
Feladatlap ⓵

Hány éves vagy? .......................

Olvasd el az alábbi szentírási szöveget:
Ter 3,1-13 • A bűnbeesés

A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amit az Úristen teremtett. Ezt mondta az asszonynak: „Valóban  
mondta Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról?” Az asszony így válaszolt a kígyónak: „A kert fáinak  
gyümölcséből ehetünk. Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta: Ne egyetek belőle, ne érintsétek, ne-
hogy meghaljatok.” Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz: „Semmi esetre sem fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy  
amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat.” Az  
asszony látta, hogy a fa élvezhető, tekintetre szép, és csábít a tudás megszerzésére. Vett tehát gyümölcséből, megette,  
adott férjének, aki vele volt, és az is evett belőle. Erre felnyílt a szemük, észrevették, hogy meztelenek. Fügefaleveleket  
fűztek össze, és kötényt csináltak maguknak. Azután meghallották az Úristen lépteit, aki a nappali szellőben a kert-
ben járkált. Az ember és az asszony elrejtőztek az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen hívta az embert és így  
szólt hozzá: „Hol vagy?” Ő így válaszolt: „Hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert meztelen vagyok, tehát elrej -
tőztem.” De ő így szólt: „Ki adta tudtodra, hogy meztelen vagy? Ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél?” Az  
ember így válaszolt: „Az asszony adott a fáról, akit mellém rendeltél, azért ettem.” Az Úristen megkérdezte az asz-
szonyt: „Mit tettél?” Az asszony így felelt: „A kígyó vezetett félre, azért ettem.”

1. A fenti szövegösszefüggésben mit jelentenek a következő kifejezések? Fejtsd ki pár szavas 
szinonimával:
– kígyó ravaszabb: ................................................................................................................................................................................

– szemetek felnyílik: ............................................................................................................................................................................

– vett tehát gyümölcséből: .................................................................................................................................................................

– megette: ...............................................................................................................................................................................................

– kígyó vezetett félre: ..........................................................................................................................................................................

2. Válaszd ki a következő kifejezések helyes meghatározását a fenti szövegösszefüggés szerint:
– semmi esetre sem fogtok meghalni

a) mindenképpen örök életetek van
b) nem kell Istent olyan komolyan venni
c) nincs halál

– ismerik a jót és a rosszat
a) megismerik Isten parancsát
b) Istenek lesznek
c) eldönthetik mi a jó és a rossz

– elrejtőztek az Úristen elől
a) bújócskáztak Istennel
b) félni kezdtek Istentől
c) elmenekültek az Éden kertből

3. Ha maradt még időd, jelöld a fenti, eredeti szöveget az alábbi három kategória szerint:
– zöld szín (vagy pipa ✔) = teljesen érthető a számomra
– kék szín (vagy hullámos aláhúzás) = elmegy, kb. értem
– piros szín (vagy kérdőjel ?) = nehezen érthető a számomra

Hitoktató tölti ki!  

Település neve:                                           

Osztály/csoport:                                           



Feladatlap ⓶

Hány éves vagy? .......................

Olvasd el az alábbi szentírási szöveget:
Ter 4,1-16 • Kain és Ábel

Az ember megismerte feleségét, Évát, ez fogant, megszülte Kaint, és így szólt: „Isten segítségével embert hoztam a vi-
lágra.” Aztán újra szült: Ábelt, a testvérét. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földműves. Bizonyos idő elteltével történt,  
hogy Kain a föld terméséből áldozatot mutatott be az Úrnak. Ábel is áldozatot mutatott be, nyája zsenge bárányai -
ból, azok zsírjából. Az Úr kegyesen tekintett Ábelre és áldozatára, Kainra és áldozatára azonban nem tekintett. Ezért  
Kain nagyon haragos lett, és lehorgasztotta fejét. Az Úr szólt Kainhoz: „Miért vagy haragos, és miért horgasztod le a  
fejed? Ha helyesen teszel, miért nem emeled fel a fejed? De ha nem cselekszel helyesen, nem bűn van-e az ajtó előtt,  
mint leselkedő állat, amely hatalmába akar keríteni, s amelyen uralkodnod kell? Kain közben így szólt testvéréhez,  
Ábelhez: „Menjünk a mezőre!” Amikor pedig a mezőn voltak, Kain rátámadt testvérére, Ábelre, és agyonütötte. Ekkor  
az Úr megkérdezte Kaint: „Hol van a testvéred, Ábel?” Ő így válaszolt: „Nem tudom; talán őrzője vagyok testvérem-
nek?” Erre ő ezt mondta: „Mit tettél? Testvéred vére felkiált hozzám a földről. Ezért átkozott leszel, bujdosni fogsz a  
földön, amely megnyitotta száját, hogy beigya kezedből testvéred vérét. Ha műveled a földet, nem ad neked termést.  
Hontalan és bujdosó leszel a földön.” Kain így szólt az Úrhoz: „Túl nagy a büntetésem ahhoz, hogy el tudjam viselni.  
Lám, ma elűztél a föld színéről, és el kell rejtőznöm előled, hontalan és bujdosó leszek a földön, s bárki, aki rám talál,  
megölhet.” Az Úr azt válaszolta: Semmi esetre. Aki Kaint megöli, annak hétszeresen kell lakolnia. Az Úr jelet tett Ka-
inra, hogy senki, aki találkozik vele, meg ne ölje. Kain azonban elbujdosott az Úr színe elől, és Nod földjén, Édentől  
keletre telepedett le.

