
ÖTLETTÁR A NAGY ÜNNEPEKHEZ  

HÚSVÉT 

TEOLÓGIAI-VALLÁSPEDAGÓGIAI SZEMPONTOK 

 

Bevezető gondolatok 

A keresztyén ember számára Isten üdvösséget szerző tettének csúcspontja a húsvét. Ezen belül 

lehetnek hangsúlyeltolódások, hogy a kereszt, illetve a feltámadás tekinthető-e abszolút 

beteljesedésnek, viszont az egyértelmű, hogy húsvét nélkül nem érthető igazán sem a 

karácsony, sem pedig a pünkösd üzenete. Innen érthető meg, hogy mit jelent Jézus Krisztus 

Isten volta, illetve mi az a tett, amivel beteljesítette az Isten által a bűnesetkor tett ígéretet.  

 

Teológiai szempontok 

a) Az adott történet rövid összegzése és elhelyezése a kapcsolódó bibliai könyvben, a 

Szentírás egészében 

 

A szinoptikus evangéliumokban és János evangéliumában is találkozhatunk húsvéti 

történetekkel. Maga a húsvét nem új dolog az evangéliumokban, a zsidók egyik fő ünnepéhez, 

a páskához kapcsolódik, melyről a következő részben olvashatunk. Jézus tanítványaival együtt 

szintén megünnepelte a páskát és a kovásztalan kenyerek ünnepét, de új tartalmat is adott 

hozzájuk. Az úrvacsora szereztetése, a lábmosás története, majd Jézus elfogása, keresztre 

feszítése és feltámadása csoportosulnak az Újszövetségben az ünnep köré új tartalomként, 

átkeretezve és új jelentőséget adva az ünnepnek.  

A húsvéthoz kapcsolódó történetek igen részletes leírásai megtalálhatóak az evangéliumokban. 

Bár általában néhány csomópontot szoktuk megkülönböztetni (bevonulás Jeruzsálembe, utolsó 

vacsora, elfogás és keresztre feszítés, feltámadás), de a Szentírás sokkal bőségesebben szól erről 

az időszakról. Természetesen minden evangélium más-más hangsúllyal beszél róla. Az alábbi 

táblázatban, a vélhető megtörténésük sorrendjében jelölöm, hogy hol található meg ezeknek a 

leírása. A történetek különbségeit most nem részletezem, csak a húsvét köré csoportosítható 

eseményekre koncentrálok.1 Megvastagított betűvel jelölöm azokat a részeket, ahol a témánk 

szempontjából kiemelten fontos rész található. Ha csak végigtekintünk a táblázaton, láthatjuk, 

hogy a húsvéti események tanításakor ritkán szoktunk a teljes egészre kitérni – inkább a fő 

vonalat emeljük ki.  

 

 

 

 

                                                           
1 Forrás: Szinopszis. Máté, Márk, Lukács és János evangéliumának párhuzamos szövege. Budapest, Kálvin 

Kiadó, 2007. 



Történet Máté ev. Márk ev. Lukács ev. János ev. 

Jézus bevonulása Jeruzsálembe Mt 21,1–9; 

14–16; 

23,37–39. 

Mk 11,1–

10. 

Lk 19,28–

40 

Jn 12,12–19 

Jézus siratja Jeruzsálemet Mt 24,15–

16 

24,2. 

24,15–16. 

Mk 13,2. 

13,14. 

Lk 19,31–

44. 

21,20–22;  

21,5b–6 

- 

Jézus megtisztítja a templomot Mt 21,10–

17 

21,12–13. 

Mk 11,11. 

11.15–17. 

 

Lk 19,45b-

45 

19,39–40. 

21,37. 

Jn 2,13–17. 

A fügefa elszáradása Mt 21,18–

19 

Mk 11,12–

14 

Lk 13,6–9 - 

Jézus megölését eldöntik a főpapok 

és írástudók 

- Mk 11,18–

19 

Lk 19,47–

48.  

21,37 

Jn 11,45–53 

Jézus tanít: kérdés a hatalmáról Mt 21,23–

27 

Mk 11,27–

33 

Lk 20,1–8 Jn 2,18–22 

Jézus tanít: a két testvér példázata Mt 21,28–

32 

- Lk 7,29–30 - 

Jézus tanít: a gonosz szőlőművesek Mt 21,33–

46 

Mk 12,1–12 Lk 20,9–19 - 

Jézus tanít: a királyi menyegző Mt 22,1–

14.  

Mk 10,31 Lk 14,15–

24. 

13.30 

- 

Az adópénz megfizetése Mt 22,15–

22 

Mk 12,13–

17 

Lk 20,20–

26 

Jn 3,2. 

8,6 

Jézus tanít: kérdés a feltámadásról Mt 22,23-

33.  

22,46 

Mk 12,18–

27 

12,34b 

Lk 20,27–

40 

- 

Jézus tanít: a nagy parancsolat Mt 22,34–

40 

 

Mk 12,28–

34 

Lk 10,25–

28. 

