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Áldás, Békesség ! 

 

Ismételjünk egy kicsit.Emlékezned kell,hogy Jézust csütörtökön fogják el pénteken hal meg 

és vasárnap támad fel.Az a pénteki nap nagyon szomorú nap Jézust 

megostorozták,kigúnyolták ,palástot terítettek a vállára,töviskoronát tettek a fejére,nádszálat a 

kezébe.És Jézus ezt szótlanul tűrte.Maga vitte a keresztjét majd Átvette tőle egy Simon nevű 

ember.A Koponya-helyen állt Jézus keresztje.A 3 kereszt közül a középső volt az övé.Jézus a 

halála előtt ezt mondta: Atyám a te kezedbe teszem le a lelkemet.Amikor meghalt a nap is 

elsötétült.Jézus kereszthalálának napját Nagypénteknek hívjuk.A feltámadásának napja pedig 

a Húsvét. Ugye ezeket mind tudod!Mert tudnod kell! 

 

Bizonyára játszottatok már olyat,hogy bekötöttétek egymás szemét és ki kellett találni ,hogy 

ki mondott egy mondatot. Őt nem láttad és mégis tudtad ki az.Felismerted a hangjáról.Jó 

játék.De valakit felismerni lehet a mozdulataiból is.A mai leckénkben ennek a felismerésnek 

lesz nagy szerepe. 

 

Jézus két tanítványa, nem a 12 közül  valók, szomorúan mennek haza. 

Emmaus nevű faluban éltek,ami csak 12 KM távolságra volt Jeruzsálemtől. 

Ez kb.olyan távolság, mintha Tiszakécskéről a szomszédos Lakitelek településre 

mennétek el.A két tanítvány gyalog ment.Szomorúságuk oka  az ami Jézussal történt.Nem 

értik miért kellett Jézusnak meghalnia,ők nem ezt várták Jézustól. 

Melléjük szegődött  egy idegen.Beszélgetni kezdtek.Az idegen kérdezte tőlük hogy miért 

szomorúak?Ők nem értik a kérdést,hiszen mindenki a Jézus haláláról beszél,csak ez az idegen 

nem tud semmiről?Elmondják mi is történt Jézussal,sőt azt is elmondják,hogy az asszonyok 

ma reggel amikor a temetőbe mentek üres sírt találtak,meg hogy angyalok is voltak a sírnál 

akik azt mondták Jézus feltámadt!A két tanítvány nem is tudja mit higgyen. 

Ez az idegen pedig tanítja őket az úton hazafelé.A Bibliából, hogy ennek így kellett történnie 

vagy ti nem ismeritek a Szentírást?Miközben hallgatták az idegent a szívüket átjárta a 

békesség és minden bánatuk elmúlt. 

Hazaértek.Az idegent kérlelték hogy maradjon velük, vacsorázzanak,egyébként is este van 

már.Az idegen bement velük.Asztalhoz ültek,vacsoráztak.A z idegen kezébe vette a kenyeret 

hálát adott,megáldotta tört belőle és a tanítványoknak adta.És ebben a cselekedetben,ebben a 

mozzanatban felismerték akit eddig idegennek gondoltak.Jézus volt az.A feltámadt Jézus. A 

következő pillanatban már Jézus nem volt ott.De a tanítványok öröme megmaradt. 

Vacsora után visszamentek Jeruzsálembe elmondani ,hogy igaz a hír,Jézus feltámadt és ők 

találkoztak vele.A tanítványok örömmel fogadták a hírt,Jézus él! 

 

Az a Jézus akiben hiszünk él! Nem halott Istenben hiszünk,hanem élő Istenben,aki most is 

él,de szemünkkel nem látjuk.De cselekszik  érted is. 

 

Feladatod:Tk.146.old. 1,2. feladat elvégzése és visszaküldése 

Visszaküldés ideje: április 27,hétfő 

 

Megújult erővel és örömmel dolgozz! 
 