1. A fenti szövegösszefüggésben mit jelentenek a következő kifejezések? Fejtsd ki pár szavas 
szinonimával:
– megismerte feleségét: .......................................................................................................................................................................

– áldozatot mutatott be: ......................................................................................................................................................................

– lehorgasztotta fejét: ..........................................................................................................................................................................

– bűn van-e az ajtó előtt: ....................................................................................................................................................................

– Úr jelet tett Kainra: ...........................................................................................................................................................................

2. Válaszd ki a következő kifejezések helyes meghatározását a fenti szövegösszefüggés szerint:
– zsenge bárányaiból

a) zöld színű bárányokból
b) legszebb bárányok közül
c) elsőszülött bárányokból

– átkozott leszel
a) minden büntetést megérdemelsz
b) azt kívánom, hogy Isten haragja kísérjen
c) neked soha semmi nem fog sikerülni

– elűztél a föld színéről
a) nem találom a helyem az emberek között
b) most már csak a föld alatt élhetek
c) nem érheti lábam a földet

3. Ha maradt még időd, jelöld a fenti, eredeti szöveget az alábbi három kategória szerint:
– zöld szín (vagy pipa ✔) = teljesen érthető a számomra
– kék szín (vagy hullámos aláhúzás) = elmegy, kb. értem
– piros szín (vagy kérdőjel ?) = nehezen érthető a számomra

Hitoktató tölti ki!  

Település neve:                                           

Osztály/csoport:                                           



Feladatlap ⓷

Hány éves vagy? .......................

Olvasd el az alábbi szentírási szöveget:
Ter 22, 1-18 • Izsák feláldozása

Ezek után az események után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és így szólt hozzá: „Ábrahám, Ábrahám!”  
„Itt vagyok” – felelte. Akkor ezt mondta neki: „Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Morija földjére, s ott  
mutasd be égőáldozatul azon a hegyen, amelyet majd megnevezek neked.” Másnap reggel Ábrahám korán fölkelt,  
fölnyergelte szamarát, magával vitte két szolgáját és a fiát, Izsákot. Miután fát hasogatott az égőáldozathoz, fölkere-
kedett, és elindult a hely felé, amelyet Isten mondott neki. A harmadik napon Ábrahám fölemelte szemét, és messzi-
ről meglátta a hegyet. Ábrahám azt mondta a szolgáknak: „Maradjatok itt a szamárral. Én és a fiam elmegyünk  
imádkozni, és utána visszatérünk hozzátok.” Ábrahám tehát fogta az égőáldozathoz szükséges fát, s fia, Izsák vállára  
adta, ő pedig kezébe vette a tüzet és a kést.  Így mentek egymás mellett.  Akkor Izsák megszólította Ábrahámot:  
„Atyám!” Az válaszolt: „Igen, fiam!” Ez azt mondta: „Lám, itt a tűz és a fa, de hol a bárány az égőáldozathoz?” Ábra-
hám így felelt: „Isten majd gondoskodik bárányról az égőáldozathoz, fiam.” Így mentek tovább egymás mellett. Mikor  
megérkeztek arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, megkötözte a  
fiát és az oltárra helyezte, a fa tetejére. Akkor Ábrahám kinyújtotta kezét, vette a kést, hogy feláldozza a fiát. De az  
Úr angyala rászólt az égből és azt mondta: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok” – felelte. Az folytatta: „Ne nyújtsd ki  
kezedet a fiú felé és ne árts neki. Most már tudom, hogy féled az Istent és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem.”  
Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám oda-
ment, megfogta a kost, és feláldozta égőáldozatul a fia helyett. Ábrahám így nevezte a helyet: „az Úr gondoskodik”,  
ezért mondják mind a mai napig: „A hegyen, ahol az Úr gondoskodik.”

