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I.1. Mikor ünnepeljük az Egyház születésnapját? Keretezd be a helyes választ! 
a) Karácsonykor 
b) Húsvétkor 
c) Nagycsütörtökön 
d) Pünkösdkor 
 
I.2. Mit mondott Jézus azzal kapcsolatban, hogy mi legyen az ismertetőjele annak, hogy övéi Őhozzá 
tartoznak? Keretezd be a helyes választ! 
a) „Arról ismerjék fel az emberek, hogy enyéim vagytok, hogy szolgáljátok egymást.” 
b) „Arról tudják majd, hogy hozzám tartoztok, hogy eljártok Szentmisére.” 
c) „Onnan tudják majd, hogy tanítványaim vagytok, hogy ismeritek az Írásokat.” 
d) „Arról ismeri meg majd mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt” 
 
I.3.A kora keresztény közösségekben, a testvéri szeretetben való összetartozás abban is kifejeződött, hogy 
sokan eladták mindenüket, s a pénzt átadták az apostoloknak. Szerinted az apostolok mit tettek a nekik átadott 
pénzzel? Keretezd be a helyes választ! 
a) Kölcsönadták a szegényeknek, rászorulóknak. 
b) A pénz templomépítésre használták. 
c) Szent tárgyakat vásároltak a pénzzel. 
d) Szétosztották a keresztények között. 
 
I.4. Jézus megígérte, hogy miután visszatér az Atyához, tanítványainak elküldi a Szentlelket, aki mindig velük 
marad. Szerinted, miért küldte el a Szentlelket? Kertezd be a helyes választ. 
a) Hogy az apostolok megismerjék a harmadik isteni személyt. 
b) Hogy Péter apostolt segítse az Egyház kormányzásában. 
c) Hogy az egyház éltető lelke és vezetője legyen. 
d) Hogy tanúságot tegyen a keresztényekről. 
 
I.5. Határozd meg a helyes választ és társítsd hozzá a helyes magyarázatot!  
      Hány botütést mértek az apostolokra és miért?  
a) 25 botütés                                      a) rossz fát tettek a tűzre 
b) 35 botütés                                      b) Nem engedelmeskedtek Istennek  
c) 39 botütés       - MERT -               c) Ellenszegültek a főtanács határozatának, és feleseltek. 
d) 40 botütés                                      d) Mert tanúskodtak Jézus Istenségéről, feltámadásáról 
 
Helyes válasz:  …… botütés – MERT – …………………………………………………………….. 
 
I.6. Milyen szentírási részeket tartalmaz a vasárnap végzett Szentmise igeliturgiája? 
a) Egy olvasmányt az Ószövetségből s egy zsoltárt. 
b) Két olvasmányt az Ószövetségből, s két zsoltárt. 
c) Egy olvasmányt az Ószövetségből, egy újszövetségi olvasmányt, s egy evangéliumi részt.  
d) Egy evangéliumi részt, s egy részt a Teremtés könyvéből. 
 
 
Max: 30 pont 
 
 



I. „Tolle et lege!” azaz, „Vedd és olvasd!” hallotta felszólítást Szent Ágoston. E sugallat hatására 
kezébe vette a Szentírást és választ keresett életkérdéseire.  
Az alábbi szempontok figyelembevételével fejtsd ki ismereteidet a Szentírásról: 
a) Mi a Szentírás? Könyvről, vagy könyvekről beszélünk, miért? Szám szerint hányról és hogy 

oszlik meg? Milyen nyelven írták a könyveket?  
b) Ki/kik a szerzői a Szentírásnak? 
c) Mit jelent a sugalmazás, s szerinted hogyan történt a sugalmazás? 
d) Mi a szenthagyomány? 
e) Ki döntötte el, hogy mely könyvek tartozhatnak a Szentíráshoz? 
f) Sok pogány vallásban a Nap és a Hold és más égitestek istenként szerepelnek. Mit mond a 

Szentírás ezen égitestekről. 
 
Max: 30 pont 
 

II. Meséld el és értelmezd az irgalmas szamaritánus történetét! Számodra milyen üzenetet hordoz a 
történet? 

 
 
Max:  30 pont 
 
Helyesírás 5 pont - külalak 5 pont 
Összesen: 100 pont 
 
 
 



 



 


