
 

8. osztály  IX. hét.május 11-15. 

 

Áldás Békesség! 

 

Szeretnélek figyelmeztetni,mielőtt kitörnél mint a vulkán,hogy ne felejtsd el a 

kiadott tananyag 2 tanítási órára vonatkozik!Mielőtt lázadnál, gondolj erre, 

és csillapodj le.És azt se felejtsd el, hogy 14-15 éves vagy, nem óvodás! 

Tessék e szerint viselkedni és felelősségteljesen tanulni.Mindenki bízik 

benned te is bízz magadban. 

 

A témánk a második sákramentum, az úrvacsora. 

Kérlek most vedd elő a tankönyvedet mert lesznek módosítások amiket  

jelölnöd kell. 

 

59.Mikor szerezte az Úr Jézus az úrvacsora sákramentumát? 

 

Kereszthalála előtt,nagycsütörtökön este,az utolsó vacsorán..... 

Nem írom tovább ott van a könyvben Az egész kell. 

 

Magát a cselekvés folyamatát már ismerjük.Jézus a páskavacsorát 

használja fel arra, hogy tanítványainak elmondja, nincs többé szükség 

a bárány leölésére,mert Jézus fogja a legnagyobb áldozatot bemutatni 

kereszthalála által.Jézus újat kezd.Ezt az újat várja el azoktól akik benne  

hisznek.Jézus arra kéri a tanítványait,hogy így emlékezzenek rá .A kenyér és a bor magukhoz 

vételével.Amikor úrvacsorázunk akkor arra a Jézusra emlékezünk aki életét adta  a mi 

bűneinkért. 

 

60.Hogyan fogsz készülni az úrasztalához? 

 

Igaz bűnbánattal.Részt veszek az előkészítő héten az istentiszteleteken. 

Megbocsátok azoknak, akik megbántottak,és bocsánatot kérek azoktól, 

akiket én bántottam meg. 

 

Egy találkozásra mindig készülsz.legyen az baráti, családi,.... 

Vannak aki ötször átöltöznek ,hogy jól nézzenek ki.Vannak aki egy fél marék zselét kenek a 

hajukra, hogy jó álljon a hajuk...... 

Az Istennel való találkozásra is készülni kell.Nem külső cicoma kell.Nem arra  

figyel az Úr, hanem arra mi van a szívedben.Isten előtt alázattal, bűnbánattal 

kell megállnunk.Őt becsapni nem lehet.Egy találkozástól azt fogod kapni, 

ahogyan felkészültél rá.Ha rendezni akarod a kapcsolatodat Istennel,vagy is szeretnéd ha 

megbocsátana neked, akkor neked is keresni kell az utat embertársaidhoz.Rendezni kell a 

félreértést,a rosszat amit tettél.Ugyanakkor tudnod kell megbocsátani, hiszen Isten is 

megbocsát neked.Ere kellenek 

az istentiszteletek.Ebben segítenek neked. 

 

61.Hogyan imádkozol úrvacsoravétel előtt a padban? 

 

Itt nem a tankönyv szövegét vesszük!Húzd át, és írd oda a 460.ének 1.versszak. 

Amint vagyok sok bűn alatt 

de hallva hívó hangodat 



ki értem áldozád magad 

fogadj el Jézusom. Ámen 
 

A lelki felkészülésünk része az imádság.Jól összefoglalja helyzetemet. 

Bűnös vagyok,szabadulni szeretnék,Jézusnál lehetséges. 

 

62.Hogyan imádkozol kenyérvételkor? 

 

Uram Jézus ! A te megtöretett szent testednek érdemében részeltess engem, 

szegény bűnös szolgádat! Ámen. 

 

Vagyis,azért kérhetjük a bocsánatot,mert Jézus   a testét és vérét adta értünk. 

 

63.Hogyan imádkozol pohárvételkor? 

 

 Uram Jézus ! A te kiontatott szent vérednek érdemében részeltess engem,szegény bűnös 

szolgádat! Ámen. 

 

Látod a két imádság ugyan az ,csak a kenyér helyett bor áll. 

Az értelme is ugyan az. 

 

64.Hogyan imádkozol úrvacsoravétel után a padban? 

 

Ezt is húzd át,mert másikat tanulunk.Itt is egy énekeskönyvi  szöveget tanulunk, 

amit sokszor éneklünk is az úrvacsoraosztásos istentisztelet végén. 

A 448.dicséret 1. és 7. verse. 

Hírdetvén az Úr halálát, 

Uram néked adunk hálát, 

Hogy nemcsak tartod testünket, 

Hanem táplálod lelkünket. 
 

Amely fogadást ma tettünk, 

Midőn asztalodról ettünk, 

Uram segélj hogy megálljuk, 

A bűnöket megutáljuk. Ámen. 
 

65.Mi az úrvacsorában a látható jegy? 

 

A kenyér és a bor.Jézus Krisztus megtöretett testét és kiontatott vérét jelképezi. 

 

Ugye ezt már nem kell magyarázni. 

 

66. Mi az úrvacsorához fűződő ígéret? 

 

Aki eszi az én testemet és issza az én véremet , annak örök élete van- 

mondja Jézus. 

 

Természetesen itt nem kannibalizmusról van szó,hanem a szimbólumokról. 

Ahogyan ezt már tanultuk. 

 

És most kérlek,tanulj!!!Légy szorgalmas. 
 


