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Nagyböjt 1. vasárnap ("A" év) 
OLVASMÁNY: Ter 2, 7-9; 3, 1-7a Az ősszülők teremtése és bűnbeesése. 

ZS.VÁLASZ:  Könyörülj, Urunk, Istenünk, * mert nagy a vétkünk. 

SZENTLECKE: Róm 5, 12-19 Ahol elárad a bűn, ott túlárad a kegyelem. 

DICSŐÍTÉS: Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. Mt 4, 4b 

EVANGÉLIUM: Mt 4, 1-11 Jézus negyven napig böjtölt, és kísértést szenvedett. 

1. Miért idézi a bűnbeesés történetét a nagyböjt kezdetén az Egyház? 

A: mert ekkor kezdődik az egyházi év B: magyarázza a kísértő működését és bűnre való hajlandóságunkat 

C: jelezni akarja, hogy hiába tartunk bűnbánatot, meg van írva, hogy csak rossz mellett dönthetünk 

2. Miért ízlelte meg az asszony a gyümölcsöt? 

A: mert éhes volt     B: mert előre látta a következményeket és azt akarta, hogy megtörténjenek 

C: mert a kísértő úgy láttatta, hogy élvezhető, tekintetre szép és csábít a tudás megszerzésére 

3.  Mi volt az első emberpár bűne? 

A: engedetlenség                        B: mezítelenség                                  C: torkosság 

4. Kiről szól a bűnbeesés története? 

A: Csak Ádámról és Éváról       B: Csak a választott nép tagjairól       C: az emberről, rólunk 

5. A Szentleckében Pál apostol arról elmélkedik, hogy hatalmasabb Isten szeretete, mint bűneink. 

Egynek vétke és egynek igaz volta ellentétpárt használja. Kikről van szó? 

A: Ádám engedetlensége a vétek, mely minden embert bűnössé tett, és Jézus engedelmessége, igaz volta 

tesz igazzá bennünket 

B: Nem konkrét személyekről van szó         C: A kísértő és Isten örök harcáról, egyenlőségéről van szó 

6. Mire tanít minket Jézus megkísértése? 

A: Hogy a jókat nem kísérti meg, elkerüli a kísértő    B: hogy a kísértést vissza is lehet utasítani 

C:  hogy már a kísértés is bűn 

7. Mi a kísértés? 

A: Rosszra, bűnre csábítás    B: a rossz, a bűn elkövetése     C: a véletlenül elkövetett bűn 

8. Melyik imádságunkban kérjük Istent, hogy a kísértésekben  is hűek maradjunk hozzá? 

A: Miatyánk                   B: ilyen ima nincs        C: minden imánk erről szól 

9. Mi kísért bennünket a bűnre? 

A: ha egyre többet tudunk      B: minden külső hatás, főleg az állami parancsok  C: a sátán, a rossz 

környezet és saját bűnre hajló természetünk 

10. Hogyan győzhetjük le a kísértést? 

A: ha beleegyezünk       B: ha Isten segítségét kérjük     C: a kísértést nem lehet legyőzni 

11. Mi a böjt? 

A: fegyelem evésben, ivásban, evilági tettekben, hogy közelebb kerüljünk Istenhez 

B: valami megtiltása, hogy elérjünk egy kitűzött célt      

C: amikor kedvünk lenne, akkor nem szabad húst enni 

12.  Fárasztó lehet-e a böjt? 

A: Nem, mert ha helyesen tesszük, közelebb kerülünk Istenhez 

B: Igen, fárasztó lehet, de megéri              C: Csak ha nehéz, akkor helyes a böjt 

13. Mi a szentségi böjt? Mikor kell tartani? 

14. Mi a szigorú böjt?  Mikor kell tartani? 

15. Mikor van a bűnbánati napunk? 
16. Hogyan kell megtartani a bűnbánati napot? – nagyböjtben ill.  - böjtön kívüli időben 

17. Mi az önmegtagadás? 

A:  lemondok valamiről, amit pedig megtehetnék      B: letagadom, amit korábban állítottam 

C:  kárt okozok önmagamnak  

18. Mik a bűnbánat kifejezési formái? 
A: hamvazkodás   - B:fekete /gyász/ ruha viselése  - C:keresztelkedés  -  D:bocsánatkérés   - E:gyónás  -  

F: balázsolás  - G: locsolkodás   - H: sírás   - I: engesztelés 

19. A templom a berendezésével, színeivel, díszítésével hogyan figyelmeztet Jézus értünk vállalt 

szenvedésére, az együttérzésre nagyböjtben? 

