2. digitális óra: NAGYCSÜTÖRTÖK
1. Imádság:
Bánat ima: Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a Jóistent megbántottam, erősen
fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, a bűnt és a bűnre vezető alkalmakat kerülöm. Ámen
2. Gyakorlás: kérdeztesd ki szüleiddel a kérdéssorból a 3.,8.,16.,20. 32.,41.,46. kérdést. gyakorold, ha nem
ment! Ha ment ügyes vagy!! A füzet hátuljába a szülők rajzoljanak mindig egy szívet, ha kérdeztek kérdést, és
ment gyermeküknek! Köszönöm! ☺
3. Olvassátok el az utolsó vacsoráról szóló részt szüleitek segítségével!

A LÁBMOSÁS
Jézus Virágvasárnap az emberek nagy üdvözlése és ujjongása közepette egy szamár hátán bevonult
Jeruzsálembe, a zsidók szent városába. A tömeg így kiabált: Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael
királya!

De rövidesen minden megváltozott. Jézus tudta, hogy mi vár rá, ő már készült saját magát feláldozni, hogy
megmentse az emberek életét. Ezért hívta meg tanítványait a húsvéti ünnepi bárányvacsorára, az utolsó
vacsorájára.
Jézus, hogy megmutassa tanítványainak mennyire szereti őket, egyesével megmosta a lábaikat. Ezzel példát
mutatott nekik, hogy amikor ő már nem lesz velük, akkor is tudják majd, mekkora szeretettel kell
szolgálniuk a többi embert.

A KENYÉRTÖRÉS
A lábmosás után az asztalhoz ültek. Mielőtt elkezdtek volna enni, Jézus hálát adott a Mennyei Atyának,
majd így szólt:

- Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek.

Később, a vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és odaadta a tanítványainak
ezekkel a szavakkal:
- Vegyétek és egyétek, ez az én testem.
Azután fogta a kelyhet, hálát adott, és odanyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt:
Vegyétek és igyatok ebből, mert ez az én vérem, az új szövetségé, amelyet sokakért kiontanak.
Az Úr Jézus halála előtt, utoljára együtt vacsorázott az apostolaival, kiket három esztendőn át tanított. Ezen
a húsvéti vacsorán felajánlotta életét a Mennyei Atyának, áldozatul, hogy ne haragudjon ránk emberekre
bűneink miatt. Jézus ezzel bebizonyította, hogy mennyire szeret minket.
Erről a vacsoráról emlékezünk meg nagycsütörtökön, de nem csak akkor, hanem minden vasárnap, minden
szentmisében. Jézus ugyanis meghagyta apostolainak, hogy ugyanazt cselekedjék, amit Ő tett az utolsó
vacsorán: Változtassák át a kenyeret és a bort az Ő testévé és vérévé, s így emlékezzenek meg Róla. Azóta
teszik ezt értünk papjaink folyamatosan.

Feladat
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0bbdea3c0261
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Próbáld kirakni a puzzle-t!
Ági néni

