Katolikus hittan – Ega 3. b – 2021. 03. 08. - Mindent odaadott
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves Szülők és Kedves Gyerekek!
A mai hittanóra témája: Mindent odaadott
IMÁDSÁG: Őrangyalom, szívből kérlek, Bűntől, bajtól őrizzél meg! Életemben légy vezérem, Halálomkor állj
mellettem! Amen.

MINDENT ODAADOTT: 26. LECKE
-

Olvassátok el a tankönyv 84.oldalán a történetet!

Közeledett a pászka ünnepe. Jézus tanítványaival Jeruzsálembe ment, hogy a húsvéti vacsorát oly módon fogyassza el,
ahogyan azt a zsidó nép az egyiptomi kivonulás óta évről-évre megtette. Az ünnepi lakomán többször is hálát adtak
Isten jótéteményeiért, a szabadulásért; bárányt, keserű salátát, kovásztalan kenyeret ettek, bort ittak. Ezen a
vacsorán azonban más is történt. Jézus fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte és így adta a tanítványoknak:
„Vegyétek és egyétek, ez az én testem.” A vacsora végén fogta a kelyhet, hálát adott és ezt mondta: „Igyatok ebből
mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségé, mely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.” Majd hozzátette:
„Ezt tegyétek az én emlékezetemre!”

Az utolsó vacsora történetét itt tudod megnézni: https://www.youtube.com/watch?v=hglnnPuaE-k
Pászka:
Hálaadó ünnep az egyiptomi szolgaságból való szabadulás emlékére. Ettől kezdve minden évben megemlékeztek erre
a csodára a zsidók, nemzedékről, nemzedékre. A pászka – kovásztalan kenyér jelképezte, hogy az egyiptomi
meneküléskor nem volt idő arra, hogy a kenyér megkeljen. A bor a szabadulás és a zsidó nép kiválasztásának jelképe
is volt.

A tanítványok korábban tapasztalták, hogy Jézus szava természetfeletti erővel bír. Ezért biztosak voltak benne, hogy
az Ő szavára a kenyér és a bor titokzatos módon átváltozott testévé és vérévé.
FELADATOK:
1. Karikázd be, mit ettek az utolsó vacsorán!
- Olvassátok el a tankönyv 85.oldalán, hogy mit jelent a Húsvéti bárány keresztény értelmezése!
Azon az estén az apostolok még nem tudták − mi már tudjuk − milyen súlyos szavak voltak ezek: „ez az én vérem,
mely értetek kiontatik”. A vacsora után Jézust elfogták és másnap a kereszten valóságosan odaadta életét. Annak
idején, az Egyiptomból való kivonulás előtti estén, a feláldozott bárány vére mentette meg a zsidó népet. Most Ő maga
lett a föláldozott húsvéti bárány, akinek halála és feltámadása megszabadít minket bűneinktől.
2. Emlékszel, mit mondott Keresztelő János a Jordánnál, amikor látta közeledni Jézust? (Ezt a mondatot
küldd el nekem!!!)
3. Miért hívjuk ezt a lakomát utolsó vacsorának? Húzd alá a helyes választ!

-

Olvassátok el a tankönyv 86.oldalán, hogy mit jelent az Eucharisztia szó!

Jézus annyira szeret minket, hogy szenvedett és meghalt értünk. A kenyér és a bor színe alatt velünk maradt, hiszen
rábízta apostolaira, hogy ugyanazt tegyék, amit Ő ezen a vacsorán. Így mi is egészen közel kerülhetünk Jézushoz.
Táplál és átalakít minket, felemel az Isten közösségébe.
A szent test és szent vér gyönyörű görög neve: Eucharisztia.
Mit jelent az Eucharisztia? Eredetileg hálaadást jelentett, később Jézus testének és vérének szentségét.
Magyarul Oltáriszentségnek nevezzük.
4. A szentségházat sok helyen búzakalász és szőlőfürt díszíti. Beszéljétek meg, hogy miért! Egészítsd ki a
rajzot!

A búza - a kenyér jelképe:

A szőlő - a bor jelképe:
5. Mikor ünnepeljük az utolsó vacsorát? Pótold a magánhangzókat!

HETI FELADAT: Próbálj lemondani valami jóról valaki más javára!
Köszönjük Jézus, hogy közöttünk maradtál!

ÉNEK: https://soundcloud.com/tornay-gabor/te-hivsz-meg-minket-a-lakomara
JÁTÉK: UTOLSÓ VACSORA PUZZLE:
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0bbdea3c0261&fbclid=IwAR2YVpDDeXXFYbrpyNFJwwFSM0KbX2wqmZYJO
XhnFQgekjb2hPO-OuueU4c

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ági néni

