2021.03.23. 3.osztály Hittan: Senkinek sincs nagyobb szeretete annál…

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves Gyerekek és Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntelek Benneteket!
IMÁDSÁG: mondd el a reggeli imát: Szívem első gondolata…
Olvassátok el a tankönyv 87.oldalán a történetet!
Jézus azért jött, hogy elhozza közénk Isten szeretetének örömhírét. A bűn nem más, mint Isten szeretetének
visszautasítása. Jézust is sokan visszautasították. A bűn sötétsége nem bírta elviselni Isten világosságát.
Elhatározták, hogy megölik Őt. Jézus mondta: „Én vagyok a világ világossága!”
Evangélium=Örömhír
1. Hogyan fogtak össze ellene? Hová vezetett mindez? A képek segítségével mondd el, amit már tudsz!

A Jézus szenvedéséről készült történetet itt tudjátok megnézni!
https://www.youtube.com/watch?v=ip0gTwZOobw
2. Írd át a betűket! Jézus egyszer ezt mondta: (Tk. 87.o.)
„Senkinek sincs nagyobb szeretete annál
MINT AKI ÉLETÉT ADJA BARÁTAIÉRT (Jn 15,13)
Olvassátok el a 88. oldalon a bekeretezett részt!
3. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő nevekkel! (Tk. 88. o.)
Ahogy ÁDÁM ÉS ÉVA miatt mindenkire átszállt a bűn, úgy JÉZUS halála és feltámadása miatt mindannyian
megszabadulhatunk tőle. Ő az ÚJ ÁDÁM.
Ahhoz, hogy Jézus húsvéti győzelmének ereje bennünk is minél jobban megnyilvánulhasson, a mi együttműködésünk
is szükséges: az, hogy hiszünk benne és megtartjuk tanítását.
A keresztséggel azt fejezzük ki, hogy hiszünk Jézusban és úgy akarunk élni, ahogy Ő tanította. A keresztség eltörli az
áteredő bűnt, és a Szentlélek a szívünkbe költözik. Isten gyermekei és az Egyház tagjai leszünk.

4. Tudtad, hogy régen mindig húsvét éjszaka, Jézus feltámadásának éjszakáján kereszteltek?
Vajon miért? Húzd alá a megfelelő választ! Írd be a gyertyába az idei évszámot! (20 -21)
a) Mert Jézus akkor győzte le a bűnt és a halált.
b) Mert akkor mindenki ráért.
c) Mert titokban, éjszaka akartak keresztelkedni az emberek.
5. Tedd sorrendbe az ábrákat, és megtudod, mit mondott egyszer Jézus a tanítványainak! Ezt küldd
el nekem! (T. 89. o.)

HETI FELADAT:

A maradék nagyböjti időben segíts otthon, takarítsd ki a szobád, esténként pedig a lelked( vizsgáld meg a
lelkiismeretedet, minden este, hogy a nap folyamán tettél e jót, és mit)!
JÁTÉK:
- NAGYBÖJTI KERESZT PUZZLE:
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1546f35dbdcd&fbclid=IwAR1sq0gAwK7LncQO91cpBYEq1cowSKXpvYUYKjdoKWZleDdVZvCu2Gd98A

Vigyázzatok magatokra! Isten áldjon Benneteket!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

