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A karácsony a szeretet ünnepe. Felnőtt, idős, gyermek mind-mind ismeri és tudja miért ünne-
peljük a karácsonyt, és miért várjuk az év minden napján. Biztosan Te is, de vajon a részleteket is 
ismered?  Tudod, mit jelentenek a karácsonyi szimbólumok? Miért ilyenkor ünnepeljük? Tesz-
teld a tudásod a kvíz segítségével!

1. Mit jelent az advent szó?
a) Szentség
b) Eljövetel
c) Áldás
d) Üdvözlés

2. Milyen eredetű és mit jelent a kará-
csony szó?
a) Finnugor eredetű, jelentése „áldott“.
b) Latin eredetű, jelentése „megváltó“.
c) Görög eredetű, jelentése „felkent“.
d) Szláv eredetű, jelentése „átlépő“.

3. A hitbéli felfogás szerint milyen 
színű lepelben lép elénk advent ne-
gyedik vasárnapjának angyala?
a) Lila
b) Piros
c) Arany
d) Fehér

4. Mikor kezdődik az ortodox karácsony? 
a) Január 3.
b) Január 6.
c) December 29.
d) December 25. 

5. Kit szokás szerecsenként ábrázolni 
a napkeleti bölcsek közül?
a) Gáspár
b) Menyhért
c) Boldizsár

6. Mit testesít meg a karácsonyi gyertya? 
a) A Szentháromságot
b) Józsefet
c) Szűz Máriát

7. Melyik arkangyal vitte hírül Máriának, 
hogy gyermeket fogan a Szentlélektől? 
a) Mihály
b) Rafael
c) Gábriel

8. Mit jelent a mendikálás? 
a) Imádkozás
b) Elgondolkodás
c) Adománygyűjtés

9. A  magyar néphagyomány szerint mit 
nem szabad Szenteste csinálni?
a) Almát enni
b) Sütni
c) Kölcsönadni
d) Imádkozni

10. Kinek az evangéliuma írja le Jézus szü-
letését? 
a) Lukács
b) János
c) Márk 

11. Mi  a betlehemezés?
a) Jézus születését felidéző vacsora.

Megfejtés: 1b, 2d, 3a, 4b, 5c, 6a, 7c, 8c, 9c, 10a, 11b, 12b, 13a, 14c, 15b

b) Karácsonyi többszereplős dramatikus
játék.

c) Jézus szülőhelyén megtartott karácso-
nyi mise.

12. Melyik vértanúra emlékezünk kará-
csony másnapján? 
a) Szent Lucára
b) Szent Istvánra
c) Szent Ágostonra

13. Mit jelent ha Miklós megrázza a sza-
kállát? 
a) Havazik
b) Esik 
c) Villámlik

14. Mit szimbolizál Advent négy gyertyá-
ja? 
a) Megbocsátás, bűnbánat, áhítat, meg-

váltás
b) Remény, várakozás, eljövetel, boldog-
ság
c) Hit, remény, szeretet, öröm

15. Mi az a Luca-szék?
a) A  karácsonyi misén a  ministránsok 
ül-

nek rajta.
b) Ha erre állnak a templomban, felisme-
rik

a boszorkányokat.
c) Régen erre állították a karácsonyfát.

Imádkozzunk! 
Az imádságból kimaradt szavakat próbáld megtalálni a betű kavalkádban. A szavakat helyette-
sítsd be az ima soraiba, segítségül hívd az állításokat, amelyek helyes sorrendben jelölik a sza-
vak sorrendjét. 

Karácsonyi ima

Mennybéli Istenünk, e __________ (1.) ünnepen

hallgass meg engem, aki hozzád __________ (2.),

hogy megköszönjem azt a segítséget,

amit nyújtasz nekünk, __________ (3.)lelkeknek.

Önös érdekét előbbre helyező

__________ (4.), akit az ocsmány kapzsiság hajt,

nem a szeretet, a jóság, a __________ (5.),

igyekszel helyesebb útra __________ (6.).

Mindenkire hatni szeretnél, érző

szavad sok helyen hiábavalóság,

de Te kitartóan küzdesz a __________ (7.).

További támaszt várunk Tőled, tegyed

dolgod, világosítsd gyarló elménket,

erősítsed a benned bízók hitét.

__________ (8.)
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1. A ....misén elhangzik  a ....lecke, és a hívők ....áldozáshoz járulnak.
2. A szó szinonímája a kanyarodik és kanyarog szavaknak. 
3. Olyan ember, aki valamiben vagy valakiben hisz.
4. Élőlény. 
5. Egy harmonikus állapot, amelyet az erőszak- és a félelemnélküliség jellemez. Gyakran a há-

ború ellentéteként értelmezzük.
6. A pásztor ezt teszi a bárányokkal.
7. A rossz ellentéte. 
8. Minden ima záró szava.

Megfejtés: 1-szent, 2-fordul, 3-hívő, 4-embert, 5-béke, 6-terelni, 7-jóért, 8-ámen


