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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: A húsvéti történet
Júdás Kulcsvers:

Máté 26:24

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Máté 26:14-16

és 36-50

Közeledett az idő, hogy az Úr Jézust elfogják és keresztre feszítsék. Tizenkét
tanítványa közül az egyik sajnos ellene fordult és átadta Őt az ellenségeinek.

K: A kép-ABC segítségével írd le a tanítvány teljes nevét!

Júdás annyira szerette a pénzt, hogy eldöntötte, elárulja Jézust. Tudta, hogy a
zsidó főpapok pénzt fognak adni neki, ha ezt megteszi. Júdás harminc ezüst -
pénzt kapott tőlük, hogy arra a helyre vezesse őket, ahol Jézus tartózkodott.

K: Ki fizetett pénzt Júdásnak?
A   f __ __ __ __ __ k.

K: Írd rá a zsákra, mennyi ezüst -
pénzt kapott Júdás!
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öSSZeSen:

egyik este az Úr Jézus és az összes tanítványa egy Gecsemáné nevű helyre ment. Csak Júdás
nem volt velük. ez egy olajfákkal teli kert volt Jeruzsálem közelében. Ott az Úr Jézus megkérte
a tanítványokat, hogy virrasszanak és imádkozzanak. Ő maga beljebb ment a kertben és
elkezdett imádkozni az Atyához. A tanítványok viszont elaludtak! Jézus többször is visszajött és
felkeltette őket!

K: Töltsd ki a szórejtvényt!

1. ezt tette Jézus, miután 
beljebb ment a kertben.

2. A kert neve, ahová Jézus
a tanítványaival ment.

3. ezt kellett volna tenniük 
a tanítványoknak.

4. Mit kért Jézus, hogy kinek 
az akarata legyen meg!

nem sokkal ezután Júdás megérkezett! Sokan jöttek vele, akik Jézus ellenségei voltak.
Kardokat és botokat hoztak magukkal. Júdás elmondta nekik, hogy a szokott módon, puszival,
fogja Jézust köszönteni. Így tudni fogják, hogy kit kell elfogni.

ez néhány percen belül így is lett. Amint Júdás megpuszilta Jézust, a sokaság körülzárta és
megragadta Őt. A tanítványok elszaladtak, az Úr Jézust pedig elvezették, mint egy bűnözőt.

K: IGAZ vagy HAMIS a következő négy állítás?

1. Júdás egyedül érkezett a Gecsemáné kertbe.

2. Júdás puszival árulta el Jézust.

3. A sokaság kardot hozott magával.

4. Az összes tanítvány elkezdte védeni Jézust.

Júdás nagy hibát követett el, hogy elárulta Jézust. Sose vezet
jóra, ha engedjük, hogy bármi (például pénz vagy barátok) elfog -
lalják Jézus helyét az életünkben. 

ne „add el” Őt semmiért, hanem inkább BÍZZ Benne és
KöVeSD Őt minden nap!
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2. TörTéneT: A húsvéti történet
Pilátus Kulcsvers:

Máté 27:22

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Máté 27:1-2

és 11-31

nem sokkal azután, hogy Jézust elfogták, Pilátus
elé vitték kihallgatásra. Ő volt akkoriban a római
helytartó azon a területen.

K: Írd be a hiányzó betűket!

P __ __ __ __ __ s kihallgatta Jézust. 

Abban az időben Ő volt ott a   r __ __ __ i

h __ __ __ __ __ __ __ ó.

Amikor Pilátus kihallgatta, biztos volt benne, hogy
Jézus nem bűnös. nem akarta Jézust keresztre
feszíttetni, ezért felajánlotta, hogy szabadon
bocsát egy foglyot – mivel éppen a zsidók Páska
ünnepe volt. A zsidók választhattak, hogy kit
engedjen Pilátus szabadon – Jézust vagy egy
másik foglyot, aki nagyon sok rosszat tett.

K: A kép-ABC segítségével írd le a másik fogoly nevét!

Pilátus remélte, hogy a zsidók Jézust fogják választani, de nem így lett! Követelték, hogy
Jézust ítélje halálra és a másik foglyot engedje szabadon.

K: Tégy pipát (4) az IGAZ állítások után, és keresztet (8) a HAMIS állítások után!

1. Pilátus biztos volt abban, hogy Jézus bűnös.

2. Pilátus az összes foglyot szabadon bocsátotta a Páska ünnepén.

3. Barabbást szabadon engedték.

4. Barabbás nagyon sok rossz dolgot tett. /4

/4

/3



öSSZeSen:

Pilátus megpróbálta rávenni a zsidókat, hogy gondolják meg magukat, de azok nem hallgattak
rá. Így megparancsolta, hogy az Úr Jézust ostorozzák meg és feszítsék keresztre.

Mielőtt keresztre feszítették Jézust, a katonák nagyon kegyetlenül bántak Vele. Bíborszínű
köpenyt adtak rá és töviskoronát tettek a fejére. Kigúnyolták, arcul ütötték és megverték Őt.
Majd elvitték és odaszegezték Őt egy keresztre.

K: Fejezd be a mondatot úgy, hogy a fenti pirossal jelölt szavakat lerajzolod a megfelelő
négyzetbe!

Tudod, hogy az Úr Jézus a mi bűneinkért halt meg a kereszten? nem volt más megoldás arra,
hogy a bűneink meg legyenek bocsátva és a mennybe juthassunk! Annyira szeretett bennün -
ket, hogy vállalta a szenvedést értünk!

ráadtak egy ,

a fejére tettek egy ,

odaszegezték Őt egy .
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3. TörTéneT: A húsvéti történet
József Kulcsvers:

Máté 28:6

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Máté 27:57-66

Az Úr Jézus meghalt a kereszten. Még aznap este egy Arimathiából származó ember, név
szerint József, felkereste Pilátust. József gazdag volt és hitt az Úr Jézusban. Megkérte
Pilátust, hogy adja neki oda Jézus testét azért, hogy eltemethesse. Pilátus odaadatta neki.

