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A Húsvét története 

(OLVASSUK FEL A TÖRTÉNETET. AMIKOR SZÁM VAGY SZEMÉLYNÉV HANGZIK EL, A GYEREKEK CSINÁLJANAK VALAMI 

MOZDULATOT: TAPSOLJANAK, GUGGOLJANAK LE, UGORJANAK EGYET, EMELJÉK MAGASBA A KEZÜKET, STB.) 

JÉZUSnak 12 tanítványa volt. Amikor PÉTER azt mondta, hogy az életét is odaadná JÉZUSért, JÉZUS azt 

mondta: „Mire reggel megszólal a kakas, 3 alkalommal letagadod, hogy ismersz. 

Egy másik tanítvány a 12 közül, JÚDÁS, 30 ezüstpénzt kapott, hogy elvezesse a katonákat JÉZUShoz. 

JÚDÁS el is tette a 30 ezüstöt, és megmutatta, hol van JÉZUS. 

JÉZUS az Olajfák hegyén imádkozott. Csak 3 tanítványát vitte magával, PÉTERt, JAKABOt és JÁNOSt, 

de ők elaludtak ima közben. JÉZUS megkérdezte: „1 órát sem tudtok velem ébren maradni?” 

Amikor JÉZUSt elfogták, a főpap, KAJAFÁS elé vitték. Ott 2 ember hazugságokat mondott JÉZUSról, 

ezért börtönbe vetették. Eközben az udvaron 3-an is megkérdezték PÉTERtől, hogy ismeri-e JÉZUSt. 

De PÉTER mind a 3 alkalommal azt hazudta, hogy nem ismeri JÉZUSt. Félt, hogy őt is börtönbe vetik. 

De amikor megszólalt a kakas, rájött, mit tett. Emlékezett JÉZUS szavaira. 1000 könnyet hullatott, 

annyira bánta. 

Az írástudók JÉZUSt a római helytartóhoz, PILÁTUShoz vitték. PILÁTUS nem akart rosszat JÉZUSnak, 

de félt, hogy megtámadják, ha a farizeusok kérését nem teljesíti. Húsvétkor szokás volt, hogy 2 rab 

közül 1-et szabadon engednek. PILÁTUS mind a 2 rabot, JÉZUSt és a gyilkos BARABÁSt is a nép elé 

vezette, hogy válasszanak. De a nép nem JÉZUST választotta. 100 meg 100 torok kiabálta: „Engedd el 

BARABÁSt! JÉZUSt pedig feszítsd keresztre!” Ezért PILÁTUS elengedte a gyilkost, JÉZUSt pedig halálra 

ítélte. 

2 nagy gerendából keresztet ácsoltak, ezt vitte fel JÉZUS a Golgota nevű hegyre. 2 másik gonosztevőt 

is vele vittek. A keresztúton JÉZUS 3 alkalommal is elesett. 

Amikor felértek, keresztre feszítették. A feje fölé 3 nyelven írták fel: „Ez a Názáreti JÉZUS, a zsidók 

királya”. Csak 1 tanítványa, JÁNOS maradt vele végig. A többi 11 tanítvány félelmében elfutott. Még 2 

asszony is ott volt: JÉZUS anyja, MÁRIA, és MÁRIA MAGDOLNA. Mind a 2-en nagyon sírtak. 

Délután 3 órakor JÉZUS meghalt. Nagy földrengés támadt, a Templom függönye pedig 2 részre 

szakadt. A katonák közül a 100ados ;-) hittel felkiáltott: „Ő valóban Isten Fia volt!” 

JÉZUSt 2 barátja, JÓZSEF és NIKODÉMUS temette el egy barlangba. A barlang bejáratához egy 100 

kilós követ hengerítettek, hogy bezárják. 

3 nap múlva a sírhoz 2 asszony ment, hogy bekenjék JÉZUS holttestét illatos olajokkal. De látták, hogy 

a 100 kilós követ elhengerítette valaki. Egy angyal szólította meg őket: „Ne keressétek az élőt a 

halottak között! JÉZUS feltámadt!” A 2 asszony elszaladt a 11 tanítványhoz, hogy elmondják, mit 

láttak. 2 tanítvány, PÉTER és JÁNOS is kiszaladt a sírhoz, s mindent úgy találtak, ahogy a 2 asszony 

mondta. 

Később maga JÉZUS is megjelent a 11 tanítványnak. Megmutatta 5 sebét: a 2 kezét, a 2 lábát, és az 

oldalát. A tanítványok hittek JÉZUSnak. 


