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1. A TEMPLOMBAN JÉZUSSAL TALÁLKOZUNK 

 

Jézus szeret minket, találkozni akar velünk! 
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A TEMPLOM ISTEN HÁZA ÉS A MI KÖZÖS OTTHONUNK 

 

                      Jézus téged is vár a templomba! 
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ÖRÜLÜNK A VASÁRNAPNAK 

 

 

Színezd ki azt a képet, amelyiken magadra ismersz! Az üres körbe rajzolhatsz is! 
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2. JÉZUS ELSŐ MUNKATÁRSAI 

 

Ezek a halászok lettek Jézus első követői! 
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JÉZUS 12 APOSTOLT VÁLASZTOTT 

 



 7 

 

              

Ők követték Jézust mindenhová és hallgatták tanítását. 



 8 

 

 
 

Színezd ki a rajzokat! A jobb oldalira rajzold oda magadat, ahogyan Jézusra fi-
gyelsz! 
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3. JÉZUSRA FIGYELÜNK, VELE BESZÉLGETÜNK 

      

           

Jézus meghallgat minket és válaszol. 
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Rendszeresen imádkozunk, naponta legalább reggel és este. 
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4. KI OLYAN JÓ, MINT A MENNYEI ATYÁNK? 

          

Köszönjük, hogy szép világot adtál nekünk. 
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Jézusom, köszönöm szüleimet, és a testvéreimet. 
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5. MILYEN JÓ, HOGY ISTEN GYERMEKE LETTEM 

          

Akit megkeresztelnek, az Isten népének, az Egyháznak a tagjává válik. 
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A KERESZT JÉZUS JELE 

 

Jézus jelét rajzoljuk magunkra. 

Rajzold le, hol láttál még keresztet? 
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6. SZERETJÜK SZÜLEINKET 

          

Jézus Názáretben nevelkedett szüleivel. 
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A két rajz között öt eltérés van. Sikerült megtalálnod? 

 

 

Mennyei Atyánk úgy akarta, hogy minden gyereknek legyenek szülei. 
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HOGYAN TUDOD MEGKÖSZÖNNI SZÜLEID GONDOSKODÁSÁT? 

    

 

Szerezz minél több örömet a szüleidnek! 
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7. SZERETJÜK EMBERTÁRSAINKAT 

           

Boldogok az irgalmasok: majd nekik is irgalmaznak. 
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MEGBOCSÁTÁS 

        

 Mennyei Atyánk már előbb megbocsátott nekünk, ezért kell megbocsátanunk 
szívből egymásnak. 
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TÉGY JÓT! 

 

 

Látogasd meg beteg osztálytársadat, segítsd a rászorulót! 
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8. AZ ELREJTETT KINCS 

          

A legnagyobb kincs Isten szeretete. 
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Rajzold le, milyennek képzeled a mennyországot! 
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9. PÉLDAKÉPEINK A SZENTEK  

Rajzold le a védőszented! 

     

Istennek minden szentjei – könyörögjetek érettünk! 
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MI LESZ VELÜNK, HA MEGHALUNK? 

        

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik! 
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10. ISTEN ORSZÁGA - JÉZUS A MI KIRÁLYUNK! 

A két rajz között öt eltérés van. Sikerült megtalálnod? 

  

 

Jézus így válaszolt: Az én országom nem ebből a világból való. 
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11. AZ ANGYALI ÜDVÖZLET 
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MÁRIA ÉS JÓZSEF VÁRJA A GYERMEKET 

Milyen üzenetet kapott Szent József álmában? Kösd össze a pontokat a számok sorrendjében! 
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12. MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL 

 

Áldott a te méhednek gyümölcse Jézus 
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SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD 
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13. JÉZUS SZÜLETÉSE  

 

Nem kaptak helyet a szálláson. 
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A BETLEHEMI PÁSZTOROK  

 



 33 

SZENTESTE A CSALÁDBAN 

 

 

Jézus születését szenteste ünnepeljük. 
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14. JÉZUS SZENT NEVE  
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A NAPKELETI BÖLCSEK LÁTOGATÁSA 
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15. A 12 ÉVES JÉZUS A TEMPLOMBAN 
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16. JÉZUS A NÁZÁRETI ZSINAGÓGÁBAN 

 

 

 

 

A két kép között különbség van. Egészítsd ki a 

jobboldali rajzot! 
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17. A KÁNAI MENYEGZŐ 

 

Tedd azt, amit Jézus mond! 
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1. Mi volt Jézus első csodája? Húzd alá a helyes választ! 

