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Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntelek. 
Ebben az évben elsősorban a Bibliával, a Tízparancsolattal, az Oltáriszentség és bűnbo-
csánat szentségével, imákkal, a templommal kapcsolatos kérdésekkel fogsz találkozni. Ha 
valamit még nem tudsz, nézz utána! Figyelmesen olvasd el a feladatok utasításait! Figyelj a 
külalakra és a helyesírásodra is!  Tollal írj! Jó és eredményes munkát kívánok!

1. Válaszolj a kérdésekre! (6 p)

Hány Isten van?___________________________________________________

Sorold fel az Isteni személyeket!______________________________________

Hogyan nevezzük az Isteni személyeket egy szóval?______________________

Hol van az Isten?__________________________________________________

Milyen az Isten? __________________________________________________

Ki teremtette a világot?_____________________________________________

2. Melyik napon mit teremtett Isten?  Írd a képek alá röviden, a nap sorszámát pedig a 
négyzetekben jelöld!     (12 p)

          



3. Az Istennek sok neve van. Keresd meg a betűhálóban őket, színezd be sárgával, majd 
írd le a vonalra, amit találtál!                                 (10 p)

„Isten szava az olvasóval növekszik.” mondta egy alkalommal Nagy Szent Gergely pápa. 
A Bibliával, az Isten élő szavával találkozás mindig formál, megújít és segít. 
Olvasd a Bibliát, tanuld meg a használatát! Kérd hittanárod, szüleid segítségét!

4. A Bibliai  idézeteknél  rövidítéseket  használnak.  Vajon  melyik  rövidítés  melyik  Új-
szövetségi könyvhöz, levélhez tartozik? Írd a rövidítést a megfelelő könyv, levél elé!
(A felsorolás nem teljes.)             (20 p)
Rövidítések:  ApCsel       Ef        Fil        Filem      Gal       Jak      Jel      Jn       1Jn     
2Jn     3Jn      Júd       Kol       1Kor      2Kor       Lk        Mk      Mt      1Pét      2Pét     
Róm     1Tessz     2Tessz     1Tim      2Tim     Tit      Zsid

______Máté evangéliuma

______Márk evangéliuma

______Lukács evangéliuma

______János evangéliuma

______Apostolok Cselekedetei

______Rómaiaknak írt levél

______Korintusiaknak írt I. levél

______Galatáknak írt levél

______Efezusiaknak írt levél

______Filippieknek írt levél

______Kolosszeieknek írt levél

______Tesszalonikaiaknak írt I. levél

______Timóteusnak írt I. levél

______Szent Péter I. levele

______Szent János III. levele

______Szent Júdás levele

______Szent Jakab levele

______Zsidóknak írt levél 

______Titusznak írt levél

______Jelenések könyve
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http://mek.oszk.hu/00100/00176/html/2tessz.htm
http://mek.oszk.hu/00100/00176/html/tit.htm
http://mek.oszk.hu/00100/00176/html/zsid.htm
http://mek.oszk.hu/00100/00176/html/1jn.htm
http://mek.oszk.hu/00100/00176/html/1jn.htm
http://mek.oszk.hu/00100/00176/html/1pet.htm
http://mek.oszk.hu/00100/00176/html/1tim.htm


5. Az apostolok hosszú időn át együtt éltek Jézussal. Gyakran előfordult, hogy amikor 
reggel felébredtek, Jézust nem találták. Hol volt? Jézus imádkozott. Egy alkalommal, 
amikor befejezte, egyik tanítványa kéréssel fordult hozzá. 
Keresd ki a Szentírásból Lk 11,1 részt, és másold le, mit kért a tanítvány! (4 p)

  _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

6. Az imádság Istennel való beszélgetés.  Tudunk-e jól  imádkozni? Fejtsd meg a rejt-
vényeket, és megtudod a jól imádkozás három mozgató erejét!                    (6 p)

7. Sorold fel a legismertebb imádságainkat!
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

8. Melyik a legszentebb imádság?    __________________________ (1 p)

9. A legszentebb imádság a szeretet imája. Kérésekkel fordul Isten felé. Írd a mondatok
után az ima megfelelő sorát!         (7 p)

Atyám, szeretném, hogy a nevedet mindenki áldja, elfogadja és szeresse.

________________________________________________________________

      Atyám, legyél jelen minden ember szívében.

__________________________________________________________________

      Atyám, ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd.

__________________________________________________________________

      Lelki és testi támaszod legyen velem és minden emberrel.

__________________________________________________________________
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      Atyám, bocsáss meg, fogadd el mindannyiunk megbocsátó szívét.

__________________________________________________________________

      Vedd el tőlünk a veszélyt, hogy Téged megbántsunk, minden erőnkből szeretni akarunk. 

__________________________________________________________________

      Atyám, tarts távol tőlünk mindent, ami megfoszt a Te szeretetedtől.

__________________________________________________________________

10. Melyik imádsággal köszönjük Jézus édesanyját?        (10 p)
__________________________________________________________________
Október 7-e a Rózsafüzér Királynéjának az ünnepe. Októberben többször, de máskor
is imádkozzuk a Rózsafüzért. Válaszolj a kérdésekre, és színezd ki a Szentolvasót az
utasítás szerint!

Milyen imát mondunk: 
a keresztre? (Színezd sárgára!)

__________________________  
a különálló (nagyobb) szemekre? 
(Színezd pirosra!)

__________________________
az egymás melletti (kisebb) 
szemekre? (Színezd kékre!)

__________________________

Mondunk más imát is a fentieken kívül? Húzd alá a jó választ!      igen         nem
Ha igen, írd le!

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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