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bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap

Írd ide az adataidat!
Neved:
Korod: Születésnapod:
Címed:

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. TörTéNET: Jézus halála
Kulcsvers:
Lukács 23:33

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Lukács 23:1-26,

és 32-43

Néhány nappal azután, hogy Jézus meg -
érkezett Jeruzsálembe, egy különleges
vacsorán vett részt a tanítványaival. Tudta,
hogy ez lesz az utolsó alkalom, amikor
együtt vacsorázik velük a halála előtt. A
vacsora után Jézus kiment egy kertbe és
imádkozott. Ezidő alatt, odajöttek az
ellenségei botokkal és kardokkal, hogy
elfogják Őt. Sajnos Jézus egyik tanítványa,
Júdás is segített nekik.

Másnap azok az emberek, akik meg akarták Jézust ölni, elvitték Őt Pilátushoz,
a helytartóhoz. Pilátus dönthette el, hogy meg kell-e halnia Jézusnak. Elég sok
kérdést tett fel Jézusnak, de nem talált semmi olyat, amit Jézus rosszul tett
volna. El akarta engedni Jézust, de a tömeg Jézus ellen fordult, és hallani sem
akart erről. „Feszítsd meg! Feszítsd meg!” kiabálták hangosan. Pilátus három -
szor is megpróbálta elmondani nekik, hogy Jézus semmi rosszat nem tett, de a
végén megtette azt, amit a tömeg követelt, és halálra ítélte Őt.

K: Tedd az eseményeket helyes sorrendbe, számozd meg őket 1-től 5-ig!

Pilátus kérdéseket tett fel Jézusnak.

Az ellenségei eljöttek, hogy elfogják Őt.

Jézus együtt vacsorázott a tanítványaival.

Pilátus végül engedett a tömeg kérésének.

Jézus imádkozott a kertben. /10



öSSzESEN:

Jézust tehát kivitték Jeruzsálemen
kívülre, hogy megfeszítsék. Egy Simon
nevű embert utasítottak, hogy vigye a
hatalmas fakeresztet. Amikor odaértek a
Golgotha hegyéhez, Jézust oda sze gez -
ték a kereszthez a kezeinél és a lábainál
fogva. Két rablót is megfeszítettek ugyan -
akkor Jézus két oldalán.

K: Hány kereszt volt? rajzold be őket
a képbe! Írd a kép alatti keretbe
annak a nevét, aki a középső
kereszten halt meg!

Ahogy Jézus függött a kereszten, a katonák gúnyolták. Még az
egyik elítélt is nagyon gorombán viselkedett Jézussal. A másik
gonosztevő azonban tudta, hogy Jézus nem olyan volt mint ők.
Tudta, hogy neki azért kell meghalnia, mert  bűnös. De azt is
tudta, hogy Jézus semmi rosszat nem tett. Felismerte, hogy ki
volt Jézus, és kérte őt, hogy emlékezzen meg róla.

Jézus megígérte neki, hogy még azon a napon vele lesz a
Paradi csom ban.

K: Kösd össze a személyeket a hozzá tartozó eseménnyel!

Júdás megkérte Jézust, hogy emlékezzen meg róla.

Pilátus halálra ítélte Jézust.

Simon segített Jézus ellenségeinek.

A gonosztevő vitte Jézus keresztjét.

A gonosztevőhöz hasonlóan, nekünk is meg kell értenünk, hogy Jézus nem azért halt meg,
mert bármi rosszat tett. Ő azért halt meg, hogy megmutassa Isten hatalmas szeretetét nekünk,
és magára vegye a mi bűneink büntetését. Ő azért halt meg, hogy mi bocsánatot nyerjünk 
a bűneinkre, és mi is biztosak lehessünk abban, hogy a mennybe fogunk jutni.

Isten Báránya, te ott a Golgothán
Teljes győzelmet vettél a harc után.
Üdvöt találhat már az egész világ,

Mert megfizetted ott bűnünk váltságdíját.
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2. TörTéNET: Jézus meghal és eltemetik
Kulcsvers:
1 Korinthus

15:3-4
Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Lukács 23:44-56

Dél volt, ami az akkori
zsidó időszámítás szerint a
nap hatodik órája volt.
Hirtelen elsöté te dett a nap,
teljes sötétség lett!

