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 Javította:

     
       Kedves Versenyző!
      Szeretettel köszöntelek a harmadik fordulóban. Kérlek, figyelmesen olvasd el a feladatok utasításait! 
      Figyelj a külalakra és a helyesírásodra is! Tollal dolgozz! Eredményes munkát kívánok!

1. Bibliai számok                                                                                      (8 p)
Ennyi éves volt Jézus, amikor „elveszett” a templomban: ______
Ennyi éves korában keresztelkedett meg Jézus: ______
Ennyi éves volt Jézus, amikor tanítani kezdett: ______
A kánai menyegző kőkorsóinak száma:______
A csodálatos kenyérszaporításkor a fiú halainak a száma:_____

Az egyik szám kakukktojás: _______

Keress ehhez a számhoz is magyarázatot Jézus életéből!

2. Jézus életének fontos eseményét ábrázolja a kép. Válaszolj a kérdésekre! (8 p)

                                                               Mit ábrázol a kép?_____________________________________

                                             Mi a Szentháromság?  _________________________________

                                                                ________________________________________________________

                                                                Hogyan van jelen a történetben a Szentháromság?

                                             ____________________________________________

                                             ____________________________________________

                                             Ki keresztelte meg Jézust?_______________________

                                             ____________________________________________
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3. Jézus csodái. Összekeveredtek 3 csoda szavai. Válogasd szét őket! Húzd alá kék

színessel az A jelű, pirossal a B jelű, sárgával a C jelű csoda szavait! Írd a képek

alá, melyik csodáról van szó!                                                                             (16 p)

csitították,  csónak,  hal,   vihar,   kenyér,  hullámok,  kosár,  kéreget, 

túlpart,  éhes,   csendesedj el,   aludt,   Jerikó,   parancsolt,   szél, 

„Miért féltek ennyire?”,  vánkos,   koldus,  ennivaló,  fiú,  Bartimeus, 

megáldotta,  kiáltozott,   „Menj, a hited meggyógyított.”,   felugrott, 

jól laktak,   lássak,   „Ti adjatok nekik enni”,   útszélén

                A                                      B                                           C

                  
_______________________    ________________________         _______________________

_______________________    ________________________         _______________________

4. Egy ismert ének szövegét látod.  Pótold a hiányzó szavakat! (Az ének szövegét 

megtalálod az Éneklő Egyház népénektár 163. számú éneke alatt)            (10 p)

„Itt jelen vagyon az Istennek ………………, 

itt jelen vagyon feláldozott …………….…, 

 Itt jelen vagyon …………….…, igaz Isten: a Jézus Krisztus.

Itt jelen vagyon mi édes ………..….………, 

itt jelen vagyon a mi Közbenjárónk, 

Itt jelen vagyon ………….……… társunk: a ……..……… Krisztus.

Itt jelen vagyon ……….……, Igazság, ……..………, 

itt jelen vagyon a mennyei ……….………, 

Itt jelen vagyon fényes …………….………: a Jézus Krisztus.”
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5. Anna és Kati titkosírással leveleznek egymással. Most éppen hittanórára ké-

szülnek. Vajon mit írhatott Anna az üzenetben? Fejtsd meg a titkosírást a meg-

fejtő kód segítségével!                                                                        (10 p)

     

6. Keress a két kép között 10 apró különbséget! Pótold kék színessel a második rajzon!
                                                                                                                           (5 p)
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Nagyon  boldog,  békés  és  áldott  ünnepeket
kívánok  minden  versenyzőnek  és  felkészítő  tanárnak!


