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A Kondor Béla Közösségi Házban  
2014. december 2-án, 18 órakor  

a JÉZUS ÉLETE  

címmel nyíló kiállítás alapján 
 

pályázatot hirdetünk  Bibliai témában általános iskolák 3 – 6 osztályai részére. 
Karácsony közeledtével, az emberi szeretet, egymás felé fordulás, a családi 
összetartozás jegyében várjuk a mellékletben szereplő események alapján a 

rajzokat az alábbiak szerint:  
 

• A rajzpályázatra A/4, A/3 álló vagy fekvő formátumú, bármilyen kézi 
technikával készült (ceruza, szén, pasztell, zsírkréta, akvarell, stb.) alkotást 
kérünk. (Számítógépes grafikát nem fogadunk el.) 

 
Mindkét esetben az alkotás hátoldalán szerepelni kell a pályázó adatainak  

(név, cím, telefonszám, e-mail cím, életkor/osztály,  
iskola neve, felkészítő tanár neve). 

A zsűri javaslata alapján az I.-II.- III. helyezettek és a különdíjas  
pénzjutalomban részesülnek.  

Valamennyi pályázó tárgyjutalmat kap. 
Beadási határidő: 2014. december 17. 

 
A pályázat leadása és a programok helyszíne:  

Kondor Béla Közösségi Ház (XVIII. kerület, Kondor Béla sétány 8.) 
 

A kiállítás sorozat végén (2017-ben), a megyeszékhelyek győztesei  
egy közös kiállításon szerepelnének  

Aknay János, ef. Zámbó István, tábori csaba képzőművészekkel Budapesten. 
 

A záró ünnepséget, 
a rajzpályázat értékelését, a díjak átadását 

 2015. január 20-án, kedden 16.00 órától rendezzük meg. 
 

További információ Czinczkyné Fejes Mónika művelődésszervezőnél  
kapható a 06 70 775-4765 és a 06 1 291-6564 telefonszámon. 

  
A kiállítás alatt tárlatvezetést tervezünk: 

 december 10. és 17-én, szerdán 14.00-15.30-ig, melyet a rajzverseny 
 zsűritagjai Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta művésztanár, képzőművész 

és Henter Barna lelkész vezet. 
  

 



 
 

Jézus élete 21 képben 
 
1, Krisztus fogantatása                     Lukács 1:26-35 
  Isten küldöttjeként, megjelenik Gábriel arkangyal Názáretben Máriánál, aki szűz volt,  és közli 
vele, hogy a szentlélek által teherbe fog esni és szülni fogja Isten Fiát, akit JÉZUSNAK NEVEZZEN.  
Ő fogja örökölni Dávid király székét, és örökké uralkodni fog. 
 
 
2, Krisztus születése                 Lukács 2:1-20, Máté 2:1-12 
  Betlehemben, egy istállóban. Angyalok jelenléte. Pásztorok jelenléte, akik Jézus születésének 
hírét viszik.  A három királyok látogatása ajándékokkal, akik a napkeletről jövő, erősen világító csillag 
követésével jutnak el a ”Zsidók Királyához”. Az istálló felett a csillag megállt, jelezve Jézus születési 
helyét. 
 
 
3, Jézus megkeresztelkedése     Lukács 3:21-22, Máté 3:11-17 
  A Jordán folyóban, derékig érő vízben, alámerítkezéssel, Keresztelő Jánostól. Az ég megnyílik, 
a Szent Lélek galamb formájában Jézusra száll és szózat jön a mennyből az Úrtól: - ”Te vagy amaz én 
szerelmes Fiam, te benned gyönyörködöm”. 
 
 
4, A kánai menyegző (az első csodatétel)    János 2:1-11 
  Jézus anyjával és a tanítványokkal esküvőre hivatalos. A bor hamar elfogy, de Jézus, anyja 
kérésére hat cserépedényt megtölt vizzel, megálldja azt, és viteti a násznagyhoz. Ő megkóstolja és 
örömmel mondja a völegénynek: ”Mindenki a jó bort adja először és amikor a násznép megittasodik, adja 
a lőrét. Te a jó bort a végére tartogattad.” 
 