- 

Jézus önmagáról tanít: Dávidnak fia 

és ura 

Mt 22,41–

46 

Mk 12,35–

37a 

Lk 20,41–

44 

- 



Jézus az írástudók és farizeusok ellen 

szól 

Mt 21,1–

36 

Mk 12,37b–

40 

Lk 20,45–

47 

Jn 13,4–5.  

13,12–17. 

Jézus panasza Jeruzsálem ellen Mt 23,37–

39 

- Lk 13,34–

35 

 

Az özvegyasszony két fillérje - Mk 12,41–

44 

Luk 21,1–4 - 

Jézus jövendölései: 

a templomról, a megpróbáltatás 

idejéről, az üldöztetésekről, ítélet 

Júdea felett, figyelmeztet a hamis 

prófétákra, szól az Emberfia 

eljöveteléről, a visszajövetelének 

időpontjáról és éberségre int. 

Mt 24,1–

42 

Mt 13,1–40 Lk 21,5–36 Jn 16,2.  

15,21. 

14,26. 

Jézus tanít a vízözönről és készenlétre 

hív 

Mt 24,37–

33 

Mk 13,33. 

35. 

Lk 17,26–

36 

- 

Jézus tanít: az okos és gonosz szolga 

példázata 

Mt 24,45–

51 

 Lk 12,41–

46. 

- 

Jézus tanít: a tíz szűz példázata Mt 25,1-

13. 

Mk 13,33–

37 

Lk 12,35–

40. 

- 

Jézus tanít: a talentumok példázata Mt 25,14–

30. 

Mk 13,34 Lk 19,11–

27. 

- 

Jézus az utolsó ítéletről tanít Mt 24,31–

46 

Mk 8,38b - Jn 5,29 

Jézus a földbe esett búzaszemről tanít Mt 16,25 Mk 8,35 Lk 9,23–24 Jn 12,30–36 

A nép hitéről és a hitetlenségéről tanít Mt 13,10–

17 

Mk 4,10–12 Lk 8,9–10 Jn 12,37–43 

Úton a Gecsemáné kertbe 

A nép vezetőinek tanácskozása Jézus 

ellen 

Mt 26,1–5 Mk 14,1–2 Lk 22,1–2 Jn 11,47–53 

Jézus megkenetése Betániában Mt 26,6–

13 

Mk 14,3–9 Lk 7,36–50 Jn 12,1–8 

Júdás elárulja Jézust Mt 26,14–

16 

Mk 14,10–

11 

Lk 22,3–6 Jn 13,2 

13,27. 

6,70–71 

Az utolsó vacsora Mt 26,17–

20 

Mk 14,12–

17 

Lk 22,7–14 Jn 13,1 



Jézus megmossa a tanítványai lábát Mt 23,6–

12 

Mk 9,37 Lk 22,3 Jn 13,1–20 

Az áruló leleplezése Mk 26,21–

25 

Mk 14,18–

21 

Lk 22,21–

23 

Jn 13,21–30 

Az Úrvacsora szereztetése Mt 26,26–

29 

Mk 14,22–

25 

Lk 22,15–

20 

Jn 6,51–59 

Versengés: ki a nagyobb?  Mt 20,24–

28 

Mk 10,41–

45 

Lk 22,24–

30 

Jn 13,4–5 

Jézus új parancsolatot tanít    Jn 13,31–35 

Jézus megjövendöli Péter tagadását Mt 25,30–

35 

Mk 14,26–

31 

Lk 22,31–

34 

Jn 13,36–38 

Jézus búcsúbeszéde és a másik 

pártfogó ígérete, főpapi imádsága 

   Jn 14–17 

Jézus a Gecsemáné kertben Mt 26,36-

46 

Mk 14,32–

42 

Lk 22,39–

46 

Jn 18,1 

Jézus elfogása Mt 26,47–

56 

Mk 14,43–

52 

Lk 47,53 Jn 18,2–12 

Péter megtagadja Jézust, Jézus a 

Nagytanács előtt 

Mt 26,57–

75 

Mk 14,53–

72 

Lk 22,54–

71 

Jn 18,13–27 

Jézust átadják Pilátusnak, Jézus 

Pilátus előtt, Pilátus ártatlannak 

tartja Jézust, Pilátus kiszolgáltatja 

Jézus 

Mt 27,1–2; 

27,11–16; 

27,28–31a 

Mk 15,1–5; 

Mk 15,17–

20a 

Lk 23,1–5; 

23,2–5 

 

Jn 18,28–38; 

19,1–15 

Júdás halála Mt 27,3–

10 

- - - 

Jézus pere: Heródes előtt Mt 27,12 Mk 15,3–4 Lk 23,6–12 - 

Jézus és Barrabás Mt 27,15–

23 

Mk 15,6–14 Lk 23,17–

23 

Jn 18,39–40 

Jézus elítélése és kigúnyolása  Mt 27,24–

31a 

Mk 15,15–

20a 

Lk 23,24–

25 

Jn 19,2–3. 

