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Kedves Versenyző! 

Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp levelezős versenyen 3. fordulóján! Kérlek, 

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

helyesírásra is! Jó és eredményes munkát kívánok!☺☺☺ 

 

1. Milyen alkalomból vitték el Jézust a szülei első ízben a fővárosba?(1p.) 

 

2. Hány éves volt ekkor? Karikázd be a megfelelő számot! (1p.) 

3 30 22 18 15 12 33 20 7 5 

3. Hány éves korában kezdett el Jézus tanítani?(1p.) 

 

4. Ki keresztelte meg Jézust? (1p.) 

 

5. Hol keresztelték meg Jézust?(1p.) 
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6. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 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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8.Melyik a Szent Három Nap?(Karikázd be a helyes választ)(3p.) 

A: nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat 

B: hamvazószerda, nagypéntek, húsvétvasárnap 

C: nagyszombat, húsvétvasárnap, húsvéthétfő  

9. Milyen jellel árulta el Júdás Jézust? (Karikázd be a helyes választ)(3p.) 

 A: Arcul csapta 

 B: Megcsókolta 

 C: Kezet fogott vele 

10. Válaszolj az alábbi kérdésekre!(3p.) 

Milyen ünneppel készülünk a Húsvétra? ______________________ 

Hány napos a Nagyböjt és mi a liturgikus színe?__________________ 

Melyik nappal kezdődik a nagyböjt?_______________________ 

11. Karikázd be az igaz állítások betűjelét! (6p.) 

A. Jézus Jeruzsálembe való bevonulását barka vasárnapján 

ünnepeljük. 

B. A nép úgy fogadta Jézust, mikor bevonult Jeruzsálembe, mint egy 

királyt. 

C. Nagycsütörtökön volt az utolsó vacsora. 

D. Jézust Júdás a Gecsemáné kertben öleléssel árulta el Jézust. 

E. Péter háromszor tagadta meg Jézust mielőtt a tyúk háromszor 

megszólalt. 

F. Pilátus Jézus helyett Barnabást engedte szabadon. 

12. Keresd ki a Szentírásból Mk. 22.15. Ha megtaláltad másold le! (2p.) 
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13. Rakd sorba a keresztút állomásait! (14p.) 

         

_______   ______    ______ 

 

                

 ______   ________   ________ 

 

                   

 _____   _______    _____ 

 

                     

 _____    ______   ______ 

 

          

______   _______ 