 
5, A hegyi beszéd, a nyolc boldogmondás  Máté 5:1-16 
  A sokaságot és a körülötte lévő tanítványait a hegyről, ülve tanítja. 
”Boldogok a ... ” 
 
 
6, Az ötezer férfit megvendégeli                      Márk 6:30-44, Máté 14:13-21 
  A Jézus körül egybegyűlt sokaság megéhezik, de csak öt kenyerük és két haluk van. Leülteti az 
embereket százával és ötvenével, majd az ég felé fordulva, imádkozva megszegi a kenyeret és adja 
a tanítványoknak, hogy osszák ki az éhezőknek. Miután mindenki jóllakott, a maradékot összeszedik 12 
kosárba. 
 
 
7, Jézus a tengeren jár és a süllyedő Pétert felemeli                       Máté 14:22-33 
  Tanítványait a hajóval a túlsó partra küldi, ő felmegy a hegyre imádkozni. A háborgó tenger 
közepén jár a hajó, késő éjszaka van, amikor a tengeren járva utánuk indul. Mikor a tanítványok 
meglátják Őt a tengeren járva, azt hiszik, hogy kísértet és megijednek. Péter kéri, ha igazán Ő az, 
parancsolja meg, hogy mehessen a vízen. Péter közeledik felé a vízen járva, de egy nagy hullám 
eltakarja előle Jézust. Megijed és elkezd merülni, miközben kiabálja: - ”Uram, tarts meg engem!” Jézus 
kinyújtja kezét, felemeli Pétert és mondja neki: - ”Kicsinyhitű, miért kételkedtél?” Ahogy beszállnak a 
hajóba, a szél elcsendesül. 
 
 
8, A házasságtörő nő                  János 8:2-11   
  A farizeusok egy házasságtörésen rajtakapott asszonyt visznek Jézus elé, hogy kipróbálják, és 
ítélkezzék a nő felett. Mózes törvényére hivatkoznak, melyben az áll, hogy a házasságtörőt meg kell 
kövezni. Jézus lehajol, és a porba kezdi írni a vádolók bűneit és mondja: -”A ki közületek nem bűnös, az 
vesse rá először a követ”.  
A farizeusok látván saját bűneiket a porban, a lelkiismeretüktől vádolva elballagnak. 
 
 



 
 
9, Engedjétek hozzám a gyermekeket                                    Márk 10:13-16 

Jézus magában pihen a fák alatt, amikor gyerekeket hoznak hozzá, hogy megillesse 
őket. A tanítványok túlbuzgóságukban - hogy pihenésében ne zavarják - nem akarják a gyerekeket 
odaengedni hozzá.  
Mikor Jézus ezt észreveszi, haragra gerjed és mondja: -” Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne 
tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa”.  
Majd ölébe veszi őket, és kezével megáldja őket. 
 
 
10, Lázár feltámasztása    János 11:1-45 
  Jézus unokatestvére Lázár, meghalt. Már négy napja sírban fekszik és szaga is van. Testvérei 
és rokonai kérésére Jézus odamegy a sírhoz, elgörgetteti a sír bejáratánál lévő köveket, majd Istennek 
megköszönve, hogy meghallgatta imáját, ezt mondja: - ”Lázár, jöjj ki!”. A halott kijön a sírból, gézzel és 
lepedőkkel betekerve. Jézus: - ”Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él”. 
 
 
11, Jézus bevonulása Jeruzsálembe                 János 12:12-19, Zakariás 9:9 

Szamárháton, a nép üdvrivalgása közepette, pálmafa ágakat lengetve királyként 
ünnepelik. A farizeusok gúnyolódása a látvány láttán - a zsidók királya szamárháton. Jézus 
szamárhaton történö bevonulása az Ótestamentumbeli profécia beteljesedésésére utal. 
  
 
12, Utolsó vacsora     Mt. 26:17-30 
  Júdás ekkor már eldöntötte, hogy el fogja árulni, ezt Jézus jelzi tanítványainak és közli, az lesz 
az áruló, aki a kenyeret vele együtt mártja bele a tálba. Az Úrvacsorán megtöri a kenyeret és mondja: 
- ”Vegyétek, egyétek; ez az én testem”. Ezután veszi a bort és adja a tanítványoknak: - ”Igyatok ebből 
mindnyájan; mert ez az én vérem, az új szövetség vére”.  
 
 
13, Lábmosás            Jn.13:1-20, Luk. 22:24-30   Vacsora után 
megmosta tanítványai lábát, ezzel is jelezvén alázatosságát feléjük, akik azonban azon versengtek ki 
tekinthetö köztük nagyobbnak. 
 
