGY HŰ 

HÁZASTÁRSADHOZ 

5. Hogyan védi Isten a családok egységét és békéjét? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6. Kit nevezünk szemérmetlen embernek? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7. Mit jelent számodra ez a tanítás: Légy szemérmes?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8. Miért kell tudatosan nevelnünk, fegyelmeznünk magunkat? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9. Miért nem mindegy, ki lesz a házastársunk? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent! 
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8. ISTEN ÖTÖDIK PARANCSA: NE ÖLJ! 

 

1. Mire kötelez minket Isten ötödik parancsolata? 

az minket. és fenntartására tiszteletére, 

testi-lelki életének ember kötelez védelmére 
 

Az ötödik parancs ____________________________________________ 

___________________________________________________________. 

___________________________________________________________. 

___________________________________________________________. 

___________________________________________________________. 

___________________________________________________________. 
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2. Az ötödik parancs ellen elkövetett leggyakoribb bűnöket alábbi táb-
lázatban találod. Végezd el a csoportosítást! 

 

verekedés, harag és 

gyűlölködés, testi 

sértés, az élet és 

egészség veszélyez-

tetése, mások bűnre 

tanítása és csábítása 

káros szenvedélyek, 

a vallásos nevelés és 

önnevelés elhanyago-

lása, segítségnyújtás 

elmulasztása, gyil-

kosság, a bűnre ve-

zető alkalom keresé-

se, botrány okozása. 

Testi élet ellen elkövetett bűnök: 

 

 

Lelki élet ellen elkövetett bűnök 
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BOCSÁSSATOK MEG SZÍVBŐL EGYMÁSNAK 

3. Hogyan kell értelmeznünk az Úr Jézus tanítását: „…bocsásd meg 
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezők-
nek…”? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Miért kell nekünk megbocsátanunk embertársainknak? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5. Mit kíván tőlünk az Úr Jézus? Megtudod, ha megmaradt szavakból 
mondatot alkotsz!  

          G 

           

  Ó   R      

 Ő K E H A L     

  A   N  F Ó K  

Y     Y  Á  E  

  G   H  C  A  

           

  M   L  N    
 

 

3 betű: GEM KEA MEG 

4 betű: FÓKA RIGÓ RÓKA  

5 betű: FÁCÁN GÓLYA JÉZUS 

6 betű: HARCSA HATTYÚ  

7 betű: NYERJÜK TŐKEHAL  

8 betű: ARANYHAL JÉGMADÁR 

12 betű: SZERETETÉNEK 

15 betű: EMBERTÁRSAINKAT 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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9. ISTEN HETEDIK PARANCSA: NE LOPJ! 

 

1. Olvasd el figyelmesen a szentírási részletet, és válaszolj! Jézus 
példabeszéde alapján milyen jutalom vár a becsületes emberre? 
Melyik a kulcs mondata ennek az evangéliumi szakasznak?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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2. Mit kíván tőlünk az Úr Jézus? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Miért bűn a tanulás elhanyagolása, a munkakerülés és a hanyag 
munka? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Milyen kötelességeid vannak? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5.  Mire kötelez minket Isten hetedik parancsa? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6.  Ki vétkezik Isten hetedik parancsa ellen? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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ISTEN TIZEDIK PARANCSA: MÁSOK TULAJDONÁT NE 

KÍVÁND! 

7. Hogyan tudjuk az anyagi javainkat becsületes módon megszerezni?   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8. Életkép 

Az óra elején a tanító nénivel ellenőriztük a házi feladatot. A hibát mindig 

piros színessel javítjuk. Kerestem a színes ceruzát a tolltartómban, de nem 

találtam. Pontosan emlékszem, hogy az óra előtt még megvolt. Ijedten néz-

tem körül, aztán egy kicsit megkönnyebbültem, amikor megláttam a padtár-

sam kezében a keresett színest. 

9. Mi nem tetszik neked a történetben? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

10. Megtehetünk-e bármit azzal, ami a miénk? Indokold meg!  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

11. Miért bűn a pazarlás? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

A legnagyobb kincsünk: Mennyei Atyánk szeret minket! 
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10. ISTEN NYOLCADIK PARANCSA: NE HAZUDJ, ÉS 

MÁSOK BECSÜLETÉBEN KÁRT NE TÉGY! 