               Meggyógyította a beteg menyasszonyt. 

               A bort vízzé változtatta. 

               A vizet borrá változtatta. 

2. Ki vette észre, hogy fogytán a bor? Húzd alá a helyes választ! 

               Szűz Mária 

               A szolgák 

               A vőlegény 

               A menyasszony édesapja 

3. Igaz, vagy hamis? Karikázd be a helyes választ! 

    A vőlegény jelezte, hogy elfogyott a bor.           Igaz   hamis 

    Jézus a bort vízzé változtatta                Igaz   hamis 

    A szolgák Mária kérésére töltötték meg a korsókat vízzel.     Igaz   hamis 

    A szolgák Jézus parancsára töltötték meg a korsókat vízzel.    Igaz   hamis 

    Jézus a kánai menyegzőn mutatta meg először isten hatalmát   Igaz   hamis 

    Mária égi édesanyánk szeretettel törődik velünk. 
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18. AVIHAR LECSENDESÍTÉSE  

         



 41 

JÉZUS MEGMENTETTE A TANÍTVÁNYAIT 

1. Hol hajóztak Jézus és a tanítványok? Húzd alá a helyes választ! 

                A Balatonon. 

                Egy gyors folyású folyón. 

                A tengeren 

2. Mi történt a hajókázás során? Húzd alá a helyes választ! 

                Kilyukadt a bárka. 

                Nem történt semmi, békésen hajókáztak. 

                Nagy szélvihar támadt. 

3. Igaz, vagy hamis? Karikázd be a helyes választ! 

    Jézus szerette a tanítványait, segített rajtuk.      Igaz      hamis 

    Aki kitart Jézus mellett, nem veszhet el.        Igaz      hamis 

    Jézus megdicsérte az apostolokat           Igaz      hamis  

 

Jézus téged is szeret, bízzál benne!    
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19. A JERIKÓI VAK MEGGYÓGYÍTÁSA 

1. Mit mondott Jézus jerikói vaknak? 

 
 

 
2. Pótold a hiányzó szavakat! 

A szívünkkel látjuk meg a _______, azt, hogy valaki ________________ minket. 

3. Igaz, vagy hamis? 

Jézus csak a lelket gyógyítja.  

Mindkettőt gyógyítja.  

Jézus csak a testet gyógyítja.  

4. A szívünkkel sok mindent felismerhetünk. Mit ismert fel szívével a jerikói vak?  

 
 

 

 

Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. 
(Antoni de Saint-Exupery) 
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20. A NAIMI IFJÚ FELTÁMASZTÁSA 

1. Mit mondott Jézus az özvegyasszonynak? 

 
 

 
2. Pótold a hiányzó szavakat! 

Jézus azért tett csodákat, hogy a bajban lévő embereken  

 

         Én vagyok az út, az igazság és az 

3. Te hogyan tudsz segíteni a szomorkodókon? 
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A NAGYBÖJT, A HÚSVÉTI FELKÉSZÜLÉS IDEJE 

 

Te is vállalj áldozatot Jézusért! 
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TARTSATOK BŰNBÁNATOT! 

1. A bűn Isten szeretetének az elutasítása. Bánatról akkor beszélünk, ha fáj a szívünk, hogy Is-
tent, vagy akit szeretünk, megbántottuk. Törekedj arra, hogy minél előbb bocsánatot kérj! 

2. Hogyan követhetünk el a bűnt? Pótold a hiányzó szavakat! 

gondolattal  cselekedettel  

3. Tedd sorrendbe (1 - 4) a következő cselekedeteket!  

 Megbántam, amit 

rosszul tettem 

 Rosszat  

tettem 

 Édesanyám  

megbocsátott 

 Bocsánatot  

kértem 

4. Mi a helyes sorrend? Számokkal jelöld! 

 Előbb gondolkodom, és csak 

 utána cselekszem. 

 Előbb cselekszem, és csak utána  

gondolkodom. 