1. A fenti szövegösszefüggésben mit jelentenek a következő kifejezések? Fejtsd ki pár szavas 
szinonimával:
– mutasd be égőáldozatul: ..................................................................................................................................................................

– Isten majd gondoskodik: .................................................................................................................................................................

– Úr angyala: ..........................................................................................................................................................................................

– nyújtsd ki kezedet: ............................................................................................................................................................................

– féled az Istent: ....................................................................................................................................................................................

2. Válaszd ki a következő kifejezések helyes meghatározását a fenti szövegösszefüggés szerint:
– fiadat, akit szeretsz

a) az elsőszülött fiadat
b) egyetlenedet, akit szeretsz
c) a kedvenc gyerekeid közül a fiadat

– elmegyünk imádkozni
a) felmegyünk a hegyre kirándulni
b) a templomba megyünk
c) áldozatot mutatunk be az Úrnak

– egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem
a) nem tagadtad le, hogy van fiad
b) a lányaidat és a fiaidat is odaadtad nekem
c) egyetlen fiadat is odaadtad volna nekem

3. Ha maradt még időd, jelöld a fenti, eredeti szöveget az alábbi három kategória szerint:
– zöld szín (vagy pipa ✔) = teljesen érthető a számomra
– kék szín (vagy hullámos aláhúzás) = elmegy, kb. értem
– piros szín (vagy kérdőjel ?) = nehezen érthető a számomra

Hitoktató tölti ki!  

Település neve:                                           

Osztály/csoport:                                           



Feladatlap ⓸

Hány éves vagy? .......................

Olvasd el az alábbi szentírási szöveget:
Kiv 20,1-17 • Tízparancsolat

Az Úr ezeket jelentette ki: „Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Sen-
ki mást ne tekints Istennek, csak engem. Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az  
égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszteld őket, mert én, az  
Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és  
dédunokáikon. De ezredízig irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat. Uradnak,  
Istenednek a nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi. Gondolj a szom-
batra és szenteld meg. Hat napig dolgozzál és végezd minden munkádat. A hetedik nap azonban az Úrnak, a te Iste-
nednek a pihenő napja, ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiadnak, sem lányodnak, sem  
szolgádnak, sem szolgálólányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr ugyanis hat  
nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van; a hetedik napon azonban megpihent.  
Az Úr a hetedik napot megáldotta és megszentelte. Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, ame -
lyet az Úr, a te Istened ad neked. Ne ölj. Ne törj házasságot. Ne lopj. Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen. Ne  
kívánd el embertársad házát, ne kívánd el embertársad feleségét, sem szolgáját, sem szolgálólányát, sem szarvasmar-
háját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé.” 

1. A fenti szövegösszefüggésben mit jelentenek a következő kifejezések? Fejtsd ki pár szavas 
szinonimával:
– szolgaság házából: .............................................................................................................................................................................

– faragott képet: ....................................................................................................................................................................................

– féltékeny Isten: ...................................................................................................................................................................................

– Istenednek a nevét ne vedd hiába: ................................................................................................................................................

– ne törj házasságot: ............................................................................................................................................................................

2. Válaszd ki a következő kifejezések helyes meghatározását a fenti szövegösszefüggés szerint:
– én vagyok az Úr

a) én parancsolok, te vagy a szolga
b) nekem van hatalmam feletted
c) Istened vagyok

– hat nap alatt teremtette
a) elfáradt a teremtés végére
b) összeszedetten alkotott
c) 144 óra alatt megvalósította

– tiszteld apádat és anyádat
a) mindig, minden körülmények között fogadj szót
b) ne feleselj
c) gondoskodj a szüleidről

3. Ha maradt még időd, jelöld a fenti, eredeti szöveget az alábbi három kategória szerint:
– zöld szín (vagy pipa ✔) = teljesen érthető a számomra
– kék szín (vagy hullámos aláhúzás) = elmegy, kb. értem
– piros szín (vagy kérdőjel ?) = nehezen érthető a számomra

Hitoktató tölti ki!  

Település neve:                                           

Osztály/csoport:                                           



Feladatlap ⓹

Hány éves vagy? .......................