 

1. Olvasd el figyelmesen a szentírási részletet, és válaszolj! Melyik a 
kulcsmondata ennek az evangéliumi szakasznak?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Mit kíván tőlünk az Úr Jézus?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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3. Mire kötelez minket Isten nyolcadik parancsolata? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Hogyan tudod megvédeni a saját becsületedet? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5. Mit jelent ez a mondás? „Szavamat adom!” 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6. Beszéljük meg! Mikor kell és mikor nem szabad mások hibájáról 
hallgatnunk?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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7. Életkép 

Nagyon szép dolgozatot írtál! - dicsérte meg Ferit a tanár bácsi. Édesanyád 

biztosan örülni fog a szép jegynek. Orsi félve nézett a tanár bácsi szemébe, 

és remegő hangon így szólt. – Nem érdemlem meg az ötöst, mert az utolsó 

feladatnál puskáztam. A tanár bácsi csodálkozva hallgatta Orsi vallomását, 

majd rövid gondolkodás után így szólt: - Orsikám! Beírom neked a jelest, 

mert úgy látom, mégiscsak megérdemled. A puskázás valóban nem becsü-

letes dolog, máskor ne tedd! A becsületességed azonban nagyra értéke-

lem! 

8. Mi a véleményed? Miben lehet, és miben nem lehet példakép szá-
modra az eset két szereplője? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Szavaidat mindig az igazság és a szeretet vezérelje! 
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11. NEM MINDIG KÖNNYŰ JÓNAK LENNI 

 

1. Olvasd el figyelmesen a szentírási szakaszt és válaszolj! Miért volt 
lelkiismeret furdalása Szent Pálnak? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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2. Kire mondjuk, hogy jó ember? Indokold meg! 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Légy őszinte magadhoz és írd össze, milyen jó tulajdonságokat fe-
dezel fel önmagadban! 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Törekedj a jóra, a hibáid kijavítására! Melyik tulajdonságodon sze-

retnél javítani? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5. Mi a lelkiismeret? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6.  Egészítsd ki a mondatot! 

A lelkiismeret kétirányú lehet. 1. A tettet megelőző ________ __________, 

hogy amit tenni akarunk az helyes, vagy nem. 2. A tettet követő lelkiismeret 

__ ______________ __________ szólal meg bennünk. Ha jól cselekedtünk 

________________, de néha vádol. Ekkor érzünk __________________.  

Véleményem szerint mind a kettő helyes, de a tettet  ____________ jobb. 

segít eldönteni 
a cselekedet 

után 
megnyugtat 

lelkiismeret fur-

dalást 
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7. Keress példát a saját életedből, amikor lelkiismeretedre hallgatva le 
tudtad győzni a kísértést! 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8. Miben mutatkozott meg Jézus engedelmessége? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9. Mi jellemezte az apostolokat? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

10. Példabeszéd az engedetlen testvérekről. Melyik tett eleget a kettő 
közül apja kívánságának? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Őrizd meg a hitet és a jó lelkiismeretet! (1Tim 1,19) 
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12. PÉLDABESZÉD A TÉKOZLÓ FIÚ ATYJÁRÓL  

1. Miért ment haza a tékozló fiú? 

____________________________________________________________ 

2. Hogyan fogadta őt az édesapja? 

____________________________________________________________ 

3. Egészítsd ki a mondatot! 

Az apa a ______________ jelképezi, aki minden megtérő __________ 

hazavár. A tékozló fiú a __________ embereket jelképezi, akik 

_____________ a bűneiket, és visszavágyódnak az Isten közelségébe.  

4. A megmaradt szavakat sorrendbe rakva a tékozló fiú szavait kapjuk. 

K A T A M A R Á N   

E     K      

N   T G V      

U     A  J    

   H I D  A    

   I  U T C A   

C S Ó N A K  H    

   T  T U T A a

J 

 

H A J Ó        
 

 

2 betű: AZ ÉG ÉS 

3 betű: HÍD TGV 

4 betű: APÁM HAJÓ KENU 

UTCA 

5 betű: ELLEN HINTÓ JÁCINT 

6 betű: CSÓNAK 

8 betű: VIADUKT 

9 betű: KATAMARÁN 

VÉTKEZTEM TEELLENED 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

…öröm lesz a mennyek országában egy megtérő bűnösön. 
(Lk 15,7) 
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13. ÚGY SZERETTE ISTEN A VILÁGOT… 

