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BÉKESSÉG ISTENTŐL ! 
 

Szeretettel köszöntelek a  
digitális vallásórán ! 
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IMÁDSÁG 

 

Jó Atyánk Istenünk, 
te taníts bennünket. 
Jézus Krisztus útján  
vezesd a lelkünket. 
Szentlelked ereje  
növelje hitünket.      ÁMEN 
  



VIRÁGVASÁRNAP 
Jézus bevonulása 

Jeruzsálembe 
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Jézus a tanítványaival elindult 
Jeruzsálembe. 
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Elküldte a tanítványait egy Betfagé nevű faluba, 
hogy hozzanak el onnan egy szamarat,   

a csikójával együtt. 
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A tanítványok elmentek, megtalálták a 
szamarat a csikójával együtt.  
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Örömmel vitték Jézushoz. 
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Jézus felült a szamárra és királyként vonult be 
Jeruzsálembe.  
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Az emberek nagy örömmel fogadták Őt. 
Virágokat és pálmaleveleket szórtak az útjába. 

Hozsánna a 
Dávid fiának !  
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Jézusnak az első útja a templomba vezetett. 



11 

Az emberek piaccá alakították a templom 
tornácát. 
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Jézus ezt meglátva, nagyon megharagudott. 



13 

Jézus megszidta őket: „Az én Atyámnak háza az 
imádságnak háza. Ti pedig rablók barlangjává 

tettétek!” 
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 Jézus fogta az ostort ... 



15 

...és kikergette az árusokat a templomból.  
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A farizeusok, mindezt látva, 
megharagudtak Jézusra. 
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Haragjukat a népnek, a Jézus iránti, ujjongása 
még jobban  növelte. 



18 

Jézus királysága a mennyben teljesedett be. 
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Feladat 
Rajzoljátok le az alábbi rajzot a vallásfüzetbe, 

és színezzétek ki ! 
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ÉNEK 

SZERESS, SZERESS, 
ÚGY AHOGY ISTEN TÉGED SZERET, 
EMBERTÁRSADAT, MINT MAGADAT, 
MERT ISTEN ÚGY SZERET. 
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IMÁDSÁG 
Köszönjük Istenünk,  
hogy itt voltál velünk, 
Kérünk édes Atyánk, 
vigyázz mindig reánk.    

Ámen 
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BÉKESSÉG ISTENTŐL ! 
 

Kedves gyerekek vigyázzatok 
magatokra ! 

 
Szeretettel üdvözöl a vallástanci ! 
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