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Áldás Békesség! 

 

A pihenés után mindig nehezebb hozzáfogni a munkának. 

Remélem pihentél, feltöltekeztél.Munkára hát. 

Tudod minden héttel közelebb vagy a célhoz. 

 

Az utolsó találkozásunkkor Jézus és az egyik lator/gonosztevő 

beszélgetését jelöltük meg témánknak.Külön nem hívtam fel a figyelmedet 

de remélem lapoztál a könyvben és a vacsorák  utáni leckét megtaláltad.Majd most is lapozz 

egyet,mert noha túl vagyunk az ünnepen,de a tananyagban most érkeztünk el a feltámadás 

tényéhez.TK.102.old. 

 

Ismétlés az ünnepkörben: 

 1.     A húsvéti ünnepkör  ünnepei,böjt,virágvasárnap 

,nagyhét,nagycsütörtök,nagypéntek,húsvét.Tudni mikor van és mit 

ünneplünk,mire  emlékezünk. 

 2.     A vacsorák, pákavacsora,utolsó vacsora,úrvacsora 

 3.     Jézus beszélget a kereszten a latorral/gonosztevővel 

 

 A keresztyének legnagyobb ünnepét a húsvétot nézzük meg Máté evangélista leírásában. 

Már túl vagyunk az ünnepen.Milyen volt? Különbözött a többi naptól? 

Ünnepként élted meg? Mitől lett, mitől volt ünnep?Tudtál emlékezni?Örülni? 

 

Jézus felkészítette a benne hívőket arra h. a Megváltónak meg kell halnia, de azt is mondta h. 

fel fog támadni harmadnapra. 

Tehát tudjuk h.Jézus pénteken halt meg,ez az első nap,szombat a második és vasárnap a 

harmadik nap.Azt pontosan nem tudjuk h.óra pontossággal mikor 

történt,de vasárnap kora reggel már üres a sír. 

         Az asszonyok ,noha Máté nem írja de mi tudjuk,h.azért mennek,h. bebalzsamozzák 

Jézus testét.Amit nem tudtak megtenni a sírba tétel előtt mert a naplementével péntek délután 

megkezdődött a páska ünnepe, azt most akarják  megtenni.A zsidóknál a vasárnap 

hétköznap,amikor már lehet dolgozni. 

Így indul útnak a Magdala városából származó Mária és egy másik Mária. 

Mikor odaérnek a sírhoz földrengést küld Isten,és így elmozdul a sír szájáról 

az  " ajtó " a nagy és nehéz kő,amit az asszonyok nem tudtak volna elhengeríteni.Ezen a 

kövön ül valaki egy angyal. 

          De voltak ott mások is katonák,akik őrizték a sírt.Mert azt gondolták a papok h. a 

tanítványok majd titokban elviszik Jézus testét,és azt mondják feltámadt. 

Ezek a katonák félelmükben majd meghaltak amikor az angyalt meglátták. 

Az angyal az asszonyokat bátorította: Ti ne féljetek! 

Azoknak akik szeretik Jézust nekik Nem kell félniük sem akkor sem ma! 

Az angyal elmondja az örömhírt feltámadt ahogy megmondta. 

Látták is az üres sírt.Sőt tudatja velük h. hol találkozhatnak a feltámadottal 

Galileában. 

         Az asszonyok örömmel futnak,viszik a hírt a tanítványoknak. 

De még ott a temetőben találkoznak Jézussal aki köszönti őket. 

Feladatuk elmondani h.Jézus várja a tanítványokat Galileában. 

 



Húsvétkor azt ünnepeljük,h.  Jézus az élet!Legyőzte a halált. 

A feltámadás haszna a bűnbocsánat-örök élet- új élet. 

 

AKI NEM HISZI JÉZUS FELTÁMADÁSÁT AZ NEM KERESZTYÉN ! 

 

Készülj  úgy h. a következő alkalommal feladatsort kapsz. 

 Szorgalmas tanulást! 

 
 