16a 

Jézus útja a Golgotára és keresztre 

feszítés, Jézus halála 

Mt 27,31–

54 

Mk 15,20b–

39 

Lk 23,26–

48 

Jn 19,16–37 

Jézus temetése Mt 27,57–

61 

Mk 15,42–

47 

Lk 23,50–

56 

Jn 19,38–42 

A sír őrzése Mt 27,62–

66 

- - - 



Jézus feltámadása: az üres sír Mt 28,1–8 Mk 16,1–8 Lk 24,1–12 Jn 20,1–13 

Jézus megjelenik az asszonyoknak Mt 28,9–

10 

Mk 16,9–11 Lk 24,10–

11 

Jn 20,14–28 

Az őrség megvesztegetése Mt 28,11–

15 

- - - 

Jézus megjelenik a tanítványoknak 

az emmausi úton 

- Mk 16,12–

13 

Lk 24,13–

35 

- 

Jézus megjelenik a tanítványoknak 

(Tamás nincs jelen) 

- - Lk 24,36–

43 

Jn 20,19–23 

Jézus megjelenik a tanítványoknak 

(Tamás is jelen van) 

- - - Jn 20,24–29 

Az apostolok kiküldése Mt 28,16–

20 

Mk 6,14–18 - Jn 14,23. 

21,1–14 

 

Jézus megjelenéseiről az 1Kor 15,3–8-ban Pál apostol is ír, illetve az egész 15. fejezet a 

feltámadást és a megváltást állítja a középpontba.  

 

Ahogyan látható, bőségesen találhatóak a Bibliában a húsvéti események köré csoportosítható 

történések. Ezek közül a projekt során egy olyan téma került kiemelésre, melyben alsós 

gyermekek számára érthetően és kézzel foghatóan be lehet mutatni a húsvét történéseit. Az 

Emmaus felé tartó tanítványok történetében röviden minden benne van, ami a húsvéti érzéseket 

és élethelyzetet mutatja. A tanítványok még szomorúan haladnak Emmaus felé (a városról a 

következő részben írok). Egy idegen csatlakozik hozzájuk, akinek elmesélik az elmúlt napok 

történéseit, azt a reményüket, hogy Jézust tartották a várva várt Messiásnak – de aztán őt 

elfogták és keresztre feszítették. Arról is mesélnek, hogy bár néhány asszony szerint feltámadt, 

de számukra ez lehetetlennek tűnik. Az „idegen” kérdezgeti őket, ők pedig készségesen 

válaszolnak. Majd este, amikor közösen vacsoráznak, a kenyér megáldásáról és megtöréséről 

ismerik fel, hogy Jézus csatlakozott hozzájuk. A szomorúságuk örömre változik – Emmaus 

helyett Jeruzsálembe sietnek vissza, és a 11 tanítványnak elmondják, hogy találkoztak Jézussal, 

aki valóban föltámadt. Bár a valláspedagógiai szempontok közé tartozik, de ide is illeszkedik, 

hogy azért éppen ezt a történetet választottam a húsvéti események közül, mert gyermekek 

számára fontos, hogy van egy történeti kerete, nyomon követhetőek benne a húsvéthoz 

kapcsolódó érzések, várakozások és remények. Emellett a gyermek beleképzelheti magát az 

„idegen” helyzetébe, aki kíváncsi nemcsak a történésekre, hanem az okokra is. A tanítványok 

pedig a válaszaikban a húsvét teljes eseménysorát, annak mély tartalmát és lényegét is 

megosztják az érdeklődővel.  

 

 



b) Történeti, illetve teológiai háttér röviden (lényegi elemek), kiemelkedő kifejezések, 

fogalmak és rövid magyarázatuk 

 

● Peszah (páska) ünnepe: Arra az ószövetségi történésre emlékeznek a zsidók peszah 

ünnepén, amikor az egyiptomi tizedik csapásnál Isten megkímélte az izraelita 

elsőszülött gyermekeket. Az ünnep összekapcsolódott a kovásztalan kenyerek 

ünnepével is. Néhány kutató úgy gondolja, hogy még Izrael vándorló időszakából 

származott ez az ünnep, melyet a tavaszi útnak indulás előtt tartottak a pásztorok. Ezt a 

nomád hagyományt átvették az izraeliták is, és hozzákapcsolták egy történeti, hitbeli 

emlékükhöz, az Egyiptomból való szabaduláshoz. A Bibliában már mint 

zarándokünnepet láthatjuk, azaz olyan alkalmat, amikor minden zsidó férfinak fel 

kellett mennie Jeruzsálembe. A Szentírás szerint az első páska ünnep az Egyiptomból 

való szabadulás előestéjén és éjszakáján történt. Ehhez aztán később többféle rendelés 

is kapcsolódott a mózesi törvényekben, illetve a páskavacsorát nagyon alaposan, 

odafigyelve, minden rendelkezést betartva kellett előkészíteni. Meghatározott ideje volt 

annak, hogy mikor vágják le a páskabárányt, hol lehet elfogyasztani, milyen fűszerekkel 