1. Olvasd el figyelmesen a szentírási részletet, és válaszolj! Ki volt az 
a tanítvány, aki egy alkalommal éjnek idején kereste föl Jézust?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Miért lett a Fiúisten emberré? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Milyen feladatunk van nekünk a világban? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Mikor kell nekünk Jézus Krisztusról, a hitünkről beszélni? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

A nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az 
Isten szeretete. (Vö. Róm 5,5) 
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JÉZUS MEGHALT ÉRTÜNK ÉS FELTÁMADT 

5. Mikor emlékezünk meg Jézus Krisztus kereszthaláláról? 

____________________________________________________________ 

6. Milyen színű miseruhában végzi a pap a liturgiát nagypénteken? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7. Mire emlékeztet bennünket a péntek délután háromórai harangszó? 

____________________________________________________________ 

8. Miről tett bizonyságot Jézus szenvedésével, és kereszthalálig tartó 
engedelmességével? A * -al jelzett négyzetből kiindulva kígyómoz-
gással haladva megkapod a választ! 

  *A A I I V L E R E R Ő 

  Z Y R T É E N E T É L 

  A T Á N G T S Z E T . 
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9. Kinek mondta Jézus a következő szavakat? Még ma velem leszel a 
mennyei boldogságban! 

____________________________________________________________ 

10. Mivel érdemelte ki ezt az ajándékot? 

____________________________________________________________ 

Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent ke-
reszted által megváltottad a világot. 
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14. AKI HISZ ÉS MEGKERESZTELKEDIK, ÜDVÖZÜL  

1. Olvasd el figyelmesen a szentírási részletet, és válaszolj! Kik és 
mikor kaptak megbízatást, hogy tanítsanak és kereszteljék meg az 
embereket?  

____________________________________________________________ 

2. Melyik apostol tanítását hallgatva tért meg az udvari tisztviselő? 

____________________________________________________________ 

3. Írd le, milyen párbeszéd zajlott le Fülöp és az etióp elöljáró között! 

Tiszt:  ______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Fülöp: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Tiszt: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

A keresztelésedkor szüleid, keresztszüleid egy fogadalmat tettek he-

lyetted! Az elsőáldozási szentmisében ezt a fogadalmat fogjuk megújí-

tani. Te magad vállalod a keresztény életet!  

4. Mit jelent fogadalmat tenni? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Légy hűséges keresztségi fogadalmadhoz! 
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MIÉRT VAGYOK KERESZTÉNY? 

5. Egészítsd ki a mondatokat! 

Szüleim jóvoltából részesültem a _______________ szentségében.  A ke-

resztség által _________ gyermeke lettem. Családomban és a hittanórá-

kon megismerem ______________________ életét és tanítását. Rendsze-

resen ______________ és vasárnaponként _______________ veszek 

részt. Tudatosan készülök a ___________________ való találkozásra.  

 

szentmisén Jézussal Isten Keresztség Jézus Krisztus imádkozom 

6. Mit jelent a „keresztény” kifejezés? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7. Fogalmazd meg, ki a jó keresztény? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8. Járj utána! Hol nevezték először Jézus tanítványait keresztények-
nek? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Egész életünk legyen Isten szeretetének viszonzása! 
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15. JÉZUS EGYHÁZÁBAN FOLYTATJA MŰVÉT 

1. Egészítsd ki a mondatokat! 

Jézus kezdettől fogva ___________________ gyűjtött maga köré. Közülük 

választotta ki __________________ apostolát. Ők ____________ éven 

keresztül mindenhová ________________ Jézust, hallották 

____________, látták _______________ és hittek benne. Mennybemene-

tele előtt __________________ őket, hogy feltámadásának _______, 

örömhírének _________________ legyenek az egész világon, 

______________ világmegváltó művét. 

folytassák tanúi elkísérték három tizenkét 

megbízta tanítványokat hirdetői csodáit tanítását 

2. Kik közül választotta ki Jézus az első tanítványait? 

____________________________________________________________ 

3. Kik tartoznak az Egyházhoz? 

____________________________________________________________ 

4. Egészítsd ki a mondatot! 

Az Egyházat ____________________ alapította. Az Egyház Krisztus titok-

zatos teste, melynek láthatatlan feje maga  ___________ ____________, a 

tagjai pedig ___________________. Jézus ________________apostolt 

tette az Egyház látható fejévé. Az Egyház  látható feje a római pápa. Nap-

jainkban: _____________________. 

