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HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY 

HITTAN 

 
A versenyző neve: Forduló: 

II. 

Osztály: 

4. 

Az iskola kódja: 

Elért pontszám: 

 

 

Feladási határidő: 

2016. január 10. Elérhető pontszám:   

                             52.p.      

  

Kedves Versenyző! 

Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp levelezős verseny 2. fordulóján! Kérlek, 

figyelmesen olvasd el a feladatok utasításait! Figyelj a külalakra és a helyesírása 

is! Jó és eredményes munkát kívánok!☺☺☺ 

 

1. Keresd meg a Szentírásban a következő bibliai idézeteket, olvasd el és 

másold le! (4p.) 

a. Mik. 5,2. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

b. Iz. 9,6 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2.Válaszolj az alábbi kérdésekre! (4p.) 

Kiről szolnak a fenti jövendölések?______________________________ 

Melyik császár idején született Jézus?_____________________________ 

Miért kellett Józsefnek Betlehembe mennie?________________________ 



2 
 

___________________________________________________________ 

Mit jelent a Messiás szó?____________________________________ 

3.Ki mondta kinek?(14p.) 

József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a 

benne fogant élet a Szentlélektől van!  

___________________________   __________________________ 

„Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, s 

eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” 

___________________________   __________________________ 

Íme, most megnémulsz, és nem fogsz tudni beszélni addig a napig, amíg 

ez be nem következik, mert nem hittél szavaimnak, amelyek majd, ha 

eljön az ideje, be fognak teljesedni.” 

___________________________   __________________________ 

Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. 32Nagy lesz 

ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. 

___________________________   __________________________ 

Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult 

méhemben a gyermek. 

___________________________   __________________________ 

Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában 

___________________________   __________________________ 

Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, 

amelynek ellene mondanak – a te lelkedet is tőr járja át 

___________________________   __________________________ 

4. A következő állítások igazak vagy nem igazak. Ha igaz írj egy „I” betűt, 

ha hamis egy „H” betűt.(11p.) 

____Szent Miklós ünnepe december 4-én van. 

____A szentek ünnepe a mennyei születésnapjukon van. 
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____ December 8.-án van Szeplőtelen Fogantatás ünnepe. 

____ Szeplőtelen fogantatás ünnepén arra emlékezünk, hogy Máriának nem 

voltak szeplői. 

____ Az adventi időszak advent első vasárnapjától-december 24. délig tart. 

____A karácsonyi időszak december 24-től Vízkeresztig tart. 

____Az egyházi év advent első vasárnapjától Krisztus Király vasárnapjáig 

tart. 

____A roráté a hajnali szentmisék. 

____ Advent színe a lila és a fehér. 

____Adventi koszorú gyertyái: hit, béke, öröm, szeretet 

____Advent 3. vasárnapját Gaudete, öröm vasárnapnak hívjuk. 

5. Fejtsd meg az alábbi keresztrejtvényt!(19p.) 

1 

      

        

        2 

      

        

        3 

      

              

  4 

      

              

  5 

      

              

  6 

      

        

        7 

      

        

        8 

      

             

   9 

      

        

        10 

      

            

    11 

   

           

        12 

      

        

        13 

      

               

 14 

          

       

      

1. Itt kellett volna Ábrahámnak a fiát feláldoznia. 

2. Az egyik bűnös város. 

3. Az Újszövetség könyve. 

4. Jákob édesanyja. 

5. Jákob legkisebb fia. 

6. Felesége el akarta csábítani Józsefet. 



4 
 

7. Rebeka fia volt. 

8. A Biblia része 

9. Ez volt Rebeka fiának foglalkozása. 

10. Sínai-hegy másik neve. 

11. Ide vitték Józsefet a kereskedők. 

12. Ősatya más szóval. 

13. Ezzel vásárolta meg Jákob az elsőszülöttségi jogot. 

14.  A Biblia ennek is a mércéje. 

 

Megfejtés:_______________________________ 

Mit jelent magyarul?_______________________ 

Az egyházi év melyik időszaka ez?_______________________ 

Melyek a színei?_____________________________ 


