
 
 

 

 

 

 

 



Jézus feltámadása 

1.  

Szia, Csip vagyok, egy madár. Szeretném elmesélni mit láttam, hallottam, 

éreztem. Miután Jézust betették a sírba, katonák jöttek, hogy őrizzék a sírt. 

Két nap múlva megremegett a föld. Nagyon féltem. Megállt a földrengés, de 

valami más kezdett el mozogni. 

- Mozog a sírkőőő! Futááás!- kiálltották a katonák. 

Aztán kijött belőle egy ember. Odarepültem, hogy megnézzem. Azt hittem, 

káprázik a szemem. Jézus volt az. Hirtelen örömömben énekelni kezdtem. De 

aztán eltűnt.  Mintha a föld nyete volna el.  

Jöttek az asszonyok. Látták, hogy el van görgetve a sírkő. Benéztek a nagy 

fényességbe és egy meleg hang szólalt meg. Nem hallottam, mit mondott az a 

hang, de láttam Mária örömét. Gyorsan lementek a tanítványokhoz, hogy 

elmondják a jóhírt. Utánuk repültem. Hallottam, amint Mária így meg úgy 

próbálja mondani, hogy Jézus feltámadt. A tanítványok azt hitték, csak 

halucinált. Elküldték Pétert és Jánost, hogy megnézzék, igazat mondanak-e az 

asszonyok. Lássatok csodát, Péter és János is ezt mondták.  

Így történt, hogy Jézus feltámadt. (Eszter) 

 

 

 



2. 

Egy fa vagyok Jézus sírja mellett. Mindent láttam abban az időben, amikor 

Jézust sírba tették. Láttam, amint Jézus tetsét többen elkísérték, hogy a sírba 

helyezzék. Az asszonyok sírtak mellette, de egy idő után sikerült legyőzzék a 

szomorúságukat. Aztán elmentek onnan. Újra lépteket hallottam. Valakik 

közeledtek. Ideértek. Két teljesen felfegyverkezett katona volt. Elgurították a 

sír mellett levő követ a sír szájához, hogy senki ne tudjon bemenni és még őrt 

is álltak. Egész éjszaka ott voltak. 

Reggel nagy zúgásra ébredtem. Láttam, hogy a katonák sehol nincsenek, és 

hogy a kő el van gurítva. Jöttek az asszonyok, hogy bekenjék Jézust olajjal. 

Bementek a sírba, de nem  találták Jézust. Helyette egy angyal ült a síron. Ő 

azt mondta nekik, hogy Jézus feltámadt. Az asszonyok elmentek onnan.  

Remélem, ez a történet a világ végéig élni fog. (Nimród) 

 

 

 

 

 



3.  

Egy szép, csendes délutánon elkezdtem hervadni. Nagyon rossz érzés volt. 

Jézus egyszercsak feltámadt. Később az asszonyok csodálkoztak az üres sír 

láttán: 

- Hogy lehet ez? 

- Nem tudom. 

Egymásra néztek és így szóltak: 

- Szóljunk gyorsan a tanítványoknak.  

Ó, jajj... Én csak hervadtam tovább. 

- Jézus feltámadott! – hallatszott a bokrok, fák suttogása. 

Én egyszercsak gyógyulni kezdtem.  

- Köszönöm, Istenem, hogy megmentetted az életem. – suttogtam. 

- Szívesen. – felelt Jézus halkan mellettem. 

S minden folytatódott tovább a régi kerékvágásban. Vagy mégsem? 

(Enikő) 

 



4.  

Egy kis Sünike vagyok. Képzeljétek, egy mesét mondok nektek, de olyan 

mesét, ami megváltoztatta az emberek múltját, jelenét és jövőjét. 

Amikor az anyukánk először vitt ki  az odúból, elcsatangoltam a fűben. 

Láttam, ahogy beteszik Jézus holttestét a barlangba, s ahogy lezárják egy 

kővel. 

Másnap rámtalált anyukám:  

- Miért csatangoltál el? 

- Mert olyan érzésem támadt, hogy ide kell jönnöm. 

Hirtelen földrengés támadt. Gyorsan bebújtunk tüskés házunk 

menedékébe. Az erős, izmos katonák ijedtükben elszaladtak. Kinyílt a barang 

szája. Anyukám is tátotta a száját, mikor meglátta, hogy Jézus feltámadt.  

Az erre jövö asszonyok csodálkozni kezdtek:  

- Hol van Jézus? 

Egy angyal ezt felelte: Miért keresitek az élőt a holtak között? Jézus 

feltámadt. 

Az asszonyok elmondták mindenkinek a csodát. Még az újonnan született 

gyerekek is hallották és megjegyezték. 

 

Azon az éjszakán boldogan arról álmodtam, 

amit tegnap és aznap láttam.  

(Bence)  

 



      

5.  

Egy bokor vagyok és most egy érdekes történetet mesélek el nektek. Jézus 

sírjának a bal oldalán fejlődtem, nőttem, növekedtem. Egy szép nyári napon 

két asszonyt láttam igyekezni a sír felé. A katonák ott álltak a kővel 

eltorlaszolt sír bejáratánál. Nagy földrengés támadt és a katonák 

elszaladtak. Én is szaladtam volna, ha tudtam volna, más szóval 

megijedtem.  

Az asszonyok közelebb mentek a sírhoz és nagy fényességet láttak, 

majdnem megvakultak tőle. Egy angyal jött ki a sírból, azt hittem, hogy az 

asszonyok csináltak valamit és mindennek vége. Ami igaz igaz, egy kis bokor 

nem látott még angyalt. Meglepődtem, mert az angyal kedvesen szólt az 

asszonyokhoz. Megkönnyebbültem, ugyanis jó hírt közölt: 

- Miért keresitek az élőt a holtak közt? 

 Az asszonyok álmélkodtak, hüledeztek, hogy lehetséges ez, hisz pénteken 

halt meg. Az angyal ezt mondta: 

- Amit ma itt láttatok hirdessétek mindenkinek! 

 Bizony mondom néktek, akik most születnek azok is vallják majd, amit 

ma mesélek.  (Réka) 



 

 Süntudomány 

 

(Eszter)   



Sün-infó 

1. Márc. 27-én elmentünk a kráterhez. Nagyon jól telt, volt 

akadályverseny, csapatjáték, és jutalom. Bejártuk a környéket és sokat 

játszottunk. 

2. Lelkinapunk volt az iskolában.  

3. Április elsején megvicceltük a tancsit. 

4. Elbúcsúzott tőlünk a kistancsi, még sütit is kaptunk tőle.  

5. Következik a vakáció és a kényszervakáció, de akik kitöltöttünk egy 

papírt, azok jönnek egy hétig iskolába. 

6. Nagyon érdekes volt a tudományóra, amikor kísérleteztünk: különféle 

keverékeket és oldatokat vizsgáltunk, választottunk szét. (Katinka, 

Rebeka, Máté, Gézu, Réka, Félix) 

 

 

 

 

 

 

Sün- poén  

 

-Mi az abszolút pletyka?  

-??? 

-Amikor a néma ezt mondja a 

süketnek, hogy a vak látta a bénát 

szaladni. (Nimród)
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