Szent Péter Jézus Krisztus 
minden megke-

resztelt ember 
Jézus Krisztus 
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A SZENTLÉLEK JÉZUS EGYHÁZÁNAK ÉLTETŐJE 

5. Melyik napon emlékezünk a Szentlélek eljöveteléről? 

____________________________________________________________ 

6. Milyen hatással volt a Szentlélek kiáradása az apostolokra? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7. Mire szólította föl Péter apostol az embereket? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8. A megmaradt szavakból összeállított mondatból megtudhatjuk, mi 
lett Szent Péter apostol pünkösdi beszédének a következménye. 

           

           

 G R E  A    O  

   N  G  H É R A 

   G  Y    I  

U   U  L    O  

    S Á R K Á N Y 

     B      

    M Ú M I A   
 

 

4 betű: AMOR HÉRA OGRE 

5 betű: AZNAP LÉLEK MÚMIA   

TENGU ORION 

6 betű: TÜNDÉR 

7 betű: FORTUNA MINTEGY 

MEGTÉRT SÁRKÁNY 

8 betű: NAGYLÁBÚ 

9 betű: HÁROMEZER  

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
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16. TÉRJETEK MEG! 

1. Milyen hatással volt Zakeus életére a Jézussal való találkozás? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Milyen ígéretet tett Zakeus a Jézussal való találkozása után? 

____________________________________________________________ 

3. Mit jelent a megtérés a személyes életünkben? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Mikor alapította Jézus a bűnbocsánat szentségét? 

____________________________________________________________ 

5. Egészítsd ki a mondatokat!  

Jézus megbízása alapján mi is _________________ nyerhetünk, hogy 

Jézus Egyháza _______________ ______________ minket is feloldoz 

bűneink alól. ______________ azonban feltétele, hogy megbánjuk és 

megvalljuk _________________, Isten __________________ és segítsé-

gét kérve,  hogy _________________ megszabadulva 

____________legyünk! 

szolgálata 

által 
bűneinket, jobbá bocsánatot bocsánatát bűneinktől Ennek 

4. Miért nevezzük a bűnbocsánat szentségét a gyógyulás szentségé-
nek? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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5. A megmaradt szavakból összeállított mondatból megtudhatjuk, ho-
gyan viszonyul Jézus hozzánk, ha bűnbánatot tartunk. 

    J Á S P I S  

    Á  M     

    D I A D É M  

    E  R     

  T    A C H Á T 

  O  Ó  G    I 

  P E R I D O T  A 

  Á  A      R 

  Z        A 
 

 

3 betű: ÓRA  

4 betű: JÁDE 

5 betű:  ACHÁT BETÉR JÉZUS 

TIARA TOPÁZ 

6 betű: DIADÉM MINDEN 

7 betű: BŰNBÁNÓ PERIDOT 

SMARAGD 

8 betű: EMBERHEZ 

6. Miért nem fenyegetett meg Jézus soha senkit az Isten büntetésé-
vel? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7. Mennyivel lesz szegényebb az az ember, aki nem hisz, és nem köve-
ti Isten hívó szavát? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8. Mi a szándékuk azoknak az embernek, akik a ránk leselkedő veszé-
lyekre figyelmeztetnek? 

____________________________________________________________ 

Mennyei Atyánk bűneink ellenére is szeret miket! 
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17. JÉZUS A MI JÓ PÁSZTORUNK 

 

1. Fogalmazd meg saját szavaiddal! Hogyan válaszolt Jézus a méltat-
lankodó farizeusoknak? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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2. Mi az, ami az embert bűnre csábíthatja? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Mit tudunk meg Jézustól a Mennyei Atyáról? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Egészítsd ki a mondatokat! 