és milyen módon kell elkészíteni stb. Sőt, magának a vacsorának is egy fix menetrendje 

volt, mely később a családi hitbe nevelésnek is fontos alkalmává vált. (A legfiatalabb 

gyermek – vagy jelen lévő személy megkérdezte, hogy miért is történik ez, és így 

elmesélték az egyiptomi szabadulás történetét. Ez a szokás a hitüket gyakorló zsidóság 

körében ma is jelen van.) Az Újszövetségben találkozhatunk azzal, hogy Jézus is együtt 

ünnepelte a tanítványaival a páskát és a kovásztalan kenyerek ünnepét, új tartalommal 

töltve meg, melyről az előző részben már olvashattunk.2  

János evangéliumában több páskaünnepről is szó van. Ezek közül valószínűleg a 3. az, 

ami Jézus halálához kapcsolható.3 

● Utolsó vacsora: Ahogyan említésre került, Jézus utolsó vacsorája a tanítványokkal 

együtt megélt páskavacsora volt. Időbelileg ezt azonban a páskaünnep előtti előkészítő 

napon tartotta. Az itt történtek során tanítja követőit arra, hogy a megtört kenyér a 

megtört testére és halálára, a bor pedig kiomló vérére emlékezteti őket.4  

● Lábmosás: tipikusan zsidó szokás. Étkezésekhez kapcsolódott, hogy az út porát 

lemossák. A zsidó udvariasság részeként a vendégnek vizet adtak, hogy megmoshassa 

a lábát. Ezt azonban gyakran rabszolgákkal végeztették el. Az, hogy Jézus megmossa a 

tanítványainak a lábát, az alázatáról, szolgálatáról, példaadásáról szól, és a 

váltságmunkájának is a jele.5 

● Keresztre feszítés: Jézus korában a rómaiak gonosztevőket végeztek ki keresztre 

feszítés által. Kiszolgáltatott és méltóságától megfosztott, rendkívül fájdalmas, testi-

lelki kínokkal járó halálnem volt. Rendkívül súlyos bűntettekhez kapcsolódott, illetve a 

                                                           
2 Páska szócikk. In: Bartha Tibor (szerk.): Keresztyén Bibliai Lexikon I–II. Kálvin Kiadó, Budapest, 1993. 

Interneten elérhető: www.arcanum.hu 
3 Lawrence, P.: Bibliai kéziatlasz. Budapest, Kálvin Kiadó, 2014. 
4 Utolsó vacsora szócikk. In: Bartha Tibor (szerk.): Keresztyén Bibliai Lexikon I–II. Kálvin Kiadó, Budapest, 

1993. Interneten elérhető: www.arcanum.hu 
5 Lábmosás szócikk. In: Bartha Tibor (szerk.): Keresztyén Bibliai Lexikon I–II. Kálvin Kiadó, Budapest, 1993. 

Interneten elérhető: www.arcanum.hu 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/


hatóságok, a fennálló rend elleni lázadás büntetése volt. Az Újszövetség idején 

valószínűleg azt a fajtáját használták a keresztnek, amelyben a függőlegesen álló 

gerenda előre el volt készítve és a keresztgerendát kellett az elítéltnek magával cipelnie.6 

Feltételezhetően a perzsák vezették be ezt a kivégzési módot, de a görögök is 

alkalmazták. Görögországban viszont csak barbárokat és rabszolgákat büntetettek ezzel, 

ahogyan a Római Birodalomban is kivételnek számított, ha római állampolgárságú, 

szabad embereket végeztek ki így. A kegyetlensége miatt az egyik leghatásosabb 

elrettentő büntetés volt. A zsidóság nem használta kivégzési módként, viszont az 5Móz 

21,23-ban olvashatunk arról, hogy Isten előtt átkozottá válik, aki fán függ. Jézus 

esetében a római szokás szerinti ítélet eredménye a keresztre feszítés. Ehhez 

kapcsolódik a megaláztatás (megkorbácsolták, gúnyolták), és hogy a kivégzés helyéig 

cipelnie kellett a vérveszteségek és fájdalom ellenére is a keresztgerendát. Az ítélet okát 

általában fehér gipsszel bevont táblára írták, jól látható betűkkel. Jézus ítéletét 3 

nyelven: görögül, latinul és „héberül” (arámiul) írták rá: „Názáreti Jézus a zsidók 

királya”. Jézus megfeszítésével kapcsolatban zsidó szokásokat is találunk. Bódító itallal 

itatták meg, és levették a péntek este beköszönte előtt a keresztről. Ez utóbbi azért volt 

fontos, mert a zsidó gondolkodás szerint estével kezdődik az új nap, tehát péntek este 

már szombatnak számít.7  

● Időbeliség: Jézus szolgálata három évre tehető. Az utolsó év a halálának az éve. 