Olvasd el az alábbi szentírási szöveget:
Zsolt 1, 1-6 • Első zsoltár

Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján és nem vegyül a csúfot űzők  
közé. Aki örömét leli Isten törvényében, s parancsairól elmélkedik nappal és éjjel. Olyan, mint a víz partjára ültetett  
fa, amely kellő időben gyümölcsöt terem, és levelei nem hervadnak. Siker koronázza minden tettét. Nem így a gono -
szok, egyáltalán nem. Pelyvához hasonlók, amelyeket elsodor a szél a földről. A bűnösök nem állnak meg az ítéletkor,  
sem a gonoszok az igazak közösségében. Isten ugyanis őrzi az igazak útját, de a gonoszok útja pusztulásba visz.

1. A fenti szövegösszefüggésben mit jelentenek a következő kifejezések? Fejtsd ki pár szavas 
szinonimával:
– nem jár a bűnösök útján: .................................................................................................................................................................

– örömét leli Isten törvényében: .......................................................................................................................................................

– víz partjára ültetett fa: ......................................................................................................................................................................

– pelyvához hasonlók: .........................................................................................................................................................................

– bűnösök nem állnak meg az ítéletkor: .........................................................................................................................................

2. Válaszd ki a következő kifejezések helyes meghatározását a fenti szövegösszefüggés szerint:
– boldog ember

a) mindig nevető, soha sem síró ember
b) legügyesebben élő férfi
c) gratulálok annak az embernek, aki

– gonoszok tanácsa
a) rossz emberek társasága
b) rosszakaró emberek javaslata
c) pogányok pártja

– igazak közösségében
a) szentek csapata
b) a tökéletesek egyháza
c) Istenkeresők

3. Ha maradt még időd, jelöld a fenti, eredeti szöveget az alábbi három kategória szerint:
– zöld szín (vagy pipa ✔) = teljesen érthető a számomra
– kék szín (vagy hullámos aláhúzás) = elmegy, kb. értem
– piros szín (vagy kérdőjel ?) = nehezen érthető a számomra

Hitoktató tölti ki!  

Település neve:                                           

Osztály/csoport:                                           



Feladatlap ⓺

Hány éves vagy? .......................

Olvasd el az alábbi szentírási szöveget:
Lk 1,26-34 • Angyali üdvözlet

A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid há-
zából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvöz-
légy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” E szavak hallatára Mária zavarba  
jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál  
Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják  
hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz  
vége.” Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta  
és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az  
Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddő-
nek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen.” Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem  
a te igéd szerint.” Erre az angyal eltávozott.

1. A fenti szövegösszefüggésben mit jelentenek a következő kifejezések? Fejtsd ki pár szavas 
szinonimával:
– kegyelemmel teljes: ..........................................................................................................................................................................

– neki adja atyjának, Dávidnak trónját: ..........................................................................................................................................

– férfit nem ismerek: ............................................................................................................................................................................

– Magasságbeli ereje borít be árnyékával: .....................................................................................................................................

– legyen nekem a te igéd szerint: .....................................................................................................................................................

2. Válaszd ki a következő kifejezések helyes meghatározását a fenti szövegösszefüggés szerint:
– szűzhöz

a) érintetlen fiatal lányhoz
b) egy nőhöz, aki még nincs férjnél
c) szeptemberi születésűhöz

– Magasságbeli Fiának
a) a hegyen születettnek
b) 2 méteres apa gyermekének
c) Isten Fiának

– fogant öregségében
a) noha öreg, még van foga
b) gyermeket vár, pedig már életkora miatt nem lehet gyereke
c) öreg vadász

3. Ha maradt még időd, jelöld a fenti, eredeti szöveget az alábbi három kategória szerint:
– zöld szín (vagy pipa ✔) = teljesen érthető a számomra
– kék szín (vagy hullámos aláhúzás) = elmegy, kb. értem
– piros szín (vagy kérdőjel ?) = nehezen érthető a számomra

Hitoktató tölti ki!  

Település neve:                                           

Osztály/csoport:                                           



Feladatlap ⓻

Hány éves vagy? .......................

Olvasd el az alábbi szentírási szöveget:
Lk 2,41-52 • A 12 éves Jézus a templomban

Szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ün-
nepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt  
anélkül, hogy szülei tudták volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, mentek egy napig, és keresték a ro-
konok és ismerősök között. Amikor nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy keressék. Három nap múlva  
akadtak rá a templomban, ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoz-
tak okosságán és feleletein. Amikor meglátták, csodálkoztak. Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt ve-
lünk? Íme, atyád és én szomorúan kerestünk.” Ezt felelte: „De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám  
dolgaiban kell lennem?” Ám ők nem értették meg ezeket a hozzájuk intézett szavakat. Velük ment hát, lement Názá-
retbe, és engedelmeskedett nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében. Jézus meg gyarapodott bölcsességben, kor-
ban, s kedvességben Isten és az emberek előtt.