Nagyobb ___________ lesz a mennyek országában __________________ 

bűnösön, mint kilencvenkilenc ___________, akinek nincs szüksége rá, 

hogy _________________. Az ________________ azért jött, hogy megke-

resse és megmentse azt, ami elveszett. Elfogadom ________________ 

hívását, a _______________________ felém nyújtott kezét. 

 

igazon 
egy 

megtérő 
öröm Jézus  megtérjen Jó Pásztor Emberfia 
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A KÍSÉRTŐ PRÓBÁLKOZÁSAI 

5. Mit jelent a kísértés? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6. Mit válaszolt Jézus a kísértőnek? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7. Milyen példát adott nekünk Jézus a kísértésekkel kapcsolatban? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8. Mikor tudjuk legyőzni a kísértést? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9. Hogyan győzhetjük le a kísértést? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

10. Miért veszélyes, ha nem hívő emberekkel barátkozunk? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Az tud Istennek szolgálni, aki uralkodni tud önmagán! 
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18. JÉZUS MEGMENTI A BŰNÖSÖKET 

1. Ki bocsáthatja meg a bűnöket? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Hogyan viszonyul Jézus a bűnhöz, és a bűnöshöz? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. A megmaradt szavakból összeállított mondatból megtudhatjuk, mit 
mondott Jézus Simon farizeusnak. 

      A R    

           

           

    N       

      O     

G           

           

           

           
 

 

3 betű: SOK 

4 betű: BŰNE EGÉR FÓKA 

LÁMA MERT PUMA ZEBU 

5 betű: KOALA NYERT ZEBRA  

6 betű: FARKAS NAGYON 

SZAMÁR  

7 betű: GORILLA GUANAKÓ 

9 betű: SZERETETT 

10 betű: BOCSÁNATOT 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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A SZENTGYÓNÁSBAN BOCSÁNATOT KÉRÜNK ISTENTŐL 

4. Egészítsd ki a mondatokat! 

A ___________________ szentségében megvalljuk ______________, 

bűnbánatot tartunk és _________________ kérve Jézustól ____________ 

kapunk az _________________ szolgálata által. A bűnbocsánat szentsége 

az a _______________, amelyben a ____________________ feloldozása 

által elnyerjük _______________ bűneink bocsánatát. 

 

gyóntató pap bocsánatot feloldozást Egyház 

bűneinket bűnbocsánat szentség Istentől 

 

5. Miért kell megbánnunk bűneinket? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6. Miért nem elegendő, ha csak bocsánatot kérünk Istentől? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7. Mit jelent a gyónási titok? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

A gyónási titok rád is vonatkozik, ha más gyónásából va-
lamit meghallottál! 
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19. JÉZUS MEGBÍZÁST AD A BŰNBOCSÁTÁSRA 

 

1. Mikor alapította Jézus a bűnbocsánat szentségét? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Mely szavakkal alapította Jézus a bűnbocsánat szentségét? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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3. Egészítsd ki a mondatokat! 

Az ___________________, aki mindig szeretettel ________________a 

bűnösöket és ____________________ nekik, róluk sem feledkezett meg. 

Húsvéti ajándéka a __________________ szentsége, mellyel lehetőséget 

adott nekünk, hogy bűneinkre ____________________ kérjük, ha velük 

_______________ megbántottuk. 

 

megbocsátott fogadta Istent Úr Jézus  bocsánatát bűnbocsánat 

 

4. Fejezd be a gondolatot! 

Uram  Jézusom! Köszönöm, hogy  ________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Gondolkodjunk! Miért jó nekünk, hogy a bűnbocsánat szentségével 
élhetünk? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Urunk Jézus, köszönjük, hogy a bűnbocsánat szentségé-
ben feloldozást kaphatunk bűneinkre! 
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AKIKNEK JÉZUS MEGBÍZÁST ÉS HATALMAT ADOTT 

6. A megmaradt szavakból összeállított mondatból megtudhatjuk, Mi-
ért küldte a Mennyei Atya Jézust.  

      H É    

U           

           

    A       

           

           

 5          

         A  

           
 

1 betű: A A 

3 betű: DÉL 

4 betű: ATYA HOGY SZÁM 

UNIÓ 

5 betű: FEHÉR GÖRBE 

HOSSZ VILÁG  

6 betű: BŰNEIT HALMAZ 

KÜLDTE JÉZUST 

7 betű: CSIPESZ ELVEGYE 

MENNYEI  

8 betű: MAGASSÁG 

NEMESFÉM 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

7. Jézus Egyházát, az igehirdetést, a szentmisét, a bűnbocsánat 
szentségét az apostolokra bízta. Kik gyakorolják napjainkban ezt a 
hatalmat? 