Vélhetően a következő események kapcsolhatók ide8: 

o Tírusz és Szidón környékén járt Jézus és ott is tanított. 

o Péter vallástétele Cézárea Filippiben arról, hogy Jézus a Krisztus. 

o Jézus tanítványaival a megdicsőülés hegyén. 

o Lázár feltámasztása. 

o Jeruzsálembe való bevonulás. 

o A templom megtisztítása. 

o Vita a zsidókkal. 

o Júdás árulása. 

o Utolsó vacsora. 

o Gecsemáné kertben való imádság és Jézus elfogása. 

o Jézus halála és feltámadása. 

Jézus szenvedéstörténetében nagyon rövid idő alatt játszódtak le az események, ha az 

evangéliumokat nézzük. Kétféle látásmód létezik ezzel kapcsolatban: 

a) Kb. 9-10 óra alatt zajlottak le az események. A búcsúvacsora után elítélték, a Szanhedrin 

(Nagytanács) még aznap éjszaka kihallgatta, elítélte. Kora reggel adták át Pilátusnak, ő 

Barrabás helyett Jézust akarta megmenteni. Végül itt megtörtént a megkorbácsolása, 

majd a keresztre feszítés helyére vezették. Reggel 9 körül már a kereszten függött Jézus 

pénteken délután három óra körül halt meg, szombaton a sírban nyugodott a teste, 

vasárnap hajnalban pedig feltámadt.  

                                                           
6 Kereszt szócikk. In: Bartha Tibor (szerk.): Keresztyén Bibliai Lexikon I–II. Kálvin Kiadó, Budapest, 1993. 
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b) A másik látásmód szerint picit hosszabb idő telt el. Keddre teszik az utolsó vacsorát, 

majd a keddről szerdára történő éjszakán Jézus letartóztatását az Olajfák hegyén, a 

Nagytanács általi kihallgatást. Szerdán napközben a Nagytanács megvádolja Jézust a 

római helytartónál, majd aznap éjszaka Jézus még a főpap palotájában van fogolyként. 

Csütörtökön reggel ismét ülésezik a Nagytanács, kiadják Jézust Pilátusnak. Csütörtökön 

történik a Pilátus előtti vád, közben Heródes elé is vezetik. Délután újra Pilátus előtt 

folytatódik a tárgyalás. Pénteken délelőtt ítéli el Pilátus, majd keresztre feszítik Jézust, 

és a Szentírás szerint délután három óra körül meghal. Az időbeliség érdekes lehet, de 

valójában a történtek lényegével kapcsolatban igazi üzenete nincs. Az evangélisták 

(valószínűleg) azért nem hangsúlyozzák ennél pontosabban, mert a történés a lényeg. 

Máté azt emeli ki, hogy Jézus a megígért Messiás. Márk arra teszi a hangsúlyt, hogy 

mindennek értelme és célja volt. Lukács a pogányok szemszögéből nézve a történetet 

azt hangsúlyozza, hogy ő a bűnösök Megváltója. János pedig a Messiás királyi voltáról 

is szót ejt.9 

 

c) Helyszín 

● Gecsemáné-kert. Bár a feldolgozásban nem kap nagy szerepet, a Gecsemáné-kert nagy 

jelentőséggel bír a húsvéti történet során. A kert az Olajfák hegyén található, a Kedrón 

patakon túl. Jézus gyakran töltött itt időt. Nevének jelentése: olajprés, kinézetére 

vonatkozóan pedig kétféle elképzelés van. Vannak magyarázók, akik úgy gondolják, 

hogy fallal volt körülvéve – mások szerint barlangos terület, ahol az olajpréselést hűvös 

levegőn tudták elvégezni.10  

● Golgota. Kivégzésre szolgáló hely, ahol Jézus megfeszítése is történt. Pilátus a zsidó 

vezetőknek engedve adta át Jézust a katonáknak, hogy keresztre feszítsék Őt. Az eredeti 

kifejezés azt jelenti, hogy „koponya”. Ezt a nevet különös formájáról kaphatta, vagy 

arról, hogy sok embert végeztek ki itt, és a koponyáik ott voltak a hegyen. A hagyomány 

szerint arról is kaphatta a nevét, hogy ez volt az a hely, ahol Ádámot eltemették. A 

Golgota a városon kívül, egy kert közelében terült el. Arról is tudunk, hogy egy 

forgalmas út helyezkedett el a közelben és a sziklasír (ahová Jézust temették) szintén a 

közelében lehetett.11 

● Jeruzsálem: A Júdai-hegyvidék legfontosabb városa volt a bibliai időkben és ma is. A 

honfoglalás előtt kánaáni városkirályság volt, amit Dávidnak sikerült meghódítania és 

innentől kezdve Dávid városának is nevezték. Meredek hegyre épült. 