 
14, Krisztus Pilátus előtt.       Máté 27:15-26, János 19:1-15 
  Töviskorona a fején, bíborvörös palást a testén, verés és vér nyomai az arcán és testén. A 
vádoló és halálát követelő zsidó főpapok, a tömeg, aki Barabás felmentését és Jézus keresztre 
feszítését követeli. Pilátus mossa kezeit.  
  
 
15,Golgota   Mt 27:27-56, Luk.23:33-49, Jn 19:16-37 
 Krisztus keresztre feszítése  
     Jézus a kereszten, jobbján és balján a két lator, melyek közül az egyik megbánja bűneit, és 
Jézus még a kereszten helyet ígér neki a paradicsomba. Jézus keresztfájára Pilátus címet íratott – 
INRI – ”A Názáreti Jézus, a Zsidók Királya”. Ruháit a négy katona négyfelé osztja, köntösére sorsot 
vetnek. 
Halála beálltával az ég elsötétedik, óriási vihar támad, a sziklák meghasadnak, a templomban az 
áldozati kárpit kettéhasad.  
Mária, Mária Magdaléna, néhányan a tanítványok közül és a szolgálóasszonyok Jézust siratják.  
Jézus halálakor sok elhunyt szentnek teste feltámadt, és bementek a szent városba. 
A kivégzést vezető százados mondja: - ”Bizony, Istennek Fia vala ez”. 

 
 

16, Jézus feltámadása                             Máté 28:1-7, János 20:1-17 
 Angyalok, akik elgörgették a követ a sír bejárata elől, közlik Mária Magdalénával Jézus 
feltámadását. Jézus maga is megjelenik a zokogó Máriának és utasítja, hogy menjen a tanítványokhoz 
és értesítse őket feltámadásáról. A sírt őrző katonák ijedségükben elájulnak. 
 
 
 



 
 
 
17, Hitetlen Tamás.     János 20:19-31  
  Jézus megjelenik tanítványainak és megmutatja sebeit. Tamás, aki nem volt ott nem hiszi el 
Jézus feltámadását. Kételkedik, és amíg ő saját maga nem látja a szegek helyeit, kezét nem dugja be 
Jézus oldalába, semmiképpen nem hiszi el.  
Jézus nyolcadnapra ismét megjelenik - bár az ajtók zárva vannak (a falon keresztül érkezik) -, akkor 
már Tamás is velük van. Miután látta őt és kezét Jézus oldalába bocsátotta, meggyőződött Jézus 
valódiságáról. Jézus mondja neki: - ”Mivelhogy láttál engem Tamás, hittél:  Boldogok, a kik nem látnak és 
hisznek”. 
 
 
18, A keresztség parancsa    Máté 28:16-20 
  Galileában a hegyen jelenik meg Jézus a 11 tanítványnak és evangélézálni küldi öket az 
egész világba, hogy minden népet tanítvánnyá tegyenek, ”...megkeresztelvén öket az Atyának, a Fiúnak 
és a Szent Léleknek nevében.”  
Igéretet ad ”...és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!” 
 
 
19, A hármas angyali üzenet   Jelenések 14:6-12 
  Az elsö angyal valódi istentiszteletet parancsol meg. 
A második angyal a végidőkra, és Isten elleni lázadás következményeire hívja fel a figyelmet, 
”Leomlott, leomlott a nagy Babilon, a nagy város!”   
A harmadik angyal a hamis istentiszteletböl fakadó következményekre figyelmeztet. 
A hármas angyali üzenet beteljesedése, Jézus biztos eljövetelének előjele. 
 
 
20, Itélkező       Jelenések 20:11-15 
  Nagy fehér királyi szék és a rajta ülő Itélkező. ”És könyvek nyittatának meg,  majd egy más 
könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve.” Ha valaki nincs beírva az élet könyvébe, nincs 
menekvés! 
 
 
21, Új Világ – Új Jeruzsálem   Jelenések 20, 21, 22. 
            Új eget és új földet, a Szent Várost küldi az Úr. 
A város négyszögben, egyenlö oldalakkal terül el, kőfalának tizenkét alapja az apostolok nevét viseli 
és a legragyogóbb drágakövekkel van ékesítve. A város gyöngyből készült, tizenkét kapuja – minden 
oldalon három – mindig nyitva van, és Izrael tizenkét törzsének nevét viseli. Az utcája tiszta arany, 
közepén az élet vizével és fáival.  A várost Isten dicsősége világítja meg. Jésus: - ”Bizony hamar 
eljövök”. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 