- A: lila a liturgikus szín  –B:  nincs gyertya az oltáron – C: nincs virág az oltáron  - D: a nagyböjtben 

eltakarunk minden keresztet – E: eltakarjuk az oltárképet lila lepellel  - F: nincs csengő    

20. A szentmise énekeiből/imáiból mi marad el nagyböjtben? 

 A: Zsoltárok  - B: alleluja   - C: szent vagy    - D: dicsőség   - E: Miatyánk – F: Hiszekegy 



Nagyböjt 2. vasárnap ("A" év) 
OLVASMÁNY: Ter 12,1-4a Ábrahámnak, Isten népe ősatyjának meghívása 

ZS.VÁLASZ: Kegyes szemed legyen rajtunk, tebenned van bizodalmunk  

SZENTLECKE: 2 Tim 1,8b-10 Isten hív és megvilágosít minket 

DICSŐÍTÉS: A fényes felhőből az Atya szózata hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” 

EVANGÉLIUM: Mt 17,1-9 Úgy fénylett az arca, mint a Nap. 

1. „Általad nyer áldást a föld minden nemzete!” Kinek mondja az Úr? 

A: Ádámnak                           B: Ábrahámnak                           C: minden embernek 

2. Miért válhatott Ábrahám a választott nép ősatyjává? 

A: mert elköltözött, ahogyan az Úr megparancsolta neki   B: idős korával érdemelte ki C: megválasztották 

3. Mi a Timóteus-levél megszólítása? 

A: Testvéreim!         B: Kedves Fiam!         C: Krisztusban szeretett Isten népe! 

4. Mire biztatja Timóteust Szent Pál? 

A: vállalja vele együtt a szenvedéseket  B: vállalja vele együtt az apostolkodást   C: menjen vele téríteni 

5. Kikkel megy Jézus imádkozni a színeváltozáskor? 

A: a tizenkettővel         B: Péter, Jakab és Jánossal        C: egyedül megy 

6. Melyik Rózsafüzér titok említi meg a színeváltozást? 

A: A Világosság Rózsafüzér negyedik titka       B: A Világosság második titka     C: nincs ilyen titok 

7. Ki szólal meg a színeváltozás jelenetében? 

A: Péter, a Mennyei Atya, Jézus     B: Mózes Illés és Jézus beszélgetését ismerjük meg  C: senki 

8. Mi volt a célja Istennek a színeváltozással? 

A: megerősítse azt a három tanítványát, akik majd a vérrel verejtékezésnél is ott lesznek 

B: hogy a tanítványok mindenkinek mondják el, amit láttak, hátha elkerülhető lesz a kereszthalál 

C: hogy Jézus emberi gyengésségeikről elterelje a figyelmet 

9. Mit mondott Péter Jézusnak, mikor látja Jézus elváltozását és Isten embereivel való beszélgetését? 

A: Ments Isten, hogy ez történjen veled! 

B: Uram, jó nekünk itt lenni! Ha akarod, készítek három sátrat… 

C: Senkinek se szólj a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad! 

10. A tanítványok Isten hangját hallván – földre borultak és megrémültek. Miért? 

A: mert Istent olyan nagynak tartották, hogy a vele való találkozást ember nem élheti túl 

B: mert megértették szavainak tartalmát, félelmetes üzenetét 

C: mert eddig nem fogadtak szót Jézusnak és most megértették, hogy Isten ezt várja el tőlük 

11. A hegy az imádság helye, a felhő az Isten jelenlétének kifejezése a választott nép vallásosságában. 

Mire ad alkalmat Jézus a színeváltozás eseményével tanítványai számára? 

