
60/54. Történet

M1914.org

Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB  R3C 2G1  Canada

Minden jog fenntartva.  A történet nyomtatását vagy másolását kizárólag
nemkereskedelmi célokra engedélyezzük.

kora hajnalban Jézus 
tanítványai elhengerítve 
találták a követ. 
Amikor benéztek 
a sírba, Jézus 
nem volt ott !

Az egyik néni ottmaradt a kertben, 
és a sír mellett sírdogált. Eygszer 

Gyorsan elszaladt, hogy 
elújságolja a nagy örömhírt 
a többieknek : JÉZUS ÉL ! 
JÉZUS VISSZAJÖTT 
A 

HALÁLBÓL !

Az els húsvét

vett történet :

Máté 26-28, Lukács 22-24, János 13-21

"Megvilágít engem a te szavaidnak 
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130 

Jézus hamarosan a tanítványoknak is 
megjelent, és megmutatta nekik a szögek 

helyét. Igaz volt a hír : JÉZUS ÚJBÓL ÉL ! 

és megbízta a tanítványokat, hogy beszéljenek 
mindenkinek róla. Azután visszament a Mennybe, 

A néni a zajos 
domboldalon állt, 
szomorú szemeivel 
egy rettenetes 
dolgot látott. A 
fia haldoklott. 
Az édesanya 
Mária volt. A 
kereszt alatt 
állt, melyen 
Jézus 
függött.

Hogyan történhetett 
meg mindez ? Miért 
fejezte be Jézus ilyen 
csúnya módon azt a 

csodálatos 
életet, amit itt 
élt ? Hogyan 
engedhette 

meg Isten, hogy a Fiát 
egy keresztre 
szegezzék, hogy aztán 
ott meghaljon ? Jézus 
elrontott valamit ? 
Isten elhibázott 
valamit ?

Az els húsvét
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Írta Edward Hughes
Illusztrálta Janie Forest

Franciáról fordította Királyné Ficsor Lilla
Átírta Lyn Doerksen
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Néhány nappal 

egy néni jött 
Jézushoz, és illatos 
olajat öntött az Úr 
lábaira. "Csak pazarolja 
a pénzét !" mondták a 
tanítványok. De Jézus azt 
mondta: "Jót tesz ! A temetésemre 

Hú, de furcsa szavak ! 

A zsidók páska ünnepén 
Jézus együtt vacsorázott

a tanítványaival. Csodás

Ezután Jézus 

és borral. Ezzel akarta 
emlékezetessé tenni,

hogy Jézus
teste és vére
azért adatik,

bocsánatot
nyerjünk.

Jézus elment a 
Gecsemáné kertbe. 

tanítványok 
elaludtak. 
"Atyám" –
imádkozott 
Jézus -, vedd 

poharat ! ... De ne 
az én akaratom 
legyen meg, 
hanem a tiéd.

Hirtelen egy nagy tömeg vonult a kertbe, akiekt 
Júdás vezetett. Jézus nem ellenkezett, Péter 
viszont levágta egy bácsi fülét. 
Jézus csendben megérintette 
a férfi fülét és meggyógyította. 
Jézus tudta, hogy a 
letartóztatása Isten 
tervének része.

Ott a 

meg kell halnia. Péter a közelben állt,
a szolgák tábortüze

ember is mondta
neki: "Te Jézussal
volál !" 

fogadkozott,
hogy nem.

Végül Pilátus megadta magát, és 
Jézust kereszthalálra ítélte. 
A katonák lökdösték Jézust, 
az arcába köpködtek, és 
megkorbácsolták.  Hosszú tövises 
ágból készítettek neki egy koronát, 
és a fejébe nyomták. Azután 
felszögezték egy fakeresztre, 
hogy ott meghaljon.

A papok elvitték Jézust 
Pilátushoz, a római 
kormányzóhoz. Pilátus azt 
mondta: "Nem találok semmi 

ebben az emberben."
De a tömeg csak 
egyre kiáltozta: 
"Feszítsd meg ! 
Feszítsd meg !"

Júdás is

megbánta a tettét. Tudta, hogy 
Jézus nem követett el semmi 

gonoszságot. Visszavitte a 30 
ezüstöt a papoknak, de nem 
fogadták el.  Júdás eldobta

a pénzt, elment, és 
felakasztotta

magát.

És akkor megszólalt egy 
kakas. Mintha Isten 
hangja emlékeztette 
volna Pétert ! Ahogy 
visszaemlékezett Jézus 
szavaira, kerservesen 
sírni kezdett.

Ezután Jézus elmondta a barátainak, hogy valaki el 

"Én nem fogok elfutni !" – fogadkozott Péter. De 

háromszor meg fogsz tagadni."

Nem ! Isten nem 
hibázott el semmit, 
és Jézus sem rontott el 
semmit. 
fogva tudta, hogy gonosz 
emberek majd megölik. 
Amikor még csak kisbaba 

Máriát, hogy nagy 
szomorúság vár rá.

Nem sokkal ezután Jézus tizenkét 
tanítványa közül egy, Júdás, 

hogy 30 ezüstpénzért 
elárulja nekik Jézust.
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Milyen szomorú 
befejezés lenne 
ez ! De Isten valami 
csodás dolgot tett. 
Jézus nem maradt 
halott!

Ezután a katonák 
lepecsételték és 

Így nem mehetett 
be, sem nem 
jöhetett ki 
senki.

Többórányi szenvedés 
után Jézus azt mondta: 
"Elvégeztetett", majd 
meghalt. Teljesítette 
feladatát. Barátai 
eltemették egy 
sírboltba.

fogva tudta, hogy így
fog meghalni. Azt is 
tudta, hogy hogy halála 

fog 
hozni azoknak, akik 
belé vetik hitüket. 

feszítették keresztre. 
Az egyik hit Jézusban,

és a Paradicsomba 
ment. A másik 

elkárhozott.

16 1715 18


