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Párosítsátok össze a mondatrészeket és tegyétek a megfelelő sorrendbe! Így összeolvasva a
hozzájuk tartozó betűket, megtudhatod, hogy kit nevez a mai szentírási szakasz áldottnak.
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Boldogok vagytok, akik most sírtok, (A)

Boldogok vagytok, akik most sírtok, (A)

Hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal. (K)

De jaj, nektek, gazdagok, (B)

mert már megkaptátok vigasztalástokat. (A)

Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! (I)

mert sírni és jajgatni fogtok! (Z)

Jaj nektek, akik most nevettek, (Í)

mert éhezni fogtok. (B)

Boldogok vagytok, akik most éheztek, (K)

mert sírástok nevetésre fordul. (Z)

Jaj nektek, akik most jóllaktatok, (N)

mert jutalmul bőségben lesz részetek. (I)

Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, (Ú)
Boldogok vagytok, ti, szegények, (A)

mert tiétek az Isten országa. (Z)

mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. (R)
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