
7. osztály.  VII.hét. április 27-30. 

 

Áldás, Békesség! 

 

Ma a világban élőket összeköti egy érzés a félelem érzése. 

A vírus miatti halálfélelem.Az időst a fiatalt,ha magára és szeretteire gondol. 

Azok az emberek akik hit nélkül élnek,akik nem hisznek a feltámadásban  és a örök életben, 

nekik minden reménytelen kilátástalan. 

Nekünk keresztyéneknek ott van az életünkben húsvét után még inkább az öröm,hogy 

feltámadott Urunk van, élő Urunk van.Az életünk nem a semmibe fut hanem őhozzá.Luther 

Mártonról a nagy reformátorról szól az a kis anekdota ,hogy amikor elcsüggedt,amikor a 

Sátán elbizonytalanította az örök élet felől,akkor mindenhova kiírta azt hogy VIVIT,ami azt 

jelenti hogy Ő ÉL! 

Ez adott neki  erőt a csüggedésben. 

1. A húsvét neve: 

Az élet ünnepe a húsvét.De csak a magyarban nevezik így.A húsvét változó napon van,nem 

úgy mint a karácson,ami mindig dec.25-26. 

Az ünnep időpontját mindig ki kell számolni a naptár készítőknek.Ugyanis húsvét a tavaszi 

nap-éjegyenlőséget követő első holdtölte utáni első vasárnap. 

Ehhez igazodva változik minden évben a böjt és a húsvét utáni ünnepek,mint az 

áldozócsütörtök és a pünkösd. 

A magyar nyelv nem adja vissza  az ünnep tartalmát Húsvét = a hús magunkhoz vétele,mert 6 

hétig böjtöltek az őseink.Vége lett a böjtnek,végre lehet húst enni ,magukhoz venni.Az angol, 

a német, azt mondj a vasárnapról hogy a nap napja,vagyis a napok között a nap, a 

legfontosabb nap.Az orosz nyelvben a vasárnap szó ,a szótári jelentése a feltámadás napja.Ez 

adja vissza leginkább hogy Jézus vasárnap támadt fel.Ez az Úrnapja. 

A magyarban először vásárnap volt a neve.Amikor 10 faluhoz tartozott 1 templom, a 

hívek elmentek a templomba.A templom után pedig az odajött 

vásározók hozták a portékájukat eladásra.A magyar nép összekötötte  

ez a vásárlás napja.Az á-ról lekopott az ékezet és így lett vasárnap, az Úr napja 

Mert Jézus egy ilyen vasárnap támadt fel. 

Az ősegyház áttér a szombat zsidó nyugalom napjáról a vasárnap ünneplésére. 

A HÚSVÉT A KERESZTYÉNSÉG LEGNAGYOBB ÜNNEPE! 

2, A húsvét következménye 

Ha Jézus nem támadt volna föl a halálból,ha nem élő Istenben hihetnénk , annak nem volna 

semmi  értelme.Egy halott isten,olyan mint a bálványisten,ami nem tud értünk tenni 

semmit.Ennyi erővel a kabaládat is kinevezhetnéd istennek. 

A húsvéti hit következménye: 

a,   AZ ÁLTALÁNOS KEGYELEM,amikor az ember vágyakozik az örök életre. 

      Nem akar semmi rosszat magának.Hiszi hogy van folytatás a halál után. 

      Erre utalnak a különböző korok szokásai.A bebalzsamozás,a különböző 

      használati szerszámok sírba tétele a halott mellé,vagy a magzatpózba való        helyezése 

az elhunytnak,ha oda ér az örökkévalóságba,megszülethessen          újra. 

      Különböző vallások más más szavakkal illették az örök életet. 

      A zsidók Seolnak hívták, az ószövetség sokszor említi. 

      A mohamedánok Paradicsomnak nevezték,Jézus azt mondja  az egyik                latornak,: 

ma velem leszel a Paradicsomban.(paradicsom = díszkert ). 

      A buddhisták Nirvánának nevezik, mi pedig üdvösségnek mondjuk. 

      A vágy minden emberben ott van.De hogy mit tesz a vággyal , az a hitén            vagy a 

hitetlenségén múlik. 



b,   A KÜLÖNÖS KEGYELEM,hogy ez valóság lehet a te számodra is. 

      Jézus megragadható az örök élet! 

      Jézus ezt mondta önmagáról: 

      Én vagyok a feltámadás és az élet,aki hisz énbennem, ha meghal is él!              János 

11:25.Ez ami reménységünk,hitünk alapja. 

 

3, A húsvét jelképei. 

    a,   bárány   =      Jézus az Isten báránya aki feláldozza magát a bűnért, 

                                 a biblia korában a legelterjettebb áldozati állat a bárány 

                                 volt. 

    b,  tojás      =       jelképezi Jézus sziklasírját 

    c,  nyúl       =       Péter és János gyorsan fut a sírhoz,hogy meglássák üres e  

                                ahogy az asszonyok mondják. 

    d,  locsolkodás   = az ősegyházban a megtértek keresztelésének a napja a  

                                húsvét volt 

A szokások velünk élnek de sokan nem tudják annak vallási hátterét. 

Te ne légy ilyen, tanuld meg. 

Feladatod.TK.100-103. old. 

Beadandód nincs. 

 
 