● Palesztina: Az ún. „Termékeny félhold” délnyugati részében található. Szentföld, 

Izrael néven is ismerjük. Egyiptom és Mezopotámia között helyezkedik el (Afrika és 

Ázsia között). Központi fekvésű, ami részben kedvező volt a számára. Kedvező azért, 

mert így kulturális központ is lehetett. Másrészt viszont nemcsak a kereskedelemi utak 
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vezettek át rajta, hanem a terjeszkedni akaró birodalmak hadi útjai is. Jézus születésének 

története nézőpontjából számunkra néhány fontos momentumot szükséges kiemelni 

Palesztinával kapcsolatban. Az egyik, hogy a történet eseményeiben említett városok 

elhelyezhetők a térképen, és van róluk információnk. Ilyen Betlehem, Názáret és 

Jeruzsálem. Júdea területéhez tartozik Betlehem és Jeruzsálem. Júdeában éppúgy 

megtalálhatók hegyvidéki területek, mint keleten a Jordán folyó torkolatvidéke és a 

Holt-tenger környéke. Ezeket az esőben legszegényebb és legterméketlenebb területeket 

Júdea pusztájának is nevezik. (Betlehemtől nem messze van azért legelő, később lesz 

majd szó róla.) A másik fontos kiemelendő információ az éghajlat. Ahogyan más 

Földközi-tengeri országokat, úgy Palesztinát is szubtropikus éghajlat jellemzi. 

Általában egy eső nélküli nyári évszak, illetve egy esős tél váltakozott a bibliai időkben 

is. A hőmérséklet meglehetősen hullámzó. Az időjárásnak a földművelés és az 

állattartás szempontjából volt nagy jelentősége.12 A pásztorok a megfelelő időjárás 

kezdetén kihajtották a legelőkre az állataikat, esténként pedig karámba terelték őket. 

Ezek általában kőfallal elkerített karámok voltak, kint a városokhoz (falvakhoz) közeli 

legelőkön, és a pásztorok a nyájukkal együtt éjszaka is a szabad ég alatt tanyáztak.13  

 

d) Történeti vonal és a bibliai történetben található személyek 

Jézus egész élete, így halála és feltámadása is történeti kontextusba helyezhető. Ennek jele, 

hogy konkrét személyek vannak megnevezve a bibliai történetekben. 

● Poncius Pilátus: Tibérius császár helytartója volt Júdeában, Kr. u. 26–36. Biblián kívüli 

források – Philo és Josephus Flavius írók – „heves, makacs, kegyetlen embernek 

rajzolták, aki tele volt számítással. Az uralkodására kegyetlenség, vérengzés, lázadások 

voltak a jellemzőek. A templom kincseit is meg akarta szerezni azért, hogy abból 

Jeruzsálemben vízvezetéket készíttessen. Mivel ezzel a zsidó papság nem értett egyet, 

ezért Pilátus mészárlást rendelt el. A zsidósággal kapcsolatosan a Nagytanács hozhatott 

ítéletet a vallási kérdésekben, de ha halálbüntetésre ítéltek valakit, akkor a helytartónak 

kellett azt jóváhagynia és végrehajtania.14 Ezért kerül ő a látókörbe Jézus perével 

kapcsolatosan. A Szentírás szerint ő ártatlannak találta Jézust, mégis engedett a zsidók 

követeléseinek.  

● Nagytanács: a zsidóság körében a legmagasabb szintű bíróság és kormányzó testület 

Jézus korában. A mózesi hagyományt követve 71 tagból állt. Tekintélyes férfiak által 

alkotta gyűlés, melynek tagjai a főpap és 70 „vén”. Valószínűleg három csoport tartozott 

ide: egyrészt a nem papi származású arisztokrata zsidóság, főpapok, illetve írástudók. 

Közülük főként a farizeusok voltak nagyobb számban jelen a Nagytanácsban. A Római 
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Birodalomhoz tartozás idején a testület jogkörébe tartozott minden olyan kérdés, ami 

érintette a vallás területét.15 

 

e) Dogmatikai kulcspontok a témában 

● Jézus előre tudja, hogy mindez miért történik. Tudatosan vállalta a kereszthalált. Előre 

látta és kijelentette ezeket (Márk evangéliumában többször is előkerül ez a mozzanat). 

Ez azért is fontos, mert nem a véletlen és nem szerencsétlen események következménye 

az, ami történik – hanem Isten üdvösséget adó tervének a része.  

● Máté evangéliuma hangsúlyozza, hogy Jézus a megígért Messiás. Ezt az üdvtörténeti 

kontextus miatt fontos kiemelni. Jézus tette, nem egy pillanatnyi cselekedet – egy 

folyamat része. Isten már a bűnesetkor megígérte a Megváltó eljövetelét és ennek 

megvalósulása a húsvét.  

● Lukács evangéliumában megjelenik, hogy Jézus a bűnösök megváltója. A bűnösök 

mellett minden periférián lévőnek is szól az evangélium. Azaz Jézus nemcsak egy 

kiváltságos réteget, hanem az egész emberiséget megváltotta. 

