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Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. TöRTéNET: Az Úr Jézus - halála
Kulcsvers:

Lukács 23:33

Olvasd el:
Lukács 23:1-26

és 32-46

Nem sokkal azután, hogy megérkezett Jeruzsálembe a szamárcsikón, Jézust elfogták.
Az események gyorsan követték egymást, és nemsokára keresztre feszítették Őt.

K: Itt van annak a két embernek a neve, akiknek nagy része volt Jézus
kihallgatásában és elítélésé ben. Bogozd ki a betűket!

L U I P S T Á

E D Ó H S R E

K: Melyikük mondta azt többször is, hogy szerinte Jézus nem bűnös?

Azon a napon, amikor az Úr Jézust kihallgatták ünnep előtti nap volt. Pilátus szokása
az volt, hogy ilyenkor egy elítélt embert szabadon bocsátott. Ennek alapján Jézus vagy
egy másik fogoly visszanyerhette a szabadságát.

K: Írd le a tárgyak első betűit, hogy kiderüljön, ki volt, akit szabadon bocsá tot -
tak végül!

K: Milyen feladatot kapott ezen a napon cirénei Simon?
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öSSZESEN:

A keresztre feszítést egy Jeruzsálem melletti hegyen hajtották végre.

K: Olvasd el a kulcsverset, majd ...

1. ... rajzolj megfelelő számú keresztet a hegyre!
2. ... írd a kép alá a hegy nevét!
3. ... írd oda „JéZUS” nevét, a fölé, 

amelyik az Ő keresztje volt!

K: Válaszolj az alábbi kérdésekre,
hogy IGAZ vagy HAMIS!

Az ott állók csúfolták Jézust.

A katonák egy pohár vizet adtak Neki.

A felsőruháit odaadták a szegényeknek.

Egy feliratot helyeztek el a feje fölé.

Jézus könyörgött az Atyjához a kereszten.

A két másik ember, akiket Jézussal együtt feszítettek keresztre, különböző módon viselkedtek Vele.
Egyikük szidalmazta, és sértéseket kiáltott felé. A másik ember őszintén megbánta gonosz tetteit, és az
Úr Jézus kegyelmét és megbocsátását kérte.

K: Írd ide 1. mit mondott a második gonosztevő Jézusról a 41. versben!
2. mit mondott Jézusnak a 42. versben!
3. milyen választ kapott Jézustól a 43. versben!

Mindannyiunknak meg kell tennünk azt, amit ez az ember tett! Meg kell bánnunk a bűneinket, és bíznunk
kell az Úr Jézusban, hogy mi is Vele lehessünk a paradicsomban (mennyben).
K: Néhány nagyon meglepő dolog is történt aznap.

1.  Mi történt a Nappal?
2.  Mi történt a templom kárpitjával (függönyével; ez választotta el a legszentebb részt a többitől)?

K: Írd ide, mik voltak az Úr Jézus utolsó szavai a kereszten!

Amikor az Úr Jézus haláláról olvasunk, fontos megértenünk, hogy az Ő halála nagyon különleges volt,
mert az a mi bűneinkért történt (1 Korinthus 15:3). Azért halt meg, hogy mi bocsánatot nyerhessünk a
bűneinkre. Isten ma arra kér bennünket, hogy higgyük el, egyedül csak ő tud megmenteni minket.
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2. TöRTéNET: Az Úr Jézus - feltámadása
Kulcsvers:
Róma 10:9

Olvasd el:
János 20:1-18

Amikor híres emberek életrajzát olvassuk,
az utolsó rész rendszerint arról szól, hol
és hogyan halt meg az illető. és ezután
nincs egyéb mondanivaló.

Az Úr Jézus történetében azonban ez
egészen másképp van: az Ő halála a
kereszten nem a történet vége volt!

A képen Magdalai Mária látható, amint
két tanítvánnyal beszél (2. vers).

K: Válaszolj az alábbi kérdésekre!

A hétnek melyik napján történt ez?

Hol volt Mária aznap reggel?

Mit fedezett fel ott?

Milyen következtetésre jutott?

Mi volt az egyik tanítvány neve?

Ezen a képen a két tanítvány látható annál
a sírnál, ahova Jézust eltemették.

K: Húzd át a hibás szavakat az alábbi
mondatokban!

Péter ért oda ELŐBB / KéSŐBB a sírhoz.

A másik tanítvány benézett a sírba, és látta AZ ÚR JéZUS TESTéT / HOGy OTT FEKSZENEK

A LEPEDŐK / A KöVET, AMI A BEJÁRAT ELŐTT VOLT.   Péter bement a sírba, és látta, hogy

OTT FEKSZENEK A LEPEDŐK / OTT VAN JéZUS / OTT VAN A KŐ.  Ezután a másik tanívány

öRöMMEL FELKIÁLTOTT / IS BEMENT A SÍRBA / ELÁJULT.   A két tanítvány LEüLT MEG -

VÁRNI MÁRIÁT / ELALUDT / VISSZAMENT A TöBBIEKHEZ.
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öSSZESEN:

Mária egyedül maradt ott, ahol Jézust eltