
KÉSZÜLÜNK A HÚSVÉTRA - Kicsik 

VIRÁGVASÁRNAP 

 

Ha találkozunk egy barátunkkal, ismerősünkkel, vagy közeli családtagunkkal, 

akkor köszöntjük őt. Ha szüleinkkel vagyunk és ők köszöntik a számunkra idegen 

személyt, akkor nekünk is illik köszönünk, köszönteni őt. 

Nagyon szép szavunk az, hogy „köszönteni”, mert nem csak arra utal, amikor 

találkozunk és köszöntjük egymást, de akkor is használjuk, amikor valakinek a 

névnapja, születésnapja van. Akkor is „köszöntjük, felköszöntjük” őt.  

Te hogyan köszöntenéd? Kösd össze az összetartozókat! 

 

Jó napot kívánok!                                                             Templomban 

Szia!                                                                                     Születésnapos köszöntése 

Isten megáldjon!                                                               Egy barátnak  

Áldás, békesség!                                                               Egy idegennek 

Köszönöm szépen!                                                           Ebéd után anyunak, apunak 

 

De nem csak szavakkal tudjuk köszönteni egymást. Hanem testünk különböző 

tagjaival. Rajzolj ide három testrészünket, amelyek részt vehetnek a másik 

köszöntésében. 

 

         

 

 



Ma, virágvasárnapján egy olyan történetről hallunk, ahol az emberek szavaikkal, 

de tárgyakkal, növényekkel, egész valójukkal örvendezve köszöntötték Jézust. 

Az egyik legfontosabb köszöntő szavuk pedig ez volt: 

 

A „hozsánna” szó annyit jelent, „ments meg, segíts meg”.                                     

Színezd ki a hozsánna szót! 

Most pedig ismerkedjünk meg a virágvasárnap történetével. 

 

Vasárnap volt akkor is, amikor Jézus arra kérte tanítványait, hogy hozzanak el 

neki egy szamárcsikót. Egy olyan csacsit, aminek a hátán még nem ült soha 

ember. A tanítványok tudták, hogy Jézus mindig gyalog jár mindenhová. Ezért 

kíváncsiak lettek: „Vajon mire kell neki a szamárcsikó?” 

Aztán eszükbe jutott, hogy a zsidó királyok, mindig szamárháton jártak és arra is 

emlékeztek, hogy egy ősi prófécia szerint, a Megváltó szamár hátán fog 

megérkezni Jeruzsálembe. Nagy izgalomba jöttek. Jézus talán végre mégis a 

királyuk lesz? Nemsokára egy királyi koronázáson vehetnek majd részt? 

 



A két tanítvány engedelmeskedett Jézus kérésének, és elmentek a szamárért 

abba a faluba, ahová Jézus küldte őket. Ott valóban megtalálták a szamarat. 

Valaki azonban hangosan rájuk szólt, miközben eloldották a szamárcsikót: „Mit 

csináltok? Miért viszitek el a szamaram?” 

A tanítványok pedig azt felelték, amit Jézus parancsolt neki: „Az Úrnak van rá 

szüksége.”Lássatok csodát, a csacsi gazdája azonnal megengedte nekik, hogy 

elvigyék a szamárcsikót. 

 

Mikor a tanítványok visszaérkeztek a szamárcsikó hátára terítették ruhájukat és 

felsegítették rá Jézust. Így indultak és érkezetek meg Jeruzsálem városához. 

Amikor az emberek meghallották, hogy Jézus közeledik, nagy sokaság ment elé, 

hogy fogadják őt a város kapujában. 

Az emberek, mivel szegények voltak, nem tudtak drága ajándékokat adni 

Jézusnak.Ruhájukat terítették elé szőnyegként az útra. Leveles ágakat vágtak az 

olajfákról és a pálmafákról, majd azokat is az útra terítették, kezükben pedig 

lengetve köszöntötték és dicsérték Jézust.  

Percről percre egyre többen csatlakoztak a Jézust kísérő sokasághoz, és ezt 

kiáltozták: „Hozsánna Dávid fiának!”, „Áldott a király, aki az Úr nevébe jön!” 

Szinte mindenki Jézus üdvözlésére sietett. 

 

 



De mindenki boldog volt vajon? Nem, bizony! A farizeusok és a papok féltékenyek 

voltak Jézusra. Féltek, hogy a tömeg királlyá koronázza Jézust. Le akarták 

csendesíteni az embereket, ők azonban csak még hangosabban énekeltek. Ez 

nagyon felbőszítette őket. 

 

Soha nem volt még ilyen csodálatos felvonulás Jeruzsálemben. Jézus belovagolt 

Jeruzsálembe, a nép pedig éljenezte Őt és énekelt neki. 

Te is szívesen ott lettél volna? 

 

 

 



 

 

 

 

 



Kisfilm: 

https://www.youtube.com/watch?v=fOV2ST_CZsQ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fOV2ST_CZsQ