Ez három órán keresz tül
tartott. Ez alatt az idő alatt
Isten Jézust büntette a mi
bűneinkért. 

Habár az emberek is elég sok fájdalmat okoztak neki, mi fel sem tudjuk fogni, hogy milyen
borzasztó lehetett számára ez a büntetés, amivel az Atyja sújtotta őt.

A mi dolgunk csak annyi, hogy elhiggyük, hogy Ő értünk szenvedett, és hogy hálát adjunk
az Ő nagy szeretetéért.

Végül, amikor Jézus megbűnhődött a mi bűneinkért, felkiáltott: „Atyám, a te kezeidbe
teszem le az én lelkemet!” Ezzel azt fejezte ki, hogy elvégezte azt a munkát, amiért az Atya
elküldte.

Csodálatos tudni, hogy mindent megtett azért, hogy mi a bűneinkre bocsánatot nyerjünk!

K: Írd a következő állítások mellé, hogy IGAz vagy HAMIS!

A sötétség délben (a nap hatodik órájában) kezdődött.

A sötétség négy órán keresztül tartott.

A sötétség alatt Jézus a mi bűneinkért szenvedett.

Jézus halála előtt kiáltott az Ő Atyjához.

A Golgothán ott szenvedett, 
A bűnömért tett eleget, 

Ott áldozott szent vérével, 
éltet adott gyötrelmével. 
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öSSzESEN:

Miután az Úr Jézus meghalt, a
barátai nagyon szomorúak és
elkeseredettek lettek. Nem ér -
tették, hogy miért történtek ezek a
dolgok. Egy József nevű ember
egy nagyon derék és bátor dolgot
tett: elment Pilátushoz, és elkérte
Jézus testét. Óvatosan levette a
testet a keresztről, bebugyolálta
vászonba, és egy új sírbarlangba
tette. Ezután egy nagy követ
görgettek a barlang bejáratához.

K: rajzolj a képre egy követ a
barlang bejáratához!

K: Írd be a fenti szöveg alapján a megfejtéseket a helyére, majd karikázd be őket a
Szókeresőben!

K: Színezd ki a betűket a kulcsversből!

„Krisztus meghalt
a mi bűneinkért

az írások szerint... Eltemették.”

1 Korinthus 15:3-4
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Ő kérte el Jézus testét:
__ __ __ __ __ __

A testet ebbe bugyolálta:
__ __ __ __ __ __

Ezután ide helyezte el a testet:
sír __ __ __ __ __ __ __

Ezt görgettek a bejárathoz:
__ __ __ __ __
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3. TörTéNET: Jézus feltámad
Kulcsvers:
róma 10:9

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
János 20:1-18

Vasárnap reggel volt, a
harmadik nap Jézus
halála óta. Mária korán
reggel felkelt, és elment
a sírhoz. A nagy követ
valaki elvette a sír
bejáratá tól. A sír, pedig
üres volt!

Ki vitte el a Jézus  tes tét?

Mária elszaladt, hogy elmesélje Péternek és Jánosnak, hogy mi történt. Együtt mentek
vissza a sírhoz, hogy ők is lássák. Péter egyenesen bement a sírba. Csak azok a leplek
voltak ott, amikbe Jézus testét bebugyolálták.

János is bement a sírba, és amikor látta, hogy csak a vásznak vannak ott, már tudta, hogy
Jézus feltámadt.

K: Kösd össze az állításokat a megfelelő személlyel!

János és Péter hazamentek, de Mária még mindig nagyon nyugtalan volt. Ott állt és sírt,
majd még egyszer benézett a sírba. Ekkor két angyal volt ott.

„Miért sírsz?” kérdezték. Mária elmondta nekik, hogy Jézus teste eltűnt, ezért szomorú.

/6János Mária Péter

Ő ment elsőként
a sírhoz.

Ő ment be
elsőként a sírba.

Ő volt az, aki elhitte,
hogy Jézus feltámadt.



öSSzESEN:

Amikor Mária hátrafordult látta, hogy valaki áll a kertben. Ő is
megkérdezte Máriát, hogy miért sír. Mária azt hitte, hogy a
kertész az. Azt gondolta, hogy talán ő vitte el a holttestet.

„Mária!” szólt az idegen. Mária azonnal rájött abból, ahogyan a
nevét mondta, hogy a Mestere, Jézus az!