● János evangéliuma azt is kiemeli, hogy a szenvedő Jézus: Messiás, aki Pilátus előtt 

királynak vallja magát. (Jn 18,33–37). Ezt teológiailag is fontos egyben látnunk. Jézus 

egyszerre ember – és emberként elviseli azokat a nyomorúságokat, amelyek az emberi 

létből fakadnak –, ugyanakkor Messiás is. Ez pedig szorosan hozzákapcsolódik ahhoz 

is, hogy teológiailag hármas tiszte van: próféta, főpap és király.  

● Kiemelhető még, hogy Jézus Krisztus kettős természete megjelenik a húsvéti 

történetben. Valóságos emberként szenvedett nagypénteken és valóságos Istenként, Ő 

volt az egyetlen, aki legyőzhette a halált. 

 

Valláspedagógiai szempontok 

a)  Az 1-4. évf. gyerek tipikus gondolkodásmódja a témával kapcsolatban 

 

A bibliai történetek értelmezésével, üzenetének megértésével kapcsolatban mindig érdemes 

szem előtt tartanunk, hogyan gondolkodik az a gyermek, aki hallja Isten Igéjét. Ehhez a 

következő szempontokat kell figyelembe vennünk: 

● Az adott korosztály tipikus gondolkodásmódja és látásmódja. 

● Mivel a bibliai történetek egy része elvont fogalmakat tartalmaz, az elvont fogalmak, 

szimbólumok megértésének lehetősége. 

● Hogyan gondolkodnak Istenről – azaz vannak-e tipikus jellemzői a korosztály 

istenképének?  

● Hogyan tekintenek a bibliai történetekre? Mennyire kezelik „meseként”, Isten Igéjeként 

vagy csak érdekes történetként stb.? Van-e az adott korosztályhoz kapcsolható közös 

jellemző ezekben? 

● A hitfejlődésük szempontjából az adott korosztályhoz milyen fő jellemvonások 

kapcsolódnak? 
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A húsvéthoz kapcsolódó történetek a virágvasárnaptól húsvétig sok szempontból kapcsolódnak 

a gyermekek életvalóságához. Ugyanakkor valláspedagógiai szempontból vannak olyan témák, 

amelyek nagyon jól megérthetők és közel vihetők az alsós gyermekekhez. Mások pedig 

félelmetesek és nehezen megragadhatók a számukra. Ez utóbbiak főleg a bonyolult teológiai 

igazságok, mint például a megváltás, váltsághalál. Azt gondolom, hogy korosztályi szinten 

érdemes a gyermekeknek Jézus váltságmunkájáról beszélni – de úgy, hogy azt számukra 

érthető, konkrét dolgokhoz kötjük. Egyszerűbb összefüggésekre is rámutathatunk. Viszont 

érdemes azt figyelembe venni, hogy az alsós gyermekek nagyon antropomorf (emberhez 

hasonlító) módon gondolkodnak Istenről, és a hitük Fowler szerint tipikusan mitikus-szó 

szerinti. Azaz a „vallásos hasonlatokat”, „kegyes formulákat” érdemes nagyon átgondoltan és 

céltudatosan, szükség szerint megmagyarázva használni. Mindezeket úgy, hogy közben 

odafigyelünk nemcsak a tipikus és vélhető sajátosságokra, hanem az egyéni igényekre és 

lehetőségekre is.  

 

b)  Kulcspontok, teológiai gondolatok, hittartalmak és életkérdések, amelyek a 

történetben felkelthetik a gyermek figyelmét 

 

Mivel „A húsvéti csoda” című feldolgozásban nemcsak a húsvét története szerepel, hanem 

virágvasárnaptól kezdve röviden a nagyhét eseményei is, ezért ezekhez is összegzem a 

kapcsolópontokat.  

Virágvasárnap: Jézus jeruzsálemi bevonulásában a magasztalás, Jézus mint király előtti 

hódolat és iránta való tisztelet állhat a középpontban. Az 1–4. évfolyam számára itt jó lehetőség 

adódik, hogy rámutassunk arra, hogy Ő a mi királyunk is.  

Nagycsütörtök eseményei több kapcsolópontot is hordoznak.  

a) Azzal, hogy Jézus megmosta a tanítványai lábát – szolgai munkát végzett –, az alázatát 

is mutatja. Ezzel Jézus alázatos viselkedésének a példájára is rámutathatunk. Különösen 

3–4. osztályban lehet ez hasznos, amikor a gyermekek akár „túl nagynak” gondolják 

magukat egy-egy feladathoz, illetve akár lenéznek másokat. Itt jó „minta” lehet a 

számukra az, hogy Jézusnak nem volt méltóságán aluli ez a feladat sem. 

