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Áldás Békesség! 

 

Ugye hamar eltelt a tavaszi szünet.Ez is más volt mint 

az eddigiek.A következő biztos jobb lesz. 

 

Bocsássatok meg rossz oldalszámot adtam meg a tankönyvből. 

Azért most nem megyünk tovább, hanem adok időt a pótlásra.Jézus 

kereszthaláláról a tankönyv 140.oldalán kezdődő leckében olvashatsz. 

Kérlek olvasd el,a tartalmát mint mint minden leckének tudnod kell. 

 

Témánk:Jézus útja a kereszttel 

 

Amikor Jézus megszületett az emberek tudták,ő lesz a világ megváltója. 

Jézus az egész életét  úgy élte hogy ezt soha nem felejtette el. 

Ezért jött el a mennyországból hogy meghaljon az emberekért. 

Most jött el hogy ezt megtegye. 

Sokan nem szerették Jézust mert nem hunyt szemet az emberek rosszasága 

bűne felett.El akarták némítani Jézust,ezért sok rosszat mondtak ellene, hazudtak felőle.Így 

tudták elfogni és halálra ítélni,pedig ártatlan volt! 

Jézust kigúnyolták,megverték korbáccsal,palástot terítettek a vállára,tövisből készült koronát 

tettek a fejére,nádszálat pedig a kezébe. 

Majd elindultak ki a városból a keresztre feszítés helyére a Koponyák-helyére. 

Vagy másik nevén a Golgotára. 

Minden keresztre feszítést itt hajtottak végre.A szokás az volt, hogy az elítéltek 

vitték a vállukon a kereszt vízszintes részét.Jézus is elindul .A kereszt nehéz volt Jézus pedig 

a korbácsütésektől gyenge.El is esett.Ekkor a kivégzést  

vezető százados a nép közül kiválasztott egy bácsit Simont,hogy vigye Jézus helyett a 

keresztet.Ez a bácsi Cirénéből való,ezért a Biblia így említi a cirénei Simon. 

Három kereszt állt a Koponyák-helyén.Jézusé a középső volt. 

A másik két kereszten rabló,gyilkos bűnözők voltak. 

Most is gúnyolták Jézust .A nép is és az egyik gonosztevő is,hogy ha Isten 

fia akkor meg tudja tenni hogy leszálljon a keresztről és szabadítsa ki őket is. 

Meg tudná tenni de nem teszi mert Istenek engedelmeskedik.A jobb oldali gonosztevő, más 

néven lator,elhiszi hogy Jézus semmi rosszat nem tett. 

Elhiszi hogy ő az Isten Fia.Neki azt ígéri Jézus hogy vele lesz a mennyországban. 

Jézus a kereszten Istennel beszélget,imádkozik.Azt kéri hogy Isten bocsásson meg azoknak 

akik ezt vele megtették.Majd az utolsó szavainak egyike: Atyám, a te kezedbe teszem le 

lelkemet.Nemsokára meghalt.A nap is elsötétült,mintha este lett volna. A római százados aki 

a keresztre feszítést  vezette ezt mondta: 

Ez az ember valóban Isten Fia volt! 

 

Jézus halála egy pénteki napon történt.Ezt a napot nagypénteknek hívjuk. 

A világon élő, Istenben hívő kersztyén  ezen a napon arra emlékezik hogy Jézus érte is 

meghalt a kereszten.Érted is szüleidért is meghalt.Ezt neked is hinned kell.Én hiszem ezt. 

 

Írásbeli feladatod: TK. 142.old.1.2.3.4. feladatok 

                                    a 4. feladathoz a rejtvényhez kérhetsz segítséget 

                                    az 5. feladat barkácsolás,ha van kedved  készítsd el 



Kérlek a megoldásokat küldjétek vissza nekem. 

A visszaküldés ideje: április 20 hétfő 

 

Végezd feladataidat önállóan és örömmel. 

 
 


