
Isten szeret 
 
1. Honnan tudjuk, hogy Isten szeret? 

A: mert Ő a világ ura és teremtője   B: ezt nem tudjuk, csak gondoljuk   C: a kinyilatkoztatásból 
2. Mi a kinyilatkoztatás?  /Karikázd a jókat!/ 

A: Isten üzenete az embereknek    B:  az összes tanítás az Istenről      C: csak a próféták szava 
D: tudtunkra adta akaratának titkát /Ef1,9/   E: Isten személyes bemutatkozása  
3. Mit üzent Isten az embereknek?  /Karikázd a jókat! 
A:  boldogságra szánta az embert   B: a bűn miatt már soha nem lehet boldog   C: a bűn ellenére hazavárja 
D:  megsegíti a felé vezető úton    E: Megváltót küld    F: viszont-szeretetet vár  G: engedelmességet vár 
4. Hogyan segít Isten a bűnre hajló embernek, hogy felismerje és viszonozza szeretetét? /Jelöld az 

igaz-hamis állításokat!/ 
– elnézi hibáit  
– népet hoz létre, és neveli választott népét  
– nem engedi, hogy baj, szenvedés érje  
– parancsolatokat ad neki  
– nem kéri számon a parancsolatokat  
– Megváltót ígért és küldött 
5.Miért jó, hogy vannak parancsolatok? 
A: mert az embereknek van mit megtartaniuk   B: mert közös életünket szabályozzák 
C: mert így az emberek helyesen élnek 
6. Miért küldte Isten a Fiát a világba? 
A: hogy elítélje a világot   B: hogy üdvözítse a világot    C: hogy általa legyen a világ  
7. Hogyan szerette Isten a világot? / Jn 3,16/ Írd ide! 
 
8. Miért jó nekünk Isten szeretetét viszonozni?  
A: mert ilyen vággyal vagyunk teremtve   B: mert a Tízparancsolatban előírja  C: mert nem tehetünk mást 
9. Mi mutatja Isten szeretetét? 
A: Olyat vár el tőlünk, amit meg is tudunk tenni   B: mindent jónak látunk, érzünk   C: nem kell 
viszontszeretni 
10. Mit jelent, hogy Isten képmására teremtettek vagyunk? 
A: képesek vagyunk szeretetére szeretettel válaszolni   B: testileg úgy nézünk ki, mint Ő   C:az örök életet   

 

Válaszunk Isten szeretetére 
 
1. Melyik zsoltár elmélkedik a törvény szépségéről? 

A: Tökéletes az Úr törvénye – felüdíti a lelket  /18. zsoltár/ 
B: Irgalmas a mi urunk, Istenünk – könyörületre hajlik szíve  /102. zsoltár/ 
C: Védelmezz engem Istenem – hiszen tebenned bízom  /15. zsoltár/ 
2. Milyen a törvény a zsoltáros szerint? / Zsolt 18,8-10 /   Karikázd a jókat! 
A: Egyenesek az Úr végzései – vidámmá teszik a szívet 
B: Világos az Úr parancsa – fényt gyújt a szemnek 
C:  Könnyűek az Úr törvényei – mindenki megtartja 
D: Az Úr rendelete megbízható – bölcsességet ad a kicsinyeknek  
3. Hogyan figyelmeztet Báruk próféta által a törvény megtartására Isten? Bár 4,1  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
4. Mivel biztat a parancsolatok megtartására Mózes a MTörv 11,7-ben? 
A: megmutatja Isten hatalmát, erejét, mellyel az engedetlenséget bünteti 
B: vegyétek fontolóra Isten nagy tetteit, melyet szeretetből népéért tett 
C: megmutatja, hogy mást nem is tehetnek 



5. Isten tükröt tart Káin elé kérdésével. /Ter 4,6/ Mi mutatja Káin magatartásában, hogy a 

lelkiismerete jelzi a szívében lévő rosszat? 

A: haragos lett és lehorgasztotta a fejét   B: érzéketlen lett            C: nem szól hozzá az Isten  
 
6. Rossz tetteink után nem hagy nyugodni a lelkiismeret. Hogyan nevezzük ezt az érzést? 
A: lelkitükör                              B: lelkiismeret-furdalás                              C: lelkigyakorlat 
 
7. Mire jó? – keresd a párját –kösd össze a megfelelőket! 

 
lelkitükör                                        elmélkedés Isten szeretetéről 
 
lelkiismeret-furdalás                      a rendezés, a jó felé ösztönöz 
 
lelkigyakorlat                                 segít felismerni bűneinket 
 
8. Mit vár tőlünk Isten? 
A: hogy szeretetét viszonozzuk   B: hogy mindig imádkozzunk  C: hogy mindig rá gondoljunk 
 
9.   Mit jelent a szabad akarat?  

A: az ember szabadon döntheti el, hogy mi a jó és mi a rossz 
B: az ember abban dönthet, hogy a jót vagy a rosszat teszi-e 
C: bármit meg szabad tenni 
 
10. János evangéliumában Jézus azt mondja: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat, s Atyám is 

szeretni fogja. Hozzá megyünk, és benne fogunk lakni” / Jn 14, 23/ Mit jelent ez? 

A: akit Jézus irányít, az megtartja a parancsolatokat is     B: a parancsolatok megtartása és a Jézus-követés 
nincs összefüggésben       C: kőből épült templomra most már nincsen szükség 
 
11. „Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy 

napvilágra kerüljenek tettei”/Jn 3,20 / Mit jelent ez a jézusi mondat? 
A: a lelkiismeretünk jelzi, hogy rosszat teszünk, mert titokban akarjuk tartani 
B: aki nem tud eleget, az tesz gonoszat    C: aki nem tudja a parancsolatokat, jobb, ha titkolja 
 
12. A test cselekedetei /Gal 5, 19-21/: …...................................................................................................... 
…................................................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................................. 
….................................................................................................................................................................. 
 
13. A Lélek gyümölcsei: /Gal 5,22-23/ …..................................................................................................... 
….................................................................................................................................................................... 
…....................................................................................................................................................................   
 
14. Krisztus törvényét így teljesíthetjük Gal 6, 1-2/  Testvérek, …........................................................... 
….................................................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................................... 
 
15..Szent Pál biztatása szerint minden tettünk legyen ima, Isten-dicséret. Egyik atya szerint 

kereszténynek lenni azt jelenti, mint tudatosan Isten tekintete előtt élni. Ezek a gondolatok mit 

fejeznek ki? 

A: hogy életünk és imánk, vallásosságunk nem egymástól elkülönülő terület 
B: hogy az a jó keresztény, aki mindig imádkozik   C: bármit teszünk, az mind értékes      
 


