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1. törtéNEt: A húsvéti történet - Júdás
Ez a történet arról szól, hogy: Jézust elárulják. Olvasd el:

Máté 26:14-16
és 36-50

Elérkezett az idő, amikor az Úr Jézusnak meg
kellett halnia. Egyik tanítványa, Júdás, elment
Jézus ellenségeihez. Megígérte nekik, hogy
elve zeti őket arra a helyre, ahol Jézus volt,
hogy elfoghassák Őt. Júdás a segítségért 30
ezüstpénzt kapott a fő papoktól.

Írd be a hiányzó betűket!

A fő __ __ __ ok  pénzt 

adtak J __ __ __ __ __ __ k.

Nem sokkal később az Úr Jézus egy kertben imádkozott, amit
Gecsemáné kertnek neveztek. Amint befejezte az imádságot, meg ér ke -
zett Júdás, aki az ellenségeit vezette oda. Ezek az emberek kardokat és
botokat vittek magukkal. Júdás puszival köszönt Jézusnak, majd a vele
lévő emberek elfogták Őt.

A tanítványok, akik Jézussal voltak, elszaladtak, Jézust pedig
elvezették, mint egy bűnözőt.

Színezd ki a betűket és a képeket!
Az Úr Jézust elfogták a 

Gecsemáné
kertben.
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2. törtéNEt: A húsvéti történet - Pilátus
Ez a történet arról szól, hogy: Jézus értünk szenvedett. Olvasd el:

Máté 27:1-2
és 11-31

Miután az Úr Jézust elfogták, egy római helytartó elé
vitték, akit úgy hívtak, hogy

Poncius
Pilátus.

Színezd ki a betűket és a képet!

Pilátus biztos volt benne, hogy Jézus semmi rosszat
nem tett, ezért szabadon akarta bocsátani Őt. 
A zsidók viszont inkább azt akarták, hogy egy jól
ismert bűnözőt, Barabbást engedjen szabadon. Azt
akarták, hogy Jézust megöljék.

Pilátus megtette amit a zsidók kértek tőle. Barabbást szabadon engedte, az Úr
Jézust pedig kereszthalálra ítélte.

Mielőtt Jézust keresztre feszítették, a katonák nagyon kegyetlenül bántak Vele.
Kigúnyolták, bíborszínű köpenybe öltöztették és töviskoronát tettek a fejére. Meg is
verték Őt, azután keresztre szegezték.

rajzold le, mit viselt Jézus!

A Biblia szerint Jézus a mi bűneink miatt halt meg. Nem volt más 
megoldás arra, hogy bocsánatot nyerjünk és a mennybe juthassunk!

Bíborszínű köpeny töviskorona



bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap  1. szint

C4

/10

3. törtéNEt: A húsvéti történet - József
Ez a történet arról szól, hogy: Jézus feltámad a halálból. Olvasd el:

Máté 27:57-66

Az Úr Jézus meghalt a kereszten. Még aznap este egy gazdag ember, akit József -
nek hívtak, elkérte Pilátustól Jézus testét azért, hogy eltemethesse. Pilátus megen -
ged te neki, hogy elvigye Jézus testét.

Húzd alá a helyes szót!
Az Úr Jézus  elájult / meghalt a kereszten.

József  gazdag / szegény ember volt.

József el akarta  temetni / égetni Jézus testét.

Amikor József elvitte a testet, tiszta, fehér, puha szövetbe göngyölte és elhelyezte
egy új, üres sírba, ami az övé volt. Egy nagy követ hengerített a sír bejáratához.

rajzolj egy nagy követ a sír bejáratához és színezd ki a képet!

Három nappal később az Úr Jézus feltámadt a halálból! Csakis Isten képes ilyen
csodát tenni! Az Úr Jézus ma is élő Megváltó! Mindenkit képes megmenteni, aki hisz
Benne.

„Jézus feltámadt!”
Színezd ki a Biblia szavait!
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4. törtéNEt: A húsvéti történet - A két tanítvány
Ez a történet arról szól, hogy: Jézus él! Olvasd el:

Lukács 24:13-35

Jézus két tanítványa Jeruzsálemből egy
közeli faluba, Emmaus ba gyalogoltak.
Nagyon szomorúak voltak, mivel tudták,
hogy a Mesterük meghalt. Még nem hallot -
ták a jó hírt, hogy Ő újra él.

Karikázd be a helyes választ!

A tanítványok innét indultak:

Jeruzsálem / Emmaus / Betlehem 

A tanítványok ebbe a faluba mentek:

Betlehem / Emmaus / Jeruzsálem 

Hirtelen az Úr Jézus csatlakozott hozzájuk!
Velük együtt ment és beszélgetett velük, de ők nem ismerték fel! Haza -
érve megkérték, hogy maradjon velük. Amikor készítettek egy kis enni -
valót és elkezdtek enni, felismerték Őt. Jézus azonban ekkor eltűnt.

A tanítványok nagyon boldogok voltak! Most már biztosak voltak abban,
hogy az, aki meghalt a kereszten, mégis él! Visszasiettek Jeruzsá lem -
be, hogy elmondják ezt a többi tanítványnak.

Színezd ki a betűket és a képet!

„Krisztus meghalt
a bűneinkért,

eltemették, majd

feltámadt.”
te hiszed, hogy Ő meghalt a tE bűneidért? 
Mindezt érted is tette!


