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Kedves Versenyző! 

A harmadik fordulóban Szent János apostol életével fogunk foglalkozni és egy kicsit ismétlünk is 

(Pétert és Pált). A feladatok megoldásában segítségedre lesz a Szentírás, a Szentek lexikona 

bármilyen kiadásban, és az internetes Szentek lexikona. (www.katolikus.hu/szentek). 

Kérlek, figyelmesen olvasd el a feladatok utasításait! Tollal írj! Figyelj a külalakra és a 

helyesírásra is! Jó és eredményes munkát kívánok! 
 
 

1) Kösd össze a megfelelőket! Vonalzót használj!  /3p/ 

 

Péter    Gamáliel rabbi 

 

Pál    Sas a jelképe 

 

János    András volt a testvére 
 

 
2) Töltsd ki János adatlapját!   /12p/ 

 
Születési helye és ideje                        

Halálának helye és ideje   

Ünnepe ezen a napon van   

Apja neve   

Anyja neve   

Foglalkozása   

Erre a szigetre száműzték   

Ez a császár száműzte   

Hányadik evangélium szerzője?   

Testvérének neve   

Testvérének foglalkozása   

Jánost és testvérét így nevezte Jézus   

 

 

 

Tanítók Fekete István 
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3) Válogasd szét a kifejezéseket! Melyik kihez tartozik?   /15p/ 
 

méregkehely, kard,  kakas,  Damaszkusz,  forró olaj,  keresztre feszítés,  

Efezus,  első pápa,  Genezáreti-tó,  Tarzusz,  pünkösdi beszéd,  Jelenések könyve, 

kulcsok, sátorkészítés, Pathmosz szigete 

 

  

1.__________________________________________ 

2.__________________________________________ 

3.__________________________________________ 

4.__________________________________________ 

5.__________________________________________ 

 

Szent János apostol 

 

   
 
1.__________________________________________ 

2.__________________________________________ 

3.__________________________________________ 

4.__________________________________________ 

  

 

 

Szent Pál apostol 

 

 

 

1.__________________________________________ 

2.__________________________________________ 

3.__________________________________________ 

4.__________________________________________ 

5.__________________________________________ 

6.__________________________________________ 

 

Szent Péter apostol 
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4) A hagyomány szerint mely könyvek szerzője a Szentírásban János? Sorold fel őket!    /5p 

 ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

5) Kinek a tanítványa volt János, mielőtt Jézus apostola lett? /1p/ 

______________________________________________________________________ 

 

6)  Hogy emlegeti Jánost a saját evangéliuma? /1p/ 

 

______________________________________________________________________ 

 

7) János olyan hosszú életet élt, hogy három császár is uralkodott azon idő alatt. Ki volt ez a 

három császár? Ha megtalálod a betűk helyes sorrendjét, tudni fogod. Hogy könnyebb 

legyen, a kezdőbetűt megjelöltem.  /3p/ 
 

m i a n u s d o t i      _____________________ 

a r n e v          _____________________ 

n u s a i a r t        __________________ 

 
8) Szent János apostol kiknek a védőszentje? /2p/ 

 

______________________________________________________________________ 

 

9) Minek nevezte Pál apostol Pétert, Jakabot és Jánost? A helyes választ húzd alá! /1p/ 
 

a). az egyház alapjai  b). az egyház oszlopai       c). az egyház hajója 
 

10) Karikázd be az igaz választ! /7p/ 

 Itt született Pál apostol. 

a) Jeruzsálem  b) Damaszkusz  c) Tarzusz 

 Itt született János apostol. 

a) Jeruzsálem  b) Efezus  c) Betszaida 

 Ekkor van Szent János ünnepe. 

a) július 29.  b) június 29.   c) december 27. 

 Ezzel az apostollal szerepel egy napon a naptárban Péter apostol 

a) Barnabás  b) Pál  c) Filemon 

 Ennyi apostoli levele van a Szentírásban Jánosnak. 

a) 4   b) 3 c) 14 

 Ezt a mesterséget tanulta a családjában János és a testvére 

a) ács   b) sátorkészítő  c) halász 

 Ennyiszer tagadta meg Péter Jézust. 

a) 9-szer b) 3-szor  c) 2-szer 
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11) Töltsd ki!  /8p/ 

Apostolok 

 

Vízszintes: 

5. János testvére volt. 

7. Jézus Péterre bízta. 

8. Nála tanult Saul. 
 

    

Függőleges: 

1. Itt írta evangéliumát János. 

2. Péter nevének jelentése. 

3. János jelképe. 

4. Pál születési helye. 

6. Első pápa. 
 

 


