
7.osztály 

 

Áldás Békesség ! Kedves Tanítványaim! 

 

Bátorítok mindenkit a tanulásra.Figyelmeztetlek ez a kötelességed! 

A szünet után lesz számonkérés.Ez nem fenyegetés, csak h. tudj tervezni. 

 

Folytatjuk tovább a témánkat. 

Böjtben élünk, a témánk még inkább aktuális az ünnepkörben. 

Több mindent tudsz már -remélem - a keresztről, a keresztre feszítésről. 

De mitől különleges Jézus kereszthalála? 

Vagy úgy is mondhatnánk,mitől páratlan az ő halála. 

Most a páratlan szón ne a szétdobált zoknidat értsd, aminek hogy hogy nem  

de eltűnt a párja.A páratlan itt azt jelenti,h.egyedi,különleges,nincs hozzá 

fogható.Megismételhetetlen. 

Jézus halála páratlan mert: 

1,    ártatlan,----   a rabszolgák között ő az Isten ártatlan báránya,aki magára  

                            veszi a világ a te bűnödet is 

                           Ártatlanságát elismeri Pilátus,a római helytartó, amikor  

                           kimondja:semmi bűnt nem találok benne. 

                           Heródes  így vall: nem találtam egyet sem azok közül a 

bűnök                              közül( amikkel hozzá vitték) 

                            Lator ezt mondja a kereszten:de semmi rosszat nem 

követett                              el. 

                            A százados is kimondja:ez az ember valóban igaz volt! 

Ezek az emberek egy sem ,az akkori egyházhoz tartoztak.Mégis meglátták  

Jézus igaz,ártatlan,bűn nélküli voltát. 

2,    saját maga vállalta a halált 

                             ez volt a küldetése Istentől.Ezért lett emberré,ezért hagyta el  

                             a menny dicsőségét.Egész életének meghatározója,: 

                             Atyám legyen meg a te akaratod! 

3,     megjövendölték a próféták 

                              már születése előtt 700! évvel Ézsaiás próféta előre vetíti, 

                              mennyit és hogyan fog szenvedi a Messiás,aki elveszi a világ 

                              bűnét.Beteljesedett a prófécia. 

 

Jézus a kereszten.A városon kívül az u.n.Koponyák - helyén vagy a Golgotán 

kerül sor a halálra.3 kereszt áll ott.Jézusé a középső. 

A kereszten Jézus 7szer szólal meg.Ezt így szoktuk mondani,Jézus hét szava a kereszten.Ezek 

a mondatok , megszólalások a 4 evangéliumban találhatók. 

Természetesen a Tk-ben is benne van. 

 

Most jön a feladatod,írásban,visszaküldendő munka. 

Készíts egy plakátot,aminek hátterében a kereszt áll.Legyen a munkádon  Jézus szava 

feltüntetve,olvasható módon.A megvalósítást  a kreativitásodra bízom.A TK 90. oldalán 

találod Jézus mondásait! 

Kötelező mindenkinek! A visszaküldési határidő április 14. a tavaszi szünet 

vége.Természetesen küldheted előbb is.Akik nem küldik vissza a feladatokat,azokét is kell 

értékelnem,azoké sajnos elégtelen. 

 

Jó törpölést és szép munkákat.Dolgozz örömmel! 
 