A: az Istennel való örömteli találkozásra, amely az imádkozásban valósul meg 

B: hogy megvallják hitüket 

C: hogy megszólítsák a láthatatlan Istent 

12. Mi megtapasztalhatjuk-e Isten boldogító jelenlétét földi életünkben? 

A: nem, majd csak a mennyországban ha oda jutunk 

B: igen, akik igazán hisznek, azok számára Isten állandóan élményszerűvé teszi a hitet 

C: igen, Isten boldogító jelenlétének élményével időről időre megerősíti hitünket 

13. Jézus megérintette tanítványait és azt mondta: Keljetek fel és ne féljetek! Ez minden 

kereszténynek szól, ma is, nekünk is. Igaz ez? 

A: Igen, a krisztusi élet egyik legszebb ajándéka, hogy félelem nélkül élhetünk 

B: A keresztényeknek is van mitől félni, hiszen Jézus nem foglalkozik földi gondjainkkal 

C: Ezt Jézus is csak addig mondta, míg el nem fogták és meg nem ölték 

14. Fontos-e az imádság hitünk alakulásában? 

A: nem fontos, ha hisszük, hogy van Isten, az elég, különben is, a hit Isten ajándéka 

B: fontos, hiszen a hit kapcsolat Istennel, és a kapcsolattartás egyik eszköze a beszélgetés 

C: fontos, hiszen az mutatja hitünk nagyságát, hogy mennyi imádságot tudunk kívülről elmondani 

15. Imádság közben ma megtapasztalhatjuk-e Isten jelenlétét? 

A: Csak ha csodával fel akarja hívni valamire az Isten a figyelmünket   B: Nem is kell ott lenni Istennek, ha 

mi imádkozunk   C: Az imádság kapcsolat az Istennel, és ezt engedi megtapasztalnunk  

16. Mikor imádkozunk helyesen? 

A:  Ha gondolkodás nélkül tudjuk az imaszöveget     B: ha Istenre figyelünk     C:  ha teljesül a kérésünk 



Nagyböjt 3. vasárnap ("A" év) 
OLVASMÁNY: Kiv 17,3-7 Adj nekünk vizet, hogy ihassunk 

ZS.VÁLASZ:  Bár hallgatnátok ma Isten szavára, „Népem, ne légy kemény szívű!” 

SZENTLECKE: Róm 5,1-2. 5-8 Mózes és a pusztában vándorló nép sorsa intő példa legyen számunkra 

DICSŐÍTÉS: Valóban Te vagy a világ Megváltója, Uram. Adj innom az élő vízből, hogy ne szomjazzam soha 

többé! 

EVANGÉLIUM: Jn 4,5-42 Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás 

1. Jézus szóba áll a szamariai asszonnyal, sőt inni kér tőle. Ez akkoriban 
A: teljesen természetes volt    B: szokatlan volt ez a zsidóknál       C: nincs jelentősége a dolognak 

2. Jézus mindenkihez jött, még a kitaszítottakhoz és bűnösökhöz is. Mi mutatja ezt a történetben?  
A: szóba áll a zsidók által lenézett asszonnyal, kér tőle, sőt tanítja 

B: elmondja ezt az asszonynak is és a tanítványoknak is 

C: az evangélista magyarázza 

3. Mi alapján mondja az asszony Jézusról, hogy próféta? 
A: mert úgy nézett ki         B: „mert mindent elmondott, amit tettem”  C: mert Jézus így mutatkozott be  

4. Jézus az asszonnyal a vízről beszél. Olyan vizet ígér, amelytől nem szomjazni meg soha többé. 

Miről van itt szó?   
A: az üdvösséget, örök életet adó kegyelemről     B: a halálról            C: a megelégedett életről 

5. Az időközben visszatérő tanítványokkal Jézus ételről beszél. Mi ez az étel? 
A: amit az asszonytól kapott Jézus                      B: „megtegyem annak akaratát, aki küldött”    

C: a megszaporított kenyér 

6. A szamaritánusok közül sokan kimentek és odagyűltek Jézus köré. Mi indította el őket? 
A: az asszony szavai                         B: a tanítványok szavai                           C: Jézus szavai 

7. Ki mondta – kinek? 
A: „Adj innom!”  - B: „Hogy kérhetsz te, zsidó létedre tőlem?” – C: „Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne 

legyek szomjas!” -  D: „Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek!”  - E: „ … mindent 

elmondott, amit tettem! Lehet, hogy ő a Krisztus?” -  F: „Most már nem a te szavadra hiszünk! Hallottuk őt 

mi magunk is!”   

