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Kedves Versenyző!
Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp versenyen! Ebben az évben elsősorban a Bibliával, 
Jézus életének eseményeivel, az imákkal, a templommal, ünnepekkel kapcsolatos kérdé-
sekkel fogsz találkozni. Figyelmesen olvasd el a feladatok utasításait! Figyelj a külalakra és 
a helyesírásodra is!  Jó és eredményes munkát kívánok!

1. Válaszolj a kérdésekre egy-egy rövid mondattal! (10 p)

 
Ki teremtette a világot? 

Hány nap alatt teremtette meg?

Mikor lettél Isten gyermeke?

Milyen vallású vagy?

Kinek a jele a kereszt?

Hány évesen keresztelkedett meg Jézus?

Hol keresztelkedett meg Jézus?

Ki keresztelte meg őt?

Ki keresztelheti meg a kisgyerekeket?

      2.  A hitünk kifejezésének egyik módja, amikor keresztet vetünk. Milyen a helyes
           keresztvetés? Írd be a kereszt megfelelő ágába a sorszámot! (1., 2., 3., 4.) 

Írd a vonalra, mit mondunk közben!                                                     (8 p)
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3.  Húzd alá a kérdésekre a helyes választ!  (10 p)

 Mi az imádság?
a). Beszélgetés Istennel.     
b). Kellemes időtöltés    
c). Varázserő

 Mikor kell imádkozni?
a). Ha segítség kell.
b). Rendszeresen, naponta.     
c). Ha muszáj.

 Miért jó imádkozni?
a). Isten nagyon szeret bennünket, mindig meghallgat, tud és akar segíteni.
b). Jól kibeszélhetjük magunkat.       
c). Dicséretet kapunk. 

 
 Hogyan kell imádkozni?
a). Hangosan, hogy Isten meghallja.
b). Jókedvűen, nevetgélve.
c). Elmélyülten, csendben.

 Hol lehet imádkozni?
a). A templomban.    
b). Mindenhol, hiszen Isten mindenhol jelen van.
c). A templomban, otthon, az iskolában.

 Mit fejezhet ki imádságunk?
a).Számonkérést.    
b). Elégedettséget.
c). Hálát, dicsőítést, engesztelést, kérést, felajánlást.

 Mikor nem hallgatja meg Isten az imát?
a). Ha éppen mással van elfoglalva.    
b). Ha olyat kérünk, ami kárt okoz nekünk.
c). Ha olyat kérünk, ami lehetetlen.

 Melyik a legszentebb imádság?
a). Hiszekegy  
b). Miatyánk  
c). Üdvözlégy, Mária
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 Imádkozhatunk-e a szentekhez?
a). Igen, mert ők jó emberek voltak.
b). Nem, mert ők emberek voltak.

     c). Igen, mert általuk is Istenhez fordulunk, velük együtt magasztaljuk őt.

 Mit jelent az „Ámen” szó?
a).  Isten tanításának és akaratának elfogadása.
b).  Befejeztük az imát.
c).  Hála Istennek, ezt is elmondtuk.   

4.  Igazak-e az alábbi állítások? Írj eléjük a vonalra egy I (igaz), vagy H (hamis) 
     betűt! (10 p)

        ___  A jó Istennel tudunk beszélgetni.
     ___  Az imádságban Isten szól hozzánk, s azt teszi, ami javunkra válik.
     ___  Csak megtanult, mások által leírt imákat szabad imádkozni.
     ___  A Mennyei Atya üzenetét a Szentírásban olvashatjuk.
     ___  Isten a templomban elmondott imákra figyel.
     ___  Isten minden kérésünket teljesíti.
     ___  A Mennyei Atya csak a jókat szereti.
     ___  A Mennyei Atya azt akarja, hogy tegyük szebbé és jobbá a világot.
     ___  A Mennyei Atya lelkiismeretünkön keresztül szól hozzánk.
     ___  A Mennyei Atya azért küldte Jézust, hogy megbüntesse a gonoszokat.

5.   Melyik ima egy-egy sorát írtam le? Kösd össze! Vonalzót használj!  (8 p)

…Te őriztél meg az éjjel… Esti ima

…az Úr van teveled… Üdvözlégy Mária

... úgy szerettél engem… Reggeli ima

…adjad Urunk, hogy jól essék… Ima a szülőkért

...legyen meg a Te akaratod… Miatyánk

…jóságukért oltalmazzad… Étkezés előtti ima

…annak is adj kinek nincsen… Ima az őrangyalhoz

…életemben légy vezérem… Étkezés utáni ima
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6.   Számozással állítsd sorrendbe az esti ima sorait! (6p)

                                  Őrizd, Uram, gyermeked.

Minden munkám, örömöm,

Elmúlt napom, Istenem,   

Kezed közé leteszem, 

Ígérem, még jobb leszek,

Ami jó volt, köszönöm.

7.   Milyen imádságra ismersz rá? Írd be a betűket a megfelelő helyre!   (8 p)

hálaadó dicsőítő kérő engesztelő

      a).„mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma….”

      b).„Őrangyalom szívből kérlek, minden rossztól őrizzél meg…”

      c).„dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek…”

      d). „Téged áldlak és imádlak…”

      e). „bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére mossa meg kegyesen szívemet fehérre”

      f). „add, hogy sose érje őket miattam a bánat”

      g). „aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott”

      h). „Ó édes Istenem, hálatelt a lelkem…”

                     
                   „Az imádság nem más, mint a szeretet fénye.”

(Avilai Szent Teréz: Önéletrajz)
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