b) Ugyanakkor ez egy átvitt értelmű tett, amiben egyrészt benne van az, hogy Jézus képes 

igazán megtisztítani. Ez azonban a konkrét gondolkodásmódú gyermekek számára nem 

igazán megfogható így. Kapcsolhatjuk azonban ahhoz, hogy a víz le tudja rólunk mosni 

a koszt – és ha Jézust követjük és törekszünk arra, hogy azt tegyük, amit ő tanított, akkor 

a lelkünk is tud változni és tisztább lenni. Azaz tisztábban viselkedni és gondolkodni – 

pl. nem káromkodni, nem bántani másokat, stb.   

c) Jézus elfogása és elárulása kapcsán a gyerekek könnyen tudnak kapcsolódni a 

hűségesnek lenni és az elárulni/elárultnak lenni témájához is. Elsősorban a lányokra 

jellemzőbb, hogy nagyon fontos számukra a barátságokban a hűség és az ehhez 

kapcsolódó tettek. Ez jó kiindulópont lehet egy konkrétumokra alapozó beszélgetéshez. 

d) Bár a nagypéntekhez is kapcsolódik és a jelenlegi feldolgozásban csak érintőlegesen 

jelenik meg, de Jézus pere és a nép viselkedése kapcsán az indulatok, szavak és tettek 



témája is kapcsolópont lehet a gyermekek számára. Tudják és tapasztalták már, hogy 

mit jelent, ha nem mondanak igazat, esetleg, ha rágalmazzák, gúnyolják őket.  

Nagypéntek: Jézus váltságmunkája, illetve a helyettes áldozat fogalma nagyon jól érhető az 

alsósok számára, ha azt a tettek és következmények témájához kapcsoljuk hozzá. Már az 1–2. 

osztályos gyermek számára is egyértelmű, hogy a tetteknek általában következménye van: a 

rossz tettnek általában negatív eredménye (büntetés). Az is ismerős lehet a számára, hogy valaki 

helyett megtesz egy másik ember valamit. A tettek és következmények témájából kiindulva rá 

tudunk arra mutatni, hogy Jézus az emberiség tettéért vállalta a bűneset következményét. Ez 

történt nagypénteken. Jézus önként vállalta értünk a szenvedést és a halált. Az önkéntesség és 

a tudatosság hangsúlyozása nagyon fontos ennél a korosztálynál. Azonban szeretném azt 

kiemelni, hogy a nagypénteki események vérességének, Jézus halálának túlhangsúlyozása 

inkább félelmet kelt a gyermekben, és nem empátiát ébreszt. Felnőttként is sokkoló 

végiggondolni azt, hogy mi mindenen mehetett keresztül Jézus. A gyermekek számára 

fölösleges ennek a túlhangsúlyozása. Annál is inkább, mert ha a szenvedő Jézus áll a 

gondolkodásuk középpontjában, akkor az inkább szánalmat kelt. A nagypénteki események 

pedig ugyan arról szólnak, hogy az ember szenvedett – de ebben is ott van Jézus Krisztus 

istenségének ereje. Tudatosan és önként vállalta ezt, ő a Megváltó. Ide bekapcsolható (akár csak 

húsvét vasárnaphoz is), hogy Isten ígérete beteljesedett.  

Húsvét vasárnap: itt több kapcsolópont is fölfedezhető. Egyrészt a csoda ténye nagyon érdekes 

és izgalmas lehet a gyermekek számára. Rácsodálkozhatnak ebben Jézus hatalmára. Arra, hogy 

Ő az egyetlen, aki erre képes. Teológiai szempontból a feltámadás több mindenről szól. 

Egyrészt arról, hogy Jézus legyőzte a halált, és az embernek is örök életet ajándékozott. 

Másrészt arról, hogy az ember nincs alávetve többé a Sátán hatalmának (ez már a nagypénteki 

eseményekhez is hozzákapcsolható), hanem bűnbocsánatot nyert. Viszont ezek a kifejezések: 

örök élet, halál fölötti győzelem, bűnbocsánat – nehezen érthető fogalmak, főleg a kisiskolások 

számára. Ezért itt a csoda, illetve a feltámadáshoz kapcsolódó öröm állhat a középpontban.  

 

Az alsósoknál is fontos, hogy az ő általuk érthető módon mutassunk rá az összefüggésekre. 

Arra, hogy ezek az események nem a véletlen eredményei, hanem Isten tervének és akaratának 

a része.  

 

c) Tipikus kérdések ettől a korosztálytól ehhez a témához  

 

● Miért kellett Jézusnak eljönnie? 

● Ehhez miért kellett Jézusnak ennyi szenvedést átélnie? 

● Miért pont Jézus? 

● Mondhatta volna-e Jézus azt, hogy ő nem akarja ezt tenni?  

 

Ezekhez a kérdésekhez egy feldolgozást szeretnék ajánlani. Nem ennek a korosztálynak, hanem 

elsősorban serdülőknek készült a Bibliaprojekt feldolgozása. Felnőttek számára érthető és 

röviden összegezi azt, hogy Jézus Krisztus a Messiás. Elérhetősége:  

http://www.abibliaprojekt.hu/munkaink/messias  

http://www.abibliaprojekt.hu/munkaink/messias

