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1. Milyen változás van nagyböjtben, a szentmisében? ? (liturgikus szín, 

templomdíszítés, szentmise szövege) (3p) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2.Mettől meddig tart a nagyböjt. (2p.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Karikázd be a helyes válaszokat!(7p.) 

Mikor volt az utolsó vacsora? 

A: nagycsütörtökön  

B: nagypénteken  

C: húsvétvasárnap 

Mire emlékeztette Jézus vacsora közben a tanítványait? 

A. Arra, hogy most lakjanak jól, mert később már nem lehet. 

B. Arra, hogy Zakeus meglátogatja őket. 

C. Arra, hogy valaki el fogja árulni. 
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Melyik hegyen volt a Gecsemáné kert?  

A. Sínai-hegy 

B. Olajfák 

C.  Olimposz 

Mit csináltak a tanítványok, míg Jézus imádkozott? 

A. Vele imádkoztak. 

B. Aludtak. 

C. Hallgatták Jézus imáját. 

Mikor van a Passió? 

A: csak virágvasárnap      

B: csak nagypénteken         

C: virágvasárnap és nagypénteken is 

Mi a keresztút? 

A: a vallásos ember szenvedésének útja  

B: Jézus szenvedéstörténete 

C: imádság, amely Jézus utolsó útját állítja elénk 

Mire emlékeztet a barka?  

A: a nádszálra, amellyel Jézust csapkodták 

B: pálmaágra, amellyel Jézust köszöntötték  

C: olajágra, amelyet Noénak vitt a galamb 

4.  Mi történt Jézussal? Kösd össze a helyes válaszokat! (4p.) 

 

virágvasárnap   Elrendelte az Oltáriszentséget 

 

nagycsütörtök   Meghalt a kereszten 

 

nagypénteken    Feltámadt halottaiból 

 

húsvétvasárnap   Dicsőségesen bevonult Jeruzsálembe 
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5. Igaz – Hamis. Az igaz mondatok utáni betűket írd le egymás után! 
(6.p.) 

a. Jézus minden embert apostolává tett (K) 

Jézus tizenkét apostolt választott ki. (H) 

b. Azért választotta ki őket, hogy kövessék őt, majd 

továbbadják tanítását. (U) 

Azért választotta ki őket, hogy meg ne haljanak. (É) 

c. Az utolsó vacsorán mindenkit megbízott a szentmise 

végzésével. (L) 

Az utolsó vacsorán csak az apostolait bízta meg. (S) 

d. Pünkösdkor Jézus meghalt a kereszten. (O) 

Pünkösdkor Jézus elküldte a Szentlelket és megalapította az 

egyházat az apostolokból. (V) 

e. Akik elfogadták Jézus tanítását az apostoloktól, csatlakoztak 

hozzájuk és megkeresztelkedtek. (É) 

Az apostolok mindenkit megtérítettek. (S) 

f. Mi is az egyház tagjai vagyunk megkeresztelkedésünk óta.(T) 

Aki már volt elsőáldozó, az az egyház tagja. (I) 

 

_____________________________________ 

6. A Szent Három Nap melyikén történnek az alábbi események?  Írd a 

napok mellé az események betűjét!(13p.) 

a.  Elnémulnak a harangok                                           

b.  Passió 

c.  Oltárfosztás 

d.  Keresztségi fogadalom megújítása 

e.  Virrasztás                                                                 

f.  Kereszt leleplezése 

g. Lábmosás 

h.  Tűzszentelés 

i.  Feltámadási körmenet 
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j.  Nincs szentmise, csak áldoztatás                            

k.  Délután 3-kor keresztút 

l.  Nincs déli harangszó 

m.  Nincs az oltáron áldozáskor terítő 

Nagycsütörtök:___________________________________________ 

Nagypéntek:_____________________________________________ 

Nagyszombat:____________________________________________ 

7. Számozd meg az eseményeket időrendi sorrendben, majd írd le a 

betűket! (16p.) 

___Jézust keresztre feszítették (A) 

___Egy katona átszúrta Jézus oldalát (Ó) 

___Vasárnap reggel nagy földrengés volt (L) 

___Asszonyok jöttek Jézus sírjához (M) 

___Jézust Pilátus halálra ítélte (V) 

___Jézus testét sziklasírba temették (N) 

___Az asszonyok féltek a nagy kőtől (A) 

___Jézus meghalt a kereszten (L) 

___Jézus oldalából vér és víz folyt ki (B) 

___Az angyal megmondta: Jézus feltámadt (T) 

___Jézus testét levették a keresztről (A) 

___Az asszonyok megijedtek az üres sírban (D) 

___Az őrök elmenekültek (Á) 

___Jézus sírjára sziklát gördítettek (F) 

___Őrségeket állítottak Jézus sírjához (E) 

___Az angyal elhengerítette a követ (T) 

5. Ki alapította a szentségeket? A helyes választ karikázd be! (4p) 

a. A szentségeket Szent Péter alapította. 

b. A szentségeket az Egyház hozta létre. 

c. A szentségeket Jézus Krisztus alapította. 

d. A szentségeket a szentek rendelték el. 

6. Mit nevezünk szentségeknek?(3p.) 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7.Melyik szentség nélkül nem lehet felvenni a többi szentséget? Ha 

megfejted a keresztrejtvényt megtudod! (14p.) 
 

 

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

10                        

                        

 

 

1. Az egyik evangélista. 

2. Az igeliturgia része. 

3. Itt élt Jézus 30 éves koráig. 

4. Itt halt meg Jézus. 

5. A hitetlen apostol. 

6. Alacsony termetű vámos. 

7. Ők látogatták meg elsőnek a kis Jézust. 

8. Péter ennyiszer tagadta meg Jézust. 

9. Vigasztaló. 

10.  Jézus ekkor vonult be Jeruzsálembe. 

 

Megfejtés:___________________________________________ 

 

Mikor hagyta ránk Jézus ezt a szentséget?____________________________ 

Határozd meg a fent említett szentség fogalmát!_______________________ 

______________________________________________________________ 

8. Csoportosítsd a szentségeket! (10p.) 

Beavató szentségek:____________________________________ 
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____________________________________ 

____________________________________ 

Gyógyító szentségek:___________________________________ 

___________________________________ 

Közösségi szentségek:___________________________________ 

___________________________________ 

Jegyadó szentségek: ____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

9. Melyik szentséggel kapcsolatos az ima?(3p.) 

- Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,  

___________________________ 

- Vedd a Szentlélek ajándékának jelét! 

______________________________ 

- Ez a hófehér ruha keresztény méltóságod jele, hozzátartozóid szava 

és példája segítsen, hogy tisztán megőrizd az örök életre  

    __________________ 
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