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 Javította:

Kedves Versenyző!
Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp levelezős versenyen harmadik fordulójában! 
Kérlek, figyelmesen olvasd el a feladatok utasításait! Figyelj a külalakra és a helyesírásra is!
Jó és eredményes munkát kívánok!☺☺☺

1. Írd a képek alá a megfelelő szentírási idézet betűjelét! (11p.)
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  A./  „Üdvözlégy kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.”

  B./ „Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek

        az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment.”

  C./ „Írva van: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az 

        Isten szájából származik.”

  D./ „Menjetek és tudakozódjatok a gyermek felől. Ha megtaláltátok, gyertek és

        jelentsétek, hogy én is elmenjek és hódoljak előtte.”

  E./ „Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett raj-

      ta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte, magát

     az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta.”

  F./ „Miért keresitek az élőt a holtak között?”

  G./ „Szózat is hallatszott az égből: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik  

        kedvem."

  H./ „Három nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a tanítók közt, hallgat-

       ta és kérdezgette őket.”

  I./  „Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek 

       engem, ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát: és én

       életemet adom a juhokért.”

  J./  „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel.” 

  K./ „Hozsanna Dávid fiának!”

     2. Kivel beszélgetünk, amikor imádkozunk? (1p)

     3. Ki vagyok? Kiről van szó? Csak egy nevet írj! (8p.)

Vámos voltam, de Jézus elhívott tanítványának.________________

Kis termetem miatt famászó lettem.______________________

Jerikó felé tartottam és ápoló lettem.______________________

Négy napig halott voltam._____________________

Testvérem András volt._____________________

Sokat prédikálok, sáskát és vadmézet eszek, és többnyire a Jordán folyónál

keresztelek._________________________

Jézust kertésznek hittem._______________________

Nem hittem el, hogy Jézus feltámadt.__________________
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    4. A fiókomba beköltözött egy kis egér és megrágta a papírjaimat, így egy
pár imámnak elvesztek a darabjai. Segíts nekem, egészítsd ki az imát! 

                                                                                                                       (13 p)

     5. Húzd alá a helyes választ! (9p)

a). Hová vár bennünket Isten minden vasárnap?

templomba színházba cukrászdába

b). Ki az, aki még a szüleinknél is jobban szeret minket?

keresztszüleink barátaink Isten

c). Mikor ünnepeljük azt, hogy az Úr Jézus feltámadt a halálból?

karácsonykor  húsvétkor pünkösdkor

     6. Igaz, nem igaz! Ha igaz „I” betűt írj, ha nem igaz „N” betűt írj! (6p)

 Istent lehet látni. ________

 Isten rossz embereket is teremtett._____

 Isten megakadályozza, hogy rosszat tegyünk. ______

 Az Úr Jézus szülei gazdagok voltak.______

 Istennel tudunk beszélgetni._______

 Tudok ajándékot adni a Jóistennek.________
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    7. Mi az úti célom? Írd a vonalra a város nevét! (4p)

Abba a városba megyünk, ahol Jézus nevelkedett. _____________________

Oda megyünk, ahol az utolsó vacsora volt. _____________________________

Oda megyünk, ahol az ácsműhely volt,

          melyben Szent József dolgozott.  _________________________________

Abba a városba megyünk, ahol Jézus született. ________________________

     8. Melyik imádságból származnak az alábbi idézetek? (4p)

 „…szívem csak is azt akarja, ami kedves teneked….”

         

 „…áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.”

         

       „…sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, 
        cselekedettel és mulasztással.” 

        

       „…legyen meg a te akaratod, amint a Mennyben, úgy a 
       földön is.” 

        

      9. Melyik mondat kinek az imádságában szerepel? Kösd össze a megfe-
         lelő szereplőkkel! Segít Lk. 18,9-14. (6p)

„Semmiféle bűnt sem követtem el.”

„Kérlek, bocsáss meg nekem!”

„Még a templomba is mindig eljövök!”

a farizeus         „Megígérem, hogy soha többé nem teszek ilyet!”      vámszedő

„Légy kegyelmes hozzám!”

               „Hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember!”
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10. Összekeveredtek a mondatok. Tegyél rendet! 

      Írd le helyesen a mondatokat! (4p.)

Mert láttuk csillagát napkeleten, hanem a betegeknek.

Ez az én szeretett fiam, hogy ezek a kövek legyenek kenyérré.

Ha Isten fia vagy, mondd, és eljöttünk, hogy hódoljunk neki.

Nem az egészségeseknek kell az orvos, akiben kedvem telik.
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