8. Miben segítheti keresztény életünket Jézusnak a szamariai asszonnyal való találkozási története?  
- A: biztatás, hogy Jézus hozzám, a bűnöshöz is szól – B: mutatja, hogy távol kell tartanunk magunkat 

azoktól, akik nem ugyanúgy gondolkodnak   - C: mutatja, hogy távol kell tartanunk magunkat a bűnösöktől 

– D: biztatás, hogy gyarlóságaink ellenére is Jézushoz vezethetünk másokat – E: mutatja, hogy Jézussal 

találkozni öröm, megtisztulás, élet  

9. Ma is vannak keverék-hitű hívők, akik keresik Istent, a boldogságot - a maguk módján. Aki 

Jézussal találkozott ...    /folytasd helyesen a mondatot – több jó is lehet!/ 

- A: az felismeri rendezetlen kapcsolatait, és igyekszik rendbe tenni 

- B: az megszünteti korábbi kapcsolatait 

- C: az nem áll szóba bűnösökkel 

- D: az a megváltozott szép életével tanúskodik Jézus erejéről, öröméről  

10. A víz az élet és a tisztaság szimbóluma.  Melyik szentség kiszolgáltatásánál gondolunk erre közös 

imánkban? 
A: keresztség              B: Eukarisztia                        C:  bűnbocsánat  

11. Melyik szentséghez kell víz? 

A:  keresztséghez  és a szentmiséhez      B: a betegek kenetéhez, ha nem tud rendesen nyelni, akinek 

feladják          C: a bérmáláshoz, ha a püspök ragaszkodik a kézmosáshoz a krizmával való megkenés után 

12. Mikor használunk vizet a szentmise kapcsán?  

- A: mielőtt a templomba belépnénk, kezet mosunk – B: a templomba lépéskor szenteltvízzel keresztet 

vetünk -  C: a pap felajánláskor jelképesen kezet mos –  D: felajánláskor, mielőtt a bort a kehelybe öntené, 

elöblíti a kelyhet a pap – E: a kehelybe öntött borba egy csepp vizet önt a pap – F: áldozás előtt a pap 

szeme láttára vízbe mártja kezét, aki kézbe áldozik – G: áldoztatás után a pap elmossa a kelyhet, és ehhez 

víz kell  

13. Mit fejez ki a szenteltvízzel való meghintés? 

A: Isten áldásának közvetítését, - B: megtisztítást, -C:  Isten számára lefoglalást 

14.  Évi keresztelésekor fehér kisinget kaptak a szertartásban és egy a húsvéti gyertyáról meggyújtott 

égő gyertyát. Melyik fejezi ki a lelki tisztaságot? 

A: a gyertya       B: a kising         C: mindkettő  



15.  Évi születésnapján Édesanyja elővette a gondosan őrzött kisinget, meggyújtották a 

kereszteléskor kapott gyertyát, és így köszönték meg Istennek, hogy a földi életet a kegyelmi élettel is 

gazdagította. Helyes-e ez? 

A: Születésnapra nem a kinőtt kising és a már használt keresztelési gyertya való, hanem torta, rajta az évek 

számát jelző piciny gyertyákkal 

B: Szép gondolat a földi élet és kegyelmi élet miatt együtt hálát adni Istennek 

C: A születésnaphoz Istennek semmi köze, nem szabad a kereszteléssel összekeverni 

16. Évi, mikor iskolás lett, kérte az ingecskét és a gyertyát is, mert az övé. Édesanyja komolyan 

kérdezte tőle: Tudsz már Te egyedül is vigyázni rá? Évi a kérdésre egy kicsit elbizonytalanodott.  