örömmel telve futott oda hozzá. Milyen csodálatos Barátja van,
olyan, akinek hatalma van a halál felett is. Mária elindult, hogy
megtalálja a tanítványokat. Most ő tudott egy nagyszerű hírt
vinni:

JézUS éL!

K: Írd be a megfejtéseket a szólétrába. Karikázd be azt a függőlegesen keletkező két -
szavas kifejezést, ami Jézus állapotát írja le.

1. Jézus neve elé szoktuk tenni ezt a szót.
2. Ezen az „oldalon” ült az egyik angyal.
3. Mária azt hitte, hogy vele beszél.
4. Amikor Mária behajolt a sírboltba, 

ezt látta bent ülni.
5. Mária azt hitte, hogy ez történt

Jézus testével.
6. Mária másik neve.

Isten feltámasztotta Jézust a halálból. Mivel Jézus feltámadt, ezért úgy ismerhetjük Őt, mint
Megváltónkat és Barátunkat. Kérted már Őt, hogy bocsásson meg neked? A barátja vagy már?

K: Dekoráld ki a betűket a kulcsversből!

„Isten fel-
támasztotta Őt

a halálból.”
róma 10:9

/12

/2

1.

2. F

3. é

4.

5. V

6. D



bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap  2. szint

NEVED:B4

4. TörTéNET: Jézus elment, de visszajön
Kulcsvers:

Ap. Csel 1:11

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Lukács 24:50-53
Ap. Csel 1:4-12

Ha költöztél már valamikor is másik lakásba, vagy mentél másik iskolába, akkor tudod, hogy
milyen elbúcsúzni a barátaidtól. Gondold el, hogy nagyon-nagyon messze utazol, és nem
fogod többet látni őket! Valahogy így érezhettek a tanítványok is.

A feltámadása óta a tanítványok néhány csodálatos napot tölthettek el Jézussal. Most már
sokkal többet megértettek abból, hogy miért kellett meghalnia. Már lassan hat hete volt,
hogy Jézus feltámadt. Ekkor elvitte a tizenegy tanítványt egy hegyre, amit az Olajfák
hegyének hívtak. Elmagyarázta nekik, hogy eljött az ideje, hogy visszatérjen a mennybe, de
nem maradnak magukra, mert egy különleges segítő, a Szent Lélek fog eljönni hozzájuk.

K: Írd ide a hegy nevét!

O __ __ __ __ __ __    h __ __ __ __ .

K: rajzold be a képbe Jézust, és a megfelelő számú tanítványt, akik jelen voltak a
hegyen! (Két tanítványt már előre berajzoltunk neked.)

K: Hogy hívják azt a különleges segítőt, akit Jézus küldött el hozzánk?

S __ __ __ __   L __ __ __ __ 

Miközben Jézus beszélt a tanítványaihoz, hirtelen felemelkedett a földről. Nemsokára felhő
takarta el Őt. A tanítványok ott álltak nézve az eget.
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Két angyal jelent meg mellettük.

„Miért álltok itt bámulva az eget” kérdezték az angyalok. „Ez a Jézus vissza fog
jönni, úgy, ahogyan most láttátok elmenni.”

K: Mi takarta el Jézust a tanítványok elől? Húzd alá a helyes választ!

a Nap  /  felhő  /  sötétség

A tanítványok visszatértek Jeruzsálembe
és vártak, ahogyan Jézus kérte tőlük.

Egy nap Jézus visszajön! Bár nem tudjuk,
hogy ez mikor fog megtörténni, de abban
biztosak lehetünk, hogy Isten megtartja az
ígéretét.

K: Mikor fog visszajönni az Úr Jézus? Húzd alá a helyes választ!

2 éven belül / holnap / nem tudjuk / 10 év múlva

Számunkra az a fontos, hogy készek legyünk a visszajövetelére. Készek lehe -
tünk, hogy találkozzunk vele, ha a bűneinket megbocsátotta, és bízunk Benne.

K: Satírozd be az X és az Y betűket, hogy kiderüljön, mi a Kulcsvers leg -
fon to sabb mondanivalója! Írd is le alá!

XYJXéXYzYUSXYVIYSSXXYzYAYXYJYöYXYN.

__ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __ /6
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