
 

JÉZUS KRISZTUSBA, ISTEN FIÁBA VETETT HIT 

18. Óra: Jézus Krisztus feltámadása 
-tanulói változat- 

 

Youcat 104:Nem lehet kereszténynek nevezni azt, aki nem hisz a feltámadásban. 

Ez annyira fontos hittétel, hogy hitünk alapkövének is lehet nevezni. Szt. Pál 

apostol írja: „Krisztus feltámadt a halottak közül, elsőnek a halottak közül. Ha 

Krisztus nem támadt fel hiábavaló a mi igehirdetésünk és hiábavaló a ti hitetek is”(1 

Kor 15,14) 

 

Youcat 105:A minden reményüket vesztett tanítványok úgy jutottak Jézus 

föltámadásának hitére, hogy halála után látták Őt különbözőképpen megjelenni, 

beszéltek vele, és élőként tapasztalták meg. 

 Youcat 106: Van-e bizonyíték Jézus föltámadására? 

Legrégebbi bizonyítéka Szent Pál egyik levele: 1 Kor 15,3-6. 
3Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, az Írások 

szerint, 4eltemették és harmadnap feltámadt, az Írások szerint. 5Megjelent Péternek, majd a 

tizenkettőnek. 6Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek jelent meg, ezek közül a legtöbben még élnek, 

néhányan azonban már meghaltak. 

Pál itt élő hagyományról tájékoztat, amelyet az ősközösségben talált, amikor két vagy három évvel Jézus halála és 

feltámadása után - a feltámadt Úrral való személyes találkozása nyomán, amely az életét megváltoztatta - maga is 

kereszténnyé lett. 

 

Jézus feltámadását az evangéliumok több helyen igazolják. Néhányat meg is fogunk említeni.   

a) Az üres sír 

Az asszonyok hírüladása után Péter és János elmentek a sírhoz és 

meggyőződtek ők is a leplekről és a tőlük külön fekvő, szépen 

összehajtogtott szemfedőről. 

-Az asszonyok látogatása a sírhoz(Lk 24,1-12) 
1A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, s magukkal vitték az 

előkészített illatszereket is.2Úgy találták, hogy a kő el volt a sírtól 

hengerítve. 3Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. 4Még fel sem 

ocsúdtak meglepetésükből, már két férfi jelent meg mellettük ragyogó 

ruhában. 5Ijedtükben a földre szegeződött a tekintetük. De azok így szóltak 

hozzájuk: „Miért keresitek az élőt a halottak között? 6Nincs itt, feltámadt. 

Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt: 7Az 

Emberfiának – mondta – a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de 

harmadnap feltámad.” 8Erre eszükbe jutottak e szavai. 9A sírtól visszatérve 

mindent hírül adtak a tizenegynek és a többieknek. 10Mária Magdolna, 

Johanna és Jakab anyja, Mária, s néhány más asszony hozta a hírt, aki 

még velük volt, az apostoloknak, 11de azok üres fecsegésnek tartották, és 

nem hittek nekik. 12Péter mégis menten felkelt, és a sírhoz futott. Benézett, 

de csak a lepleket látta. Hazament, és magában igen csodálkozott a 

történteken. 

-Péter és János apostolok a sírnál(Lk 24,1-12) 
1A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. 

Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. 2Erre elfutott Simon Péterhez és a másik 

tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, 

hova tették.” 3Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. 4Mind a ketten futottak. 

De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. 5Benézett, s 

látta a gyolcsot, de nem ment be. 6Nem sokkal később Péter is odaért, bement a sírba és ő 

is látta az otthagyott gyolcsot 7meg a kendőt, amellyel a fejét befödték. Ez nem a gyolcs  



közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. 8Most már a másik tanítvány is bement, aki először ért oda a 

sírhoz. Látta és hitt.9Eddig ugyanis nem értették az Írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból. 10Ezután a 

tanítványok visszatértek övéikhez.  

b) Jézus megjelenik tanítványainak 

-Jézus először megjelent az emmauszi tanítványoknak, akik a kenyértörésben 

ismerték fel. (Lk 24,13-33) 
13Ketten közülük még aznap elindultak egy Emmausz nevű helységbe, amely 

Jeruzsálemtől hatvan stádiumnyi távolságra feküdt. 14Az eseményekről 

beszélgettek. 15Ahogy beszélgettek, tanakodtak, egyszer csak maga Jézus 

közeledett, és csatlakozott hozzájuk. 16De szemük képtelen volt 

felismerni. 17Megszólította őket: „Miről beszélgettetek itt az úton?” 

Elszomorodtak, megálltak. 18Aztán az egyik, akit Kleofásnak hívtak, hozzá fordult: 

„Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben  

a napokban.” 19„Micsoda?” – kérdezte. „A názáreti Jézus esete – felelték –, aki próféta volt, hatalmas tettben és 

szóban az Isten és az egész nép előtt. 20Főpapjaink és a tanács tagjai kereszthalálra ítélték, és keresztre 

feszítették. 21Azt reméltük pedig, hogy ő meg fogja váltani Izraelt. S már harmadnapja annak, hogy ezek 

történtek. 22Igaz, még néhány közülünk való asszony is megrémített minket. Hajnalban kinn jártak a sírnál, 23s 

hogy nem találták ott a testét, azzal a hírrel jöttek hozzánk, hogy angyalok jelentek meg nekik, és azt mondták, 

hogy él. 24Társaink közül néhányan szintén kimentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok 

jelentették, de őt magát nem látták.”25Erre így szólt: „Ó, ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a 

próféták jövendöltek. 26Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen 

dicsőségébe?” 27Aztán Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az Írásokban róla 

írtak. 28Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. 29De marasztalták: 

„Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van.” Betért hát, és velük maradt. 30Amikor az asztalhoz 

ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta nekik. 31Ekkor megnyílt a szemük s felismerték. 

De eltűnt a szemük elől. 32„Hát nem lángolt a szívünk – mondták –, amikor beszélt az úton és kifejtette az 

Írásokat?” 33Még abban az órában útra keltek, s visszatértek Jeruzsálembe.  

- Még aznap este zárt ajtókon keresztül megjelent  

tanítványainak is, azzal bizonyítva, hogy nem kísértet, hogy enni kér és 

eszik apostolaival.(Lk 24,36-43) 
36Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük és köszöntötte őket: 

„Békesség nektek!” 37Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet  

látnak. 38De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, s miért támad kétely  

szívetekben? 39Nézzétek meg a kezem és a lábam! Én vagyok. Tapogassatok meg és lássatok! A szellemnek nincs 

húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van.” 40Ezután megmutatta nekik kezét és lábát. 41De örömükben még 

mindig nem mertek hinni és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” 42Adtak neki egy 

darab sült halat. 43Fogta és a szemük láttára evett belőle. 

-Jézus megjelenik Tamásnak 

Tamás nem volt jelen, amikor Jézus először jelent meg ezért azt mondta hogy csak akkor hiszi, hogy Jézus 

feltámadt ha látja sebeit. Következő alkalommal Jézus meg is mutatta sebeit bizonyítva, hogy ő az és nem más. 

Tamás reakciója ekkor ez volt: „Én Uram és én Istenem”(Jn 20,24-29) 
24A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Didimusz, nem volt 

velük, amikor megjelent nekik Jézus. 25A tanítványok elmondták: „Láttuk az 

Urat!” De kételkedett: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem 

helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a  

kezem, nem hiszem.” 26Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, s 

Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. 

Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” 27Aztán  

Tamáshoz fordult: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy 

hitetlen, hanem hívő!” 28Tamás fölkiáltott: „Én Uram és Istenem!” 29Jézus csak ennyit mondott: „Hittél, mert láttál. 

Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.”  

 



c)A feltámadt test jellemzői 

 

Jézus feltámadt testére jellemzőek voltak a 

következők:  

1.Impassibilitas:    

 nem szenvedhetett többé  

2.Claritatis:    

 fényes volt, mint a Nap,  

3.Agilitas 

 bármilyen távolságot megtehetett a 

gondolat sebességével  

4.Subtilitas 

bármilyen tárgyon át tudott haladni 

semmilyen nehézség nélkül. 

Youcat 108: Milyen változást okozott a világban a föltámadás? 

A világba öröm és reménység jött: a halállal nincs vége mindennek. Mivel a halálnak Jézuson többé már nem 

volt hatalma(Róm 6,9), ezért fölöttünk, akik Jézushoz tartozunk, szintén nincs már hatalma. 

 

FELADATOK 
 

Két feladatotok van mindkettőt a LearningApps-en kell megoldani. Ezután a megoldást 

feltüntetitek az alábbi feladatlapra. 

Amennyiben valakinek nincs nyomtatója, annyiban a kucsszavakat(elég a kulcszavakat, nem kell 

a teljes szöveg) sorrendben írja ki egy lapra az első feladat esetében. Ugyanarra a lapra írja le a 

számmal párosított betűket a második feladat esetében, majd a lapról készítsen egy screenshot-ot! 

 

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: Feltámadás 9B1 

5. A kategória címszónál klikkeld be: Vallás 

6.Megjelenik a Feltámadás 9B1 címszavú feladat-ikon. Klikkelj rá. 

 

2.FELADAT 

Hasonlóan menjél be, mint az 1.Feladat esetében. Csupán a címszó más: Feltámadás 9B  

 

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.  

 

 
http:// learn ingapps .org/user /miklos  csaba  

 

http://learningapps.org/user/miklos%20csaba


FELADATOK 

 

I.Találd meg az idézetek alapján melyik szöveghez melyik kép tartozik! 

 

1. „Miért ijedtetek meg, s miért támad 
kétely szívetekben? 39Nézzétek meg a 
kezem és a lábam! Én vagyok.” 
 
 

A. 

 

2. „.„Miért keresitek az élőt a halottak 
között? 6Nincs itt, feltámadt”” 
 

 

B. 

 

3. „Én Uram és én Istenem” 
 

 

C. 

 

4. „Krisztus feltámadt a halottak közül, 
elsőnek a halottak közül. 

 

D. 

 

5. 30Amikor az asztalhoz ültek, kezébe 
vette a kenyeret, megáldotta, megtörte 
s odanyújtotta nekik. 31Ekkor megnyílt 
a szemük s felismerték. 

E. 

 

 

 1-   2-   3-   4-   5-  

            

Az applikációra kerülendő szöveg! 

Nem lehet kereszténynek nevezni azt, aki nem hisz a    . Szent Pál a korintusi levélben írta: 

„Ha Krisztus nem támadt fel hiábavaló a mi     és hiábavaló a ti     

is. 3Elsősorban azt hagytam rátok, amit       Krisztus meghalt bűneinkért, az 

Írások szerint, 4eltemették és harmadnap feltámadt, az Írások szerint.” Jézus feltámadásának bizonyítékai: az 

   , Jézus megjelenik az     tanítványoknak, a    , majd 

   apostolnak. A feltámadt test jellemzői az impassibilitas, amely azt jelenti, hogy nem   

    többé, a claritatis, vagyis    volt, mint a Nap, az agilitas, vagyis 

bármilyen távolságot megtehetett a     , és a subtilitas, ami azt jelenti, hogy 

bármilyen tárgyon      semmilyen nehézség nélkül.  

 