Mit érzett meg? 

A: Hogy a kising és a gyertya csak jelez valamit, amit ő még nem is nagyon ért 

B: Hogy Édesanyja nem bízik abban, hogy egyedül is jó dugi-helyet talál a kisingnek és gyertyának, amit 

nem felejt el, ha majd újra elő kell venni 

C: Rájött, hogy nem is biztos, hogy az övé a kising és a gyertya, hiszen a szüleinek adták keresztelőkor  

17. Egészítsd ki a mondatokat! 
Ez a hófehér A: …………. keresztény méltóságod jele. Hozzátartozóid szava és  B: ……………segítsen, 

hogy C: ………………….megőrizd az örök életre.  Kedves Szülők! Rátok  van bízva a D: ………., amit 

ez a gyertyaláng jelképez.  

SZÓBANK: hit, ruha, tisztán, példája 

 

18. A ruha elpiszkolódik –ki lehet  mosni. A gyertya elaszik - újra meg lehet gyújtani. 

Vallásgyakorlásunkban mely szentséggel való élésre biztat a két szimbólum? 

……………………………………………………………………………………….. 

Nagyböjt 4. vasárnap ("A" év) 
OLVASMÁNY: 1 Sám 16,1b 6-7.10-13a 

ZS.VÁLASZ:  Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom 

SZENTLECKE: Ef 5,8-14 Támadj fel holtodból és Krisztus rád ragyog 

DICSŐÍTÉS: „Én a világ világossága vagyok” - mondja a mi Urunk, „Aki engem követ, övé lesz az élet 

világossága” 
EVANGÉLIUM: Jn 9,1-41 Elment megmosakodni, és amikor visszatért, már  látott. 

1. A vak ember betegségét sokan a bűn következményének tartották. Mit mondott erről Jézus? 
A Igen, a vakság lehet Isten büntetése. B Sem ő, sem a szülei nem vétkeztek, hanem Isten tettei fognak 

megnyilvánulni rajta        C A testi vakság nem Isten büntetése, hanem a szülők bűnének következménye. 

2. Jézus meggyógyítja a vakot. Hogyan fogadják ezt a farizeusok? 
 A Örömujjongással. Elismerik, hogy nagy csoda történt.            B Leborulnak Jézus istensége láttán. 

 C Értetlenkednek, sőt egyesek támadólag fogadják. 

3. Jézus a Síloe tavához küldi mosakodni a vakot. Mit jelent a Síloe szó? 

A:  Küldött.                 B: Tisztulás.                         C: Forrás. 

4.  Miért kellenek a csodát hordozó külsőségek /sárral bekenés, a Síloéban való megfürdés/? 

A: hogy az emberek számára nyilvánvalóvá váljék Jézus isteni ereje  B: mert a külső bizonyítékok miatt 

nem lesz szükség a hitre            C: hogy ne tűnjön olyan egyszerűnek a gyógyítás 

5. A külsőségekre, jelekre, tárgyakra, mozdulatokra, szavakra nekünk embereknek van szükségünk, 

nem Istennek. Igaz-e ez? 
A: Általában igaz, de a szentségekre, a szentmisére nem igaz        B: Igaz, és Isten miattunk kapcsolja 

érzékelhető jelekhez adományait, kapcsolatunkat           C: nem igaz, hiszen Isten kegyelme csak a jelhez 

kötött szentségekben tud működni  

6. Mind a hét szentségben közös, hogy valami érzékelhető külső jel közvetíti a láthatatlan isteni 

kegyelmet. Írd le az egyes szentségeknél a külső jelet és a láthatatlan kegyelmet, amelyet közvetít! 

 

7. A szertartásainkon a mozdulatok segítik kifejezni Isten iránti érzelmeinket, akaratunkat, 

ugyanakkor a közösség egységét is segítik. Hogyan? 

A: mindenki azt csinálhatja, amit akar           B: az egyszerre végzett mozdulatok nevelik az egyes embert 

C: oda sem kell figyelni, akkor sem ronthatjuk el, ha együtt csináljuk 

 