____________________________________________________________ 

8. Most már tudjuk, miért kell papjainkért imádkozni? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Imádkozzunk papi, szerzetesi hivatásokért! 
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20. BOCSÁNATOT KÉRÜNK ISTENTŐL 

1. Ki volt az a tanítvány, aki titokban elkísérte Jézust a főpap udvará-
ba? 

____________________________________________________________ 

2. Mi történt a főpap udvarában? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Mi jutott eszébe Péternek, amikor találkozott tekintete Jézuséval? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Mi történt ez után? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5. Mit olvasott ki Péter Jézus tekintetéből? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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JÉZUS MEGTISZTÍT BŰNEINKTŐL 

6. Egészítsd ki a mondatokat! 

A _____________________ szentségében, amikor a _________________ 

feloldozást ad, ______________ megbocsátja ______________: lelki bé-

két ad, __________________, illetve ___________________ szereteté-

ben, a kegyelmi életben, a kegyelmi életben. Szeretete ________________ 

lelkiismeret-furdalásunkat és __________________ ad. 

gyóntató pap lelki békét bűneinket megerősít 

bűnbocsánat Isten megszünteti visszafogad 

7. A megmaradt szavakból összeállított mondatból megtudhatjuk, Mi 
történik azzal, aki a veszélyt nem kerüli.  

P  R O      A  

 D          

           

          B 

           

           

           

           

           
 

 

3 betű: AZT IDŐ 

4 betű: JÁDE 

5 betű: ELŐBB HOSSZ PIROS 

RUBIN UTÓBB 

6 betű: JÁSPIS MANGÁN  

7 betű: ELNYELI NIÓBIUM 

SPINELL  

8 betű: BIOKÉMIA 

9 betű: PALLÁDIUM 

 

 

____________________________________________________________ 

Térjetek meg! Tartsatok bűnbánatot! 
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21. AZ UTOLSÓ VACSORA 

1. Olvasd el figyelmesen a szentírási részletet, és válaszolj! Milyen 
megbízást kapott Péter és János? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Melyik napon emlékezünk az Utolsó Vacsorára?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Kik kaptak meghívást az Utolsó Vacsorára? 

____________________________________________________________ 

4. Mi történik a szentmisében? A * -tól indulj és csigavonalban haladj! 

 É Z U S M E G H Í V 

 J L S Ó V A C S O B 

 N O Á H O Z .  R E 

 E T L A T Z S A A N 

 B U Z A T E K N Ü N 

 É S I M T N E Z S A* 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Ezt tegyétek az én emlékezetemre. (Lk 22,19) 
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MIT TETT JÉZUS AZ UTOLSÓ VACSORÁN? 

5. Mit tett jézus ezekkel a szavakkal: Ez az én testem, ez az én vérem?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6. Mi az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7. Mit jelentenek Jézus következő szavai: Ezt cselekedjétek az én em-
lékezetemre?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8. Mely szentségeket alapította Jézus az Utolsó Vacsorán? Húzd alá! 

keresztség bérmálás Eukarisztia, bűnbocsánat szentsége, betegek kenete, 

egyházi rend, házasság 

9. Miből tudjuk, hogy egy ostya szentostya?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

10. Hol őrzik az Oltáriszentséget?  

____________________________________________________________ 

11. Mi jelzi a templomainkban az Oltáriszentség jelenlétét?  

____________________________________________________________ 

Hiszem Jézusom, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben 
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22. JÉZUS AZ OLAJFÁK HEGYÉN IMÁDKOZIK 

1. Olvasd el figyelmesen a szentírási részletet, és válaszolj! Kikkel 
ment Jézus az Olajfák hegyére? 

____________________________________________________________ 

2. Mit csináltak az apostolok, amíg Jézus imádkozott?  

a. ők is imádkoztak vele együtt 

b. melegedtek a tűz körül 

c. egy órát sem tudtak virrasztani Jézussal 

3. Mikor történt ez az esemény? 

a.  Jézus nyilvános működése előtt 

b.  elárulásának éjszakáján 

c.  feltámadása után 

4. Mely szavakkal imádkozott Jézus? 

a. Miatyánk aki a mennyben vagy! 

b. Atyám! Vedd el tőlem a szenvedést! 

c. Abba, Atyám! Vedd el tőlem ezt a kelyhet! 

