
JÉZUS KRISZTUSBA, ISTEN FIÁBA VETETT HIT 

17. Óra: Jézus Krisztus kínszenvedése és kereszthalála  

 
1.Virágvasárnap 

Virágvasárnap a nagyböjti időszak utolsó vasárnapja. Ezen a napon vonult be Jézus 

ünnepélyesen Jeruzsálembe. Jeruzsálem lakói úgy fogadták Jézust, mint egy 

királyt: lerakták elé ruháikat és pálmaágakat lengettek.  

Virágvasárnap megemlékezünk Jézus bevonulásáról  

 

 

 

 

2.A Templom megtisztítása 

 

-Jézus Messiásként dicsőségesen vonult be Jeruzsálemben s így kimutatta 

hatalmát a nemzeti szentély, a Templom  

fölött is. A drámai asztalborogatás tiltakozás az Isten tulajdonát jelentő 

„imádság házában” folytatott kereskedelem és üzletelés ellen. 

 

 

 

3. Az Utolsó Vacsora 

Jézus a keresztáldozatot előlegezte az Utolsó Vacsorán. Az Utolsó Vacsora 

nagyjából olyan volt, mint egy zsidó húsvéti vacsora. A zsidók egyszer 

évente megemlékeztek az ősök Egyiptomból való szabadulásáról.  

Az Utolsó Vacsorán a családfő  

szerepe Jézust illette, mivel ő volt a tanítványok mestere. Áldozati bárány 

nem volt, mivel maga Jézus lett a húsvéti áldozat másnap, a kereszten. A 

kovásztalan kenyér Jézus isteni teremtő(!) szava által az ő valóságos teste, 

az áldás bora pedig már nem a megemlékezés bora volt, hanem Jézus  

valóságos vére. Lényeges azonban Jézus parancsa, melynek alapján a szentmiseáldozatban megünnepeljük 

szent áldozatát: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” 

-Az Utolsó Vacsorán mosta meg Jézus apostolai lábát annak jeleként,hogy ők is majd alázatosak legyenek és 

szolgálják az embereket, ne a tiszteletet várják el tőlük. 

-Az Utolsó Vacsoráról ment el Júdás, hogy 30 ezüstpénzért elárulja Jézust. 

-Az Utolsó Vacsora legfontosabb eseménye azonban az Oltáriszentség alapítása volt. Ezzel lesz kapcsolatos az 

egyik feladat is. 
 

4. A Getszemáni kert 
Jeruzsálem falain kívül található. Jézus itt verítékezett vért halálfélelmében. Itt 

tartoztatták le Jézust is Júdás árulása következtében 

 

 

 

 

 

5.Jézus a főpap és a Főtanács előtt  

Jézus magát Istennek nevezte, mivel az Isten Fia címet viselte. Ez a zsidó vezetők 

törvénye szerint olyan bűn volt,amiért halálra kellett ítélni. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6,8.Jézus kétszer Pilátus előtt  

Pilátus azért szerepel a Hiszekegyben, hogy ezáltal lehessen bizonyítani, hogy Jézus 

nem legenda, hanem tényleg élt. Pilátus a császár helytartója volt Jeruzsálemben és 

halálos ítéletet csak ő hozhatott. Ezért ha a főpap ki akarta végeztetni Jézust szükséges 

volt Pilátus jóváhagyása. Így került Jézus Pilátus elé. 

 

 

 

 

 

 

7. Jézus Heródesnél 

-Pilátus azért küldte át, hogy elhárítsa magáról a felelősséget.  

- Heródes Antipás 

Galilea helytartója volt, tehát Jézus, mint názáreti az ő alattvalója volt. 

 

 

 

 

9.Jézus a keresztúton és a kereszten 

Különös módon kihangsúlyozza ezt a keresztúti ájtatosság. 

Jézus teljesen vállalta az emberi sorsot, még a kereszthalált is, ami a rabszolgák 

halála volt.   

 

 

 

 

 

 

 

10. Jézust eltemetik 

Jézus testét Arimateai József sziklasírjába helyezték, sürgösen, mert 

Húsvét szombatja következett és nem maradhatott holttest  

eltemetetlenül. 
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FELADATOK 

Két feladatotok van mindkettőt a LearningApps-en kell megoldani. Hogyan találod meg? 

 

1.FELADAT 

1.Rámész a Google keresőre, majd beírod telefonon: 

learningapps.org 

2.Klikkelj rá az első lehetőségre, így bejutsz az 

applikációba. 

3.A jobb felső sarokban klikkelj a magyar nyelvre  

4.A „Tankocka keresése” rovatba, a bal felső sarokba 

írd be: Az Eukharisztia alapítása  

5. A kategória címszónál klikkeld be: Vallás 

6.Megjelenik a Az Eukharisztia alapítása címszavú 

feladat-ikon. Klikkelj rá. 

7.Töltsd ki a szöveget, majd készíts egy 

screenshot-ot és küldd el!  

 

2.FELADAT 

A lépések ugyanazok, mint az előbb az eltérés a 

következő: 

8.Ezután a 3. oldalra mész és megtalálod Jézus 

utolsó napjai Jeruzsálemben címszavú 

feladatot. Klikkelj rá. 

9.Melyik piros pont mit jelöl? Klikkelj rá, 

megjelennek a variánsok s közülük választod ki a 

helyesnek gondolt és ráklikkelsz. Megjelenik a 

térképen. A jobb alsó sarokban levő kék gombot 

megnyomva ellenőrizheted.

 

Mikor mindkét feladattal végeztél készíts egy Screenshot-ot és küldd el! Felteheted a Moodle-re  

is, de elküldheted a Facebook Messenger címemre is, a Miklos Csaba névre szólóan. 

Jó munkát!Várom az előbbi óra megoldásait is! Mivel a kulcsszót nem lehet beírni a lépések a fentiek, csak 

a feladat megnevezését kell beírd a múlt órai lapról. Ajánlom, hogy a következményeket elkerüljétek 

oldjátok meg a feladatokat. Ha valakinek nehézsége van rendelkezésére állok.  