K: Írd be a hiányzó betűket!

József elment  P __ __ __ __ __ __ __ __ z,  hogy elkérje tőle  J __ __ __ s

t __ __ __ __ t,  mert el akarta  t __ __ __ __ __ i Őt.

Amint József megkapta Jézus testét, tiszta gyolcsba göngyölte és az általa vásárolt új sírba
helyezte. A sír olyan volt, mint egy sziklába vájt kis barlang. egy nagy követ hengerített a
sírbolt bejárata elé. Magdalai Mária több asszonnyal együtt figyelte, mit csinál József. 

K: Töltsd ki a szórejtvényt!

1. Ilyen gyolcsba göngyölte József Jézus testét.

2. József követ ....... a sír bejárata elé.

3. Ők figyelték, mit csinál József.

4. ezt tett József a sír bejárata elé.
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öSSZeSen:

A zsidók azt gondolták, hogy az Úr Jézus tanítványai éjjel eljönnek, hogy ellopják a testét, aztán
megpróbálják meggyőzni az embereket arról, hogy Jézus feltámadt a halálból. ezért megkérték
Pilátust, hogy küldjön katonákat, akik őrzik a sírt.

K: Húzd alá a megfelelő szavakat!

A  tanítványok / katonák / zsidók  őrizték a  keresztet / házat / sírt azért, 

hogy senki ne tudja  elégetni / imádni / ellopni az Úr Jézus testét.

K: rajzolj egy nagy követ a sír bejárata elé és színezd ki a képet!

A jó hír, hogy Isten, hatalmas erejével, feltámasztotta az Úr Jézust a halálból! A testét neM
lopták el. neM is maradt a sírban. Isten hozta ki Őt a sírból éLVe! ez bizonyítja, hogy Isten
elfogadta azt a megváltó munkát, amit az Úr Jézus tett, amikor meghalt a mi bűneinkért. Sőt,
azt is bizonyítja, hogy Jézus valóban Isten Fia. Azt akarja, hogy higgy Benne, mint személyes
Megváltódban.

K: Színezd ki az angyal szavait, ami a kulcsversben olvasható!

„Nincsen itt, mert
feltámadt!”

Máté 28:6
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4. TörTéneT: A húsvéti történet
A két utazó tanítvány Kulcsvers:

Lukács 24:26

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Lukács 24:13-35

Az Úr Jézus két tanítványa Jeruzsálemből egy
nem messze lévő faluba, emmausba mentek. 

nagyon szomorúak voltak, mert tudták, hogy
Mesterük, az Úr Jézus meghalt a kereszten, de
még nem hallották a jó hírt, hogy Ő újra életben
van!

K: Írd be a térképbe a történetben szereplő
két település nevét!

Útközben arról beszélgettek, mi történt Jézus -
sal. Csalódottak voltak, mert biztosra vették,
hogy Jézus a Szabadító Krisztus, akit Isten
megígért.

De most Ő halott - legalábbis a két tanítvány ezt
gondolta! egyszerűen nem értették, miért
történt mindez.

K: egészítsd ki a mondatot a megfelelő szavakkal!

A   __ __ __   tanítvány   __ __ __ __ __ __ __   volt, 

mert az Úr Jézust   __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

feszítették.  nem   __ __ __ __ __ __ __ __,

miért kellett neki   __ __ __ __ __ __ __ __.

Hirtelen egy ismeretlen ember csatlakozott hozzájuk. Valamiért
nem ismerték fel, hogy Jézus volt az! Ő megkérdezte a
tanítványokat, miért olyan szomorúak, azok pedig mindent
elmeséltek Jézus haláláról. Azt is elmondták, hogy azt hitték Ő
volt a Krisztus, de most minden reményük odaveszett. ezért
voltak ennyire szomorúak és csalódottak.
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Írásos értékelés / üzenet:

Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

2. szint
Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

öSSZeSen:
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Az „ismeretlen“ tudott nekik segíteni. elmagyarázta az Ószövetség könyveiből,
hogy Krisztusnak szenvednie kellett és meg kellett halnia. nem volt más megol -
dás arra, hogy az embereket megszabadítsa a bűneikből!

K: Színezd ki az alábbi szavakat!

„ezt kellett

szenvedni a
Krisztusnak”

Lukács 24:26

Amikor emmausba érkeztek, meghívták Jézust a saját házukba. ételt készítettek
és miután elkezdtek enni, csak akkor ismerték fel az Ő Urukat és Mesterüket,
Jézust!

Jézus a következő pillanatban eltűnt a szemük elől, de a tanítványok most már
biztosak voltak abban, hogy Ő él! Az a Személy, aki meghalt a kereszten, feltá -
madt a halálból! Visszasiettek Jeruzsálembe, hogy elmondják a többi tanítvány -
nak is azt, hogy Jézus él!

K: Töltsd ki a keresztrejtvényt az alábbi 
meghatározások segítségével!

1. Ő csatlakozott a tanítványokhoz
útközben.

2. Te vagy az egyetlen ...... Jeruzsálemben?”
3. Az egyik tanítvány neve.
4. ebben voltak megírva előre Jézusról

hogy mik fognak történni vele.
5. ezt áldotta meg Jézus, amikor felismerték.

Jézus értünk halt meg és támadt fel. Mindannyiunknak
őszintén meg kell bánnunk a bűneinket és hinni
Jézusban, mint Személyes Megváltónkban. 

Ha még nem tetted meg, miért nem teszed meg ezt
MOST azonnal?
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