
  7. osztály.  IX. hét. május 11-15. 

 

 

Áldás Békesség! 

 

Minden embernek van életútja.Mi Jézusét vizsgáljuk. 

Kérlek most nyisd ki a tankönyvet  a 109. oldalon.Így könnyebb. 

Észrevetted e már hogy az ünnepeik Jézus életéhez kapcsolódnak. 

Természetesen a családi és a társadalmi ünnepeket kivéve. 

Jézus élete a menny és föld között mozog. 

Elhagyta a menny dicsőségét és eljött ide a 

földre,                                                                                                    

 -    az az időszak ,amikor az emberiség várja,hogy ez megtörténjen  --Advent 

 -     alászállt a földre,megszületett,Betlehem,istálló                  -- Karácsony     

 -     30 évesen elhagyja Názáretet és 3 évig tanít  ez a prófétai tiszt 

-      meghal a kereszten, bemutatja az engesztelő áldozatot   -- Nagypéntek 

                                                                               ez a főpapi tiszt 

-      sírban van,de a 3. napra 

-      feltámad           --- Húsvét 

-     40 napig még itt van a földön és felmegy a mennybe  -- Áldozócsütörtök 

-     a mennyben ,ott ül az Atya jobbján,vagyis uralkodik 

                                                                              ez a királyi tiszt 

-    erőt küld, húsvét után 50. nap, a Szentlélek eljött             -- Pünkösd 

 

Látjuk tehát Jézus életének főbb eseményeit és a hozzá kapcsolódó 

ünnepeket.Ezt egyébként már mindenkinek tudnia kell,hiszen részleteiben 

már tanultuk. 

Látjuk azt is, hogy Jézusnak 3 tisztsége van: 

      1. Próféta,   mert az ószövetségben a próféták feladata volt,hogy Isten 

                           akaratát  elmondják az embereknek.Jézus is így tanított, 

                           elmondta kicsoda az Isten és mit tesz az emberért. 

      2. Főpap,      mert a templomban az engesztelő áldozatot csak a főpap 

                           mutathatta be.Jézus magán engedi bemutatni és önmaga  

                           lesz az engesztelő áldozat, aki meghalt a világ bűneiért. 

      3. Király,      mert uralkodik,de nem földi értelemben,hanem most a mennyben 

 

Az ÉG szó hármas jelentése 

 

Fizikai valóság:    1. levegőég        --->  madarak birodalma 

                             2. csillagos ég    ---> űrhajósok,műholdak világa 

Lelki valóság        3. mennyország  ---> üdvösség,ide érkezett vissza Jézus 

                                  

A mennybemenetel hármas haszna 

 

Vannak akik azt mondják jobb lett volna ha Jézus nem megy vissza a 

mennybe.Akkor többen hinnének benne.Biztos hogy nem.Félő ha itt 

marad a földön,akkor celebet csinálnak belőle.Ez így jó ahogy van. 

Egyébként Jézus megígérte hogy lelke által az emberekkel lesz. 

 

Miért is jó, hogy Jézus visszament a mennybe? 

Három haszna is van. 

1. Van ügyvédünk,szószólónk     -- ahogyan a főpap esedezik a népért 



                                                            úgy Jézus is szívén viseli ami életünket. 

                                                             Ő könyörög értünk Istenhez,hogy  

                                                             bocsássa meg bűneinket. 

2. Hazánk a menny!                        -- Jézus elment hogy helyet készítsen 

                                                             ... hogy ott legyenek velem,ahol én  

                                                              vagyok.mondta Jézus. 

                                                              Itt a földön itthon vagyunk,a mennyben 

 pedig otthon leszünk.Haza várja Jézus az övéit.Ezt 

hívjuk kettős állampolgárságnak. 

3. Lelkét küldi                                  --  az igazság lelkét,aki bennünk van. 

                                                              Ez pünkösd ünnepén valósult meg. 

 

Ő  Jézus, visszajön ! 

 

Sokan nem hiszik ezt, de te hiheted.Attól hogy valaki nem hiszi ,még így lesz! 

Amit Jézus/ Isten  megígért, az beteljesedett.Ez is megtörténik, de hogy mikor azt nem 

tudjuk.Amikor Jézust kérdezték, azt mondta: sem a napot sem az órát nem tudjátok.Ellenben 

adott egy tanácsot: 

" Ti is legyetek készen mert abban az órában jön el az Emberfia amelyről nem is 

gondoljátok." Máté 24:44. 

Jézus amikor visszajön akkor ítéletet fog tartani.Megítéli az emberek hitét. 

Aki hozzá tartozik az elnyeri az örök életet,és övé lesz a mennyország. 

Most mi,egy olyan időben élünk, amit II.Adventnek hívunk.Advent várakozás 

Jézus eljöveteléére,de ez már testben megtörtént,( Jézus születése ) mi most 

már visszavárjuk őt.Tehát a II.Advent,Jézus mennybemenetelétől a II. vissza- 

jöveteléig tartó idő. 

Olvasd el a tankönyvet is.109-115. oldal 

Feladatod a tanuláson túl, egy beadandó. 

Jézus életútjáról tanultunk.Készítsd el a te eddigi életutadat! 

A visszaküldés időpontja:május 20,szerda 

Jó tanulást kívánok! 

 
 