5. Milyen fájdalmakat vállalt értünk Jézus élete utolsó napjaiban? 
Tedd időrendi sorrendbe az eseményeket! 

keresztre feszítve meghalt a Golgotán.  

az Olajfák hegyén vérrel verítékezett.  

a keresztet hordozta  

megostorozták  

tövissel megkoronázták  

Atyám, legyen meg a Te akaratod! 
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JÉZUS ÖNKÉNT ADTA ODA ÉLETÉT ÉRTÜNK 

6. Mit mondott a Jézus arról: miért szereti őt az Atya?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7. Hogyan vallott a szenvedésről Pál apostol?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8. Miért van értelme a szenvedésnek?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9. Egészítsd ki a mondatot! 

A _________ kenete az a ____________, amellyel az ___________ a 

________________ szenvedő híveit a _________________ és megdicső-

ült Úrnak ajánlja, hogy megenyhítse és megmentse őket. A szent kenet 

erőt ad a ________________ a szenvedésben, megerősít a ___________ 

ellen, és felkészít a __________________.  

jó halálra betegségben betegnek kísértések 

betegek szentség Egyház szenvedő 

 

Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik 
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23. JÉZUS A KERESZTEN 

1. Melyik napon ünnepeljük Jézus kereszthalálát? Húzd alá! 

nagycsütörtök  nagypéntek nagyszombat 

2. Mikor halt meg Jézus a kereszten? 

____________________________________________________________ 

3. Mi figyelmeztet bennünket erre az eseményre? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Kinek mondta Jézus? Még ma velem leszel a mennyei boldogság-
ban! 

____________________________________________________________ 

5. Jézus szavai a keresztfán: 

           

           

          D 

           

           

Y           

      L     

           

           
 

 

3 betű: JÓD TÉL ŐSZ 

4 betű: KRÓM UTÓD  

5 betű: ATYÁM EZÜST VIHAR 

VÖLGY ÉGTÁJ  

6 betű: HIGANY RÁDIUM 

7 betű: AJÁNLOM KEZEDBE 

8 betű: ÉRZÉKELŐ LELKEMET 

LOGARLÉC  

 

 

____________________________________________________________ 
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MÁRIÁVAL ÉS JÁNOSSAL MI IS FELAJÁNLJUK 

MAGUNKAT 

Mária lelkülete 

6. Mit válaszolt Mária Gábor angyal szavaira?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7. Kinek a szájából hangzott el ez a fohász: Lelkem magasztalja az 
Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben?  

Mária         Erzsébet 

8. Mire utalnak Símeon szavai a jeruzsálemi Templomban: „Sokak 
romlására és föltámadására lesz ő: jel, amelynek ellenszegülnek, s 
a te lelkedet is tőr járja át” ?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9.  Kire bízta Jézus édesanyját, Máriát az utolsó órájában? 

____________________________________________________________ 

10.  Minden embernek megvan a maga keresztje. Milyen kereszteket 
hordozunk? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Ha az Isten keresztet ad a vállunkra, erőt is ad azt elviselni! 
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24. A SZENTMISE 

1.  Hogyan szenteljük meg mi keresztények az Úr napját? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2.  Mi a szentmise? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3.  Miért megyünk szentmisére? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Mi történik a szentmisében? A * -tól indulj és csigavonalban haladj! 