1. A fenti szövegösszefüggésben mit jelentenek a következő kifejezések? Fejtsd ki pár szavas 
szinonimával:
– a húsvét ünnepére: ............................................................................................................................................................................

– Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna: ......................................................................................................

– Három nap múlva akadtak rá a templomban: ............................................................................................................................

– nekem Atyám dolgaiban kell lennem: .........................................................................................................................................

– csodálkoztak okosságán és feleletein: ..........................................................................................................................................

2. Válaszd ki a következő kifejezések helyes meghatározását a fenti szövegösszefüggés szerint:
– ott ült a tanítók között

a) a tanító bácsik és nénik megengedték, hogy leüljön
b) helye van a bölcsek között és hallgatták tanítását
c) leült a templomban

– nekem Atyám dolgaiban kell lennem
a) mindig a templomban kell ülnöm
b) dolgoznom kell apám műhelyében
c) Isten akaratát kell teljesítenie

– szavait anyja mind megőrizte szívében
a) anyja leírta a szavait 
b) anyja megjegyezte a szavait
c) anyja szerelmes lett

3. Ha maradt még időd, jelöld a fenti, eredeti szöveget az alábbi három kategória szerint:
– zöld szín (vagy pipa ✔) = teljesen érthető a számomra
– kék szín (vagy hullámos aláhúzás) = elmegy, kb. értem
– piros szín (vagy kérdőjel ?) = nehezen érthető a számomra

Hitoktató tölti ki!  

Település neve:                                           

Osztály/csoport:                                           



Feladatlap ⓼

Hány éves vagy? .......................

Olvasd el az alábbi szentírási szöveget:
Lk 14,7-14 • Fő helyek

A meghívottaknak egy példabeszédet mondott, mert észrevette, hogyan válogatják az első helyeket. „Amikor lakoda-
lomba hívnak – kezdte –, ne telepedjél le a főhelyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb is. Ha ez meg-
érkezik, jön, aki meghívott benneteket és felszólít: Add át a helyedet! És szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglal-
nod. Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda fogad, ezt  
mondja neked: Barátom, menj följebb! Így megtiszteltetésben lesz részed az egész vendégsereg előtt. Mert aki magát  
felmagasztalja, az megaláztatik, aki magát megalázza, az felmagasztaltatik.” Ekkor a házigazdához fordult: „Ami-
kor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, sem testvéreidet, sem rokonaidat, sem jómódú szomszédaidat,  
nehogy visszahívjanak és viszonozzák neked. Ha vendégséget rendezel, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat,  
vakokat. S boldog leszel, mert nem tudják neked viszonozni. De az igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat.”

1. A fenti szövegösszefüggésben mit jelentenek a következő kifejezések? Fejtsd ki pár szavas 
szinonimával:
– magát felmagasztalja: .......................................................................................................................................................................

– megaláztatik: ......................................................................................................................................................................................

– nehogy visszahívjanak és viszonozzák neked: ...........................................................................................................................

– boldog leszel, mert nem tudják neked viszonozni: ...................................................................................................................

– feltámadásakor: ..................................................................................................................................................................................

2. Válaszd ki a következő kifejezések helyes meghatározását a fenti szövegösszefüggés szerint:
– válogatják az első helyeket

a) rangsorolják a legszebb tereket
b) osztályozzák a székeket művészi kidolgozásuk szerint
c) a legelőkelőbb ülőhelyet keresik az asztal körül

– nálad előkelőbb
a) a társaság belső rangsorában nálad megbecsültebb
b) nálad gazdagabb
c) nálad arisztokratább származású

– jutalmadat
a) az elvégzett munkáért elvárható bér
b) valamilyen jótett nagylelkű viszonzása
c) ingyenes ajándék

3. Ha maradt még időd, jelöld a fenti, eredeti szöveget az alábbi három kategória szerint:
– zöld szín (vagy pipa ✔) = teljesen érthető a számomra
– kék szín (vagy hullámos aláhúzás) = elmegy, kb. értem
– piros szín (vagy kérdőjel ?) = nehezen érthető a számomra

Hitoktató tölti ki!  

Település neve:                                           

Osztály/csoport:                                           



Feladatlap ⓽

Hány éves vagy? .......................