5. Jócselekedeteimmel megmutatom, hogyan szeretem Jézust. Ma vállalom, hogy … 

 
 

 
 

Tedd jóvá, ha hibáztál! 
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JÉZUS MEGJÖVENDÖLI SZENVEDÉSÉT 

1. Igazak (I), vagy hamisak (H) a következő állítások? Ha válaszoltál, a szürke mező betűit ösz-
szeolvasva értékelheted magad! _____________ 

Jézus tudta, hogy Betlehembe kell mennie, és sokat kell szenvednie. I N H Ü 

Az Úr Jézus önként vállalta a kereszthalált. I G H E 

Jézus csak a kortársai bűneit vállalta magára: I M H Y 

Azt tervezte, elmenekül ellenségei elől. I J H E 

Jézus mindenkiért, így értem is szenvedett. I S H Ó 

2. Kik voltak azok, akik nem értették meg Jézus tanítását? Húzd alá! 

 A tanítványok 

 A főpapok 

 Az írástudók 

3. Miről jövendölt Jézus a tanítványoknak? Húzd alá! 

  Meg fogják ölni. 

  Keresztre fogják feszíteni. 

  Meg fogják ölni, de harmadnapra feltámad. 

Köszönöm Jézusom, hogy értem is szenvedtél! 
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AKI UTÁNAM AKAR JÖNNI, VEGYE FEL KERESZTJÉT! 

1. Aki Jézus barátja akar lenni, annak sok mindenről le kell mondania. Te miről mondasz le Jé-
zus kedvéért! 

 
 

 
2. Minden embernek van saját keresztje. Neked is! Nézz körül a környezetedben, milyen keresz-
tekkel találkoztál? Húzd alá! Tudod folytatni?  

 magányosság  betegség  árva gyermek 

 elkényeztetett gyermek gyenge tanuló elvált szülők 

 kisgyermek akit csúfolnak  testi hibás kis bice-bóca  testvérek hiánya 

 
 

 
3. Ki adott példát nekünk a kereszt elviseléséhez? 

 
 

 

 

Köszönöm Jézusom, hogy erőt adsz a keresztem viseléséhez. 
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TI VAGYTOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA 

1. Melyik a kakukktojás? Válaszd ki azt a mondatot, amelyet nem Jézus mondott! 

Ti vagytok a legjobb gyerekek! 

Ti vagytok a föld sója. 

Ti vagytok a világ világossága. 

2. Keretezd be színessel azokat a kifejezéseket, amelyek Jézus követőit jellemzik. Ezekkel a tu-
lajdonságokkal te is világítani tudsz! 

 figyelmes  mosolygó  udvarias   duli-fuli  példamutató   emberszerető  őszinte  lusta

 barátságos   szorgalmas  önző  barátságtalan  hazug   vidám   imádságos lelkületű    

3. Írj példát arra, hogyan mutatod ki a szeretetedet? 

 
 

 
 
 

 
Arról ismerjék meg, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok  

egymás iránt. (Jn 13,35) 
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21. JÉZUS BEVONUL JERUZSÁLEMBE 

1. Színezd ki a rajzot!         

2. Húzd alá a megfelelő választ!  

  Jézust úgy fogadta a nép, mint egy… 

   a. hadvezért    b. királyt   c. barátot 

3. Milyen szavakkal köszöntötte a nép Jézust? Húzd alá! 

a. Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya! 

b. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

4. Mikor ünnepeljük Jézus jeruzsálemi bevonulását? 

    a. hamvazószerdán   b.  virágvasárnap 

5. Minek a kezdete a virágvasárnap? 

 
 

 
 

Áldott, aki az Úr nevében jön! 
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22. JÉZUST KERESZTHALÁLRA ÍTÉLIK 

1. Miért ítélték Jézust halálra? Húzd alá a megfelelő választ! 

            a. mert gonosztevő volt, mint a két lator 

            b. mert Isten Fiának vallotta magát 

            c. mert engedély nélkül szombaton gyógyított 

 

2. Mikor ünnepeljük Jézus kereszthalálát? Húzd alá a megfelelő választ! 

   a. hamvazószerdán  b. nagycsütörtökön  c. nagypénteken  d. nagyszombaton 

3. Tedd sorrendbe, ahogyan Jézus értünk szenvedett! 

 tövissel megkoronázták 

 az olajfák hegyén vérrel verítékezett 

 a keresztre feszítve meghalt 

 megostorozták 

 a keresztet hordozta 

 

Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad 
a világot! 
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JÉZUS KERESZTÚTJA 
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23. JÉZUS FELTÁMADT  

1. Rajzold le a húsvéti gyertyát!  

2. Díszítsd fel az itt található jelképekkel!  

Α Ω † évszám 5 tömjénszem  

3. Keresd meg és tedd a helyére a hiányzó szavakat!  

________ és ________ elfutottak ________ sírjához, ott 
csak a ________ találták meg.  
(Jézus János Péter leplet)  

4. Melyik a kereszténység legnagyobb ünnepe? Húzd 
alá, szóban indokold meg a választ!  

a. karácsony    b. pünkösd    c. húsvét  
 
5. Mit jelképez a húsvéti gyertya?  
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JÉZUS VISSZATÉRT AZ ATYÁHOZ 

1. Melyik szentírási könyvben olvashatunk Jézus mennybemeneteléről? (Segít a tankönyved!) 

a. ApCsel b. Máté evangéliuma    c. János levele  d. Márk evangéliuma 

2. Keresd meg és tedd a helyére a hiányzó szavakat! 

 Jézus a feltámadása után _____________ napon át megjelent tanítványainak.  

 Jézus visszatért a Mennyei __________, hogy a ___________________ helyet készítsen nekünk. 

(mennyországban; Atyához; negyven;) 

3. Jézus megígérte tanítványainak, hogy egyszer újra eljön, és magával viszi a jókat a Mennyei 
Atyához. Mikor emlékezünk meg Jézus második eljöveteléről? Húzd alá a helyes választ! 
   

  a. nagyböjtben      c. adventben 

  b. karácsonykor      d. húsvétkor 

4. Mikor jön el ismét Jézus? 

 
 

 
 

Köszönöm Jézusom, hogy a mennyországban nekem is helyet készítesz. 
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Krisztus az égbe fölmene, alleluja, alleluja! Egeknek élő 
Istene, alle alleluja 
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25. JÉZUS ANYJÁVAL EGYÜTT IMÁDKOZUNK 

1. Ide ragaszthatod kedvenc Szűz Mária szentképedet! 

2. Ha szomorú vagy, ha segítségre van szükséged, így 
imádkozz a Szűzanyához, mennyei édesanyánkhoz! 

 

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! 

Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. 

Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. 

Hő imáit gyermekidnek nem, Te soha nem veted meg. 

Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. 

Most segíts meg Mária, Ó irgalmas Szűzanya! Amen. 
 

 

3. Melyik imádsággal köszöntjük Szűz Máriát? 

 
 

 

Szűz Mária, mennyei édesanyánk könyörögj érettünk! 
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A SZENTLÉLEK ELJÖVETELE 

1. Mikor ünnepeljük a Szentlélek eljövetelét? Húzd alá! 

      a. pünkösdkor 

      b. húsvétkor 

      c. karácsonykor 

2. Melyik kismadár lett a Szentlélek jelképe? Húzd alá! 

    a. sas   b. galamb   c. fecske 

         d. cinege 

3. Milyen jelek kísérték a Szentlélek eljövetelét? 

 

 

 
 

 
 
 

  

Szentlélek Isten, töltsd el szívünket szereteteddel! 
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26. A SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 

1. Tedd sorrendbe a Szentháromság személyeit! 

 Atya  Szentlélek  Fiú 

2. Ki mondta kinek a következő mondatot? Húzd alá! 

Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek 

nevére, és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, 

amit parancsoltam nektek. 

   a. Jézus mondta az apostoloknak. 

   b. Péter apostol mondta az apostoloknak. 

   c. A Szűzanya mondta a tanítványoknak. 

3. Játék a számokkal: a számok összege: 7 

Ennyi Isten van  

Jézus a … isteni személy  

Ennyi részből áll a főparancs  

Az Emmauszba induló tanítványok száma  

Örülök, hogy Jézus tanítását én is megismerhetem. 
 

Hogyan ábrázoljuk a  

Szentháromságot? Rajzolj! 
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4. Mivel bízta meg Jézus az apostolait? 

 
 

 
 
 

 
5. Ki juthat el a Mennyei Atyához? 

 
 

 
 
 

 
6. Hogyan szól Jézus új parancsa? 

 
 

 
 
 

  

Jézusom, szeretlek téged! 
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