Kate és Mack a
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Nagyhét - Húsvét
4. hét – Amerika
Tudtad, hogy…
…Bermudán az emberek Nagypénteken szeretnek sárkányt eregetni? A hagyomány akkor
kezdődött, amikor az egyik évben egy tanár el akarta mesélni a diákoknak, hogy hogyan is tért
vissza Jézus a mennybe. Szóval fogott egy Jézus arcát ábrázoló papír sárkányt, és felengedte az
égbe. Ez szimbolizálta Jézust, ahogyan visszatért az Atyához.
… a Fehér Háznál (ahol az Egyesült Államok elnöke lakik) évente húsvéti tojásgörgető versenyt
rendeznek. Ezt a programot közel 130 éve rendezik meg a Fehér Ház előtti pázsiton. A gyerekek
óriás fakanalakat használnak, amelyekkel a színes, keményre főzött tojásokat görgetik végig a
kijelölt ösvényen. Jól hangzik, nem igaz?
… Amerikában a második legjobban fizető ünnep a Húsvét. Ez azt jelenti, hogy az emberek
ilyenkor elég sok pénzt költenek. Az Egyesült Államokban Húsvétkor évente több mint 16
milliárd zselés cukorka ún. zselés bab készül. Ez elegendő lenne egy 27 méter magas és 18 méter
széles óriás tojás kitöltéséhez!
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Nyissuk ki most a Bibliánkat!
Olvassuk el a János 18:28-40; 19:1-42; Máté 28:1-20 és János 20:1-31 részeket! Az elmúlt
hetekben sokat olvastunk Jézusról – az utolsó vacsoráról, arról hogyan árulták el, a próbákról,
amiken keresztülment. A keresztre feszítés és a temetése után harmadnapon feltámadt a
halálból.
1. KÉRDÉS: Ha te lettél volna az egyik azok közül az asszonyok közül, akik látták az
angyalt és hallották, hogy Jézus feltámadt a halálból, mit tettél volna? Talán
elkezdtél volna sírni vagy esetleg nevetni vagy gyorsan szaladtál volna, hogy elmond
a jó hírt a többieknek?
2. KÉRDÉS: Máté és János is ír Jézus feltámadásáról, különböző részleteket kiemelve.
Milyen különbségeket fedezel fel a két evangélista leírása között?
3. FELADAT: Imádkozzunk együtt és adjunk hálát Isten csodálatos ajándékáért,
Jézusért! Aztán beszélgessetek arról, hogy Ti, mint család, hogyan tudtok
bizonyságot tenni az embereknek Isten szeretetéről, hogyan tudnátok nekik
elmondani, hogy mennyire szereti őket Isten! (Ahogyan a Mt 28:19-20-ban is van).
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NAGYPÉNTEK
- Díszítsétek a keresztet színes újjlenyomatokkal
MIÉRT? - hiszen Jézus helyettünk válalta a büntetést, a mi bűneinket vette fel magára, hogy szabadok
lehessünk az egész életünket megrontó átok alól. Ha valami nyomja a szívedet, egy rossz tett vagy
gondolat, bátran „tedd oda” az újjlenyomatoddal Jézus keresztjére. Ő már ezekért is megfizette a
büntetést. Senki más nem szeret minket ennyire…
Tanuld meg kívülről az igeverset!

„Úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta érte,
hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
(János evangéliuma 3:16)
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Készítsünk húsvéti tojásfát!
Tudod, a tojást sokan a feltámadás, az új élet jelképének tekintik. Mit gondolsz, miért? (Segítség:
gondolj csak a kiscsibékre! Ők a tojásból kelnek ki néhány nap keltetés után.
Színezd ki a tojásokat és írj rá mindegyikre valami igazságot Jézusról, amit a Bibliából már
megtanultál. (Pl. Jézus az Úr, Ő él, Ő a Megváltó, stb.) Ha nem jut eszedbe Jézusról több igazság,
sebaj, kérdezd meg a családtagjaidat, hogy ők mit írnának! - A kész hitvalló alkotásokat vágjátok ki,
fűzzétek fel cérnára, és akasszátok fel néhány szép tavaszi ágra! Olvasgassátok többször is!
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Ezekre a tojásokra rajzold rá a saját tervezésű mintádat, vagy ha úgy jobban tetszik, fesd ki őket
egyszínűre, ahogy épp a kedved tartja!
A lényeg: LEGYEN NAGYON ÁLDOTT AZ ÜNNEPETEK!

Köszönjük, hogy velünk tartottál! Ha tetszettek a feladatok,
írj nekünk levelet a Wycliffe Bibliafordítók magyar irodájába:
1119 Budapest, Etele út 55., office@wycliffe.hu