Olvasd el az alábbi szentírási szöveget:
Lk 21,29-38 • Fügefa példája

Ezután mondott nekik egy hasonlatot: „Gondoljatok a fügefára és a többi fára. Amikor már kihajtanak, tudjátok,  
hogy nemsokára itt a nyár. Így ti is, mihelyt látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok, hogy közel van az Is-
ten országa. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld el-
múlnak, de az én igéim nem múlnak el. Vigyázzatok, nehogy elnehezedjék szívetek a mámorban, a tobzódásban,  
meg az élet gondjaiban, és készületlenül érjen benneteket az a nap, mert mint a tőr, úgy fog lecsapni a föld színének  
minden lakójára. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik  
és megállhassatok az Emberfiának színe előtt.” Nappal a templomban tanított, éjszakára pedig kiment az Olajfák he-
gyére, és ott töltötte az időt. Kora reggel az egész nép a templomba gyülekezett, hogy hallgassa.

1. A fenti szövegösszefüggésben mit jelentenek a következő kifejezések? Fejtsd ki pár szavas 
szinonimával:
– fügefára: ...............................................................................................................................................................................................

– ég és föld elmúlnak: ..........................................................................................................................................................................

– az én igéim nem múlnak el: ............................................................................................................................................................

– megállhassatok az Emberfiának színe előtt: ...............................................................................................................................

– mindezek be nem következnek: .....................................................................................................................................................

2. Válaszd ki a következő kifejezések helyes meghatározását a fenti szövegösszefüggés szerint:
– nem múlik el ez a nemzedék

a) kb. 25 év múlva
b) nem fog kihalni e nép amíg
c) ha sokáig élnek, még megérik, hogy lássák

– mint a tőr, úgy fog lecsapni
a) fegyverrel
b) élesen, mély sebet ejtve
c) hirtelen halállal

– virrasszatok
a) alvás és pihenés nélkül
b) figyelmesen várakozzatok
c) azonnal induljatok

3. Ha maradt még időd, jelöld a fenti, eredeti szöveget az alábbi három kategória szerint:
– zöld szín (vagy pipa ✔) = teljesen érthető a számomra
– kék szín (vagy hullámos aláhúzás) = elmegy, kb. értem
– piros szín (vagy kérdőjel ?) = nehezen érthető a számomra

Hitoktató tölti ki!  

Település neve:                                           

Osztály/csoport:                                           



Feladatlap ⓾

Hány éves vagy? .......................

Olvasd el az alábbi szentírási szöveget:
1 Kor 13,1-13 • Szeretethimnusz

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cim-
balom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom  
a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a  
testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a  
szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra,  
a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz,  
mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tu-
domány elenyészik. Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tö-
kéletes, ami töredékes, az véget ér. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint a gye-
rek, úgy ítéltem, mint a gyerek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait. Ma még csak tükörben,  
homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek min-
dent, ahogy most engem ismernek. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legna-
gyobb a szeretet.

1. A fenti szövegösszefüggésben mit jelentenek a következő kifejezések? Fejtsd ki pár szavas 
szinonimával:
– angyalok nyelvén: .............................................................................................................................................................................

– prófétáló tehetségem: .......................................................................................................................................................................

– égőáldozatul: .......................................................................................................................................................................................

– ismerek mindent, ahogy most engem ismernek: .......................................................................................................................

– hitemmel elmozdíthatom a hegyeket: ..........................................................................................................................................

2. Válaszd ki a következő kifejezések helyes meghatározását a fenti szövegösszefüggés szerint:
– ha szeretet nincs bennem

a) ha nem a szeretet az ösztönző erő bennem
b) ha közömbös vagyok
c) ha gyűlölettel cselekszem

– a szeretet nem féltékeny
a) nem kívánja magának a másik sikerét
b) nem fél attól, hogy hűtlenül cserben hagyják
c) nem vigyáz rá

– tükörben, homályosan
a) szemüveg nélkül
b) kézzel, nem tökéletesen csiszolt ezüst tükörben
c) törött tükörben

3. Ha maradt még időd, jelöld a fenti, eredeti szöveget az alábbi három kategória szerint:
– zöld szín (vagy pipa ✔) = teljesen érthető a számomra
– kék szín (vagy hullámos aláhúzás) = elmegy, kb. értem
– piros szín (vagy kérdőjel ?) = nehezen érthető a számomra

Hitoktató tölti ki!  

Település neve:                                           

Osztály/csoport:                                           