 É Z U S M E G H Í V 

 J L S Ó V A C S O B 

 N O Á H O Z .  R E 

 E T L A T Z S A A N 

 B U Z A T E K N Ü N 

 É S I M T N E Z S A* 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5.  Kikkel találkozunk a szentmisén? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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HALÁLODAT HIRDETJÜK URUNK, ÉS HITTEL VALLJUK 

FELTÁMADÁSODAT 

6.  Miből áll a szentmise? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7. Egészítsd ki a mondatokat! 

Azért alapította az ________________ az Eukarisztiát, hogy jelenvalóvá 

váljék áldozata, kereszthalála és ________________, testével és 

______________ tápláljon minket és jelenlétével építse az ____________. 

Az átváltoztatott _______________ Jézus önfeláldozó ________________ 

a jele. 

feltámadása Egyházat vérével 

kenyér és bor Úr Jézus szeretetének 

8.  Hogyan kell részt vennünk a szentmisén, hogyan öltözzünk, visel-
kedjünk? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9.  Milyen szolgálatot vállalsz a szentmisén? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Uram jó nekünk itt lenni, a te szent hajlékodban 
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25. A SZENTÁLDOZÁS 

1. Ki mehet áldozni? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Hogyan készülünk fel lélekben a Jézussal való találkozásra? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Hogyan készülünk fel testileg a Jézussal való találkozásra? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Fejezd be a mondatot! 

Amikor áldozunk, az ___________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5. Mit jelent a szentségi böjt? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem 
csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.  

(Vö. Mt 8,8) 
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A SZENTMISÉHEZ HOZZÁTARTOZIK A SZENTÁLDOZÁS 

6. Mit jelent a szentségi böjt? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

7. Hogyan készülünk fel lélekben a Jézussal való találkozásra? 

____________________________________________________________ 

8. Hogyan áldozhatunk? 

____________________________________________________________ 

9. A megmaradt szavakat helyes sorrendbe rakva megtudhatod, ki 
mehet áldozni. 

           

           

          O 

           

           

I    R   I    

           

           

           

        L   
 

2 betű: ÉS 

3 betű: AKI BÓR RÉZ 

4 betű: ÉLET HEGY HOGY 

OPÁL   

5 betű: FOLYÓ HALÁL MEHET 

VIHAR ZAFIR 

6 betű: JÉZUST SZERETI 

7 betű: BARLANG FOGADJA 

SPINELL SZÍVÉBE 

8 betű: HEGYLÁNC 

LOGARLÉC MINDENKI  

10 betű: FELKÉSZÜLT 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Köszönöm Jézusom, hogy a szívembe költözöl 
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ÍGY KÉSZÜLÜNK A SZENTGYÓNÁSRA 

1. Mi a rendje a bűnbocsánat szentségének? 

 a. _______________________   b. _______________________ 

 c. _______________________   d. _______________________ 

2. Hogyan vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Miért szükséges a bűnbánat és az erős fogadás? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Mikor van bűnbánatunk? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5. Mi az erős fogadás? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6. Mit mondott Jézus a bűnös asszonynak? 

____________________________________________________________ 

Fölkelek és Atyámhoz megyek… (Lk 15,18) 
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ÍGY GYÓNUNK 

1. Belépve a gyóntatószékbe vagy gyóntatóhelyiségbe köszönünk: 

____________________________________________________________ 

2. Letérdelünk, vagy leülünk és keresztvetéssel kezdjük: 

____________________________________________________________ 

3. A lelkiatya szavai után így valljuk meg bűneinket: 

 Gyónom a mindenható Istennek és neked lelkiatyám: Utoljára 

gyóntam: …Áldozni szoktam: … Ezeket a bűnöket követtem el: (Ez-

után kell elmondani az utolsó gyónásunk óta elkövetett bűneinket, és fel-

tenni esetleges kérdéseinket.) Végül ezt mondjuk.: ___________________ 

___________________________________________________________. 

4. Meghallgatjuk a lelkiatya szavait, válaszolunk esetleges kérdéseire, vé-

gül elfogadjuk az elégtételt. Ezután újra megbánjuk bűneinket: 

 Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből _______________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5. Keresztvetéssel fogadjuk a gyóntató feloldozását, s felelünk: 

____________________________________________________________ 

6. A pap szavaira (Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!) így válaszo-

lunk: 

____________________________________________________________ 

7. Ezután felállunk, köszönünk és távozunk. A szentgyónás után 

_______________________Istennek, hogy megbocsátotta bűneinket és 

elvégezzük az ______________________. 

Jól csak a szívével lát az ember…(Antoni de Saint-Exupery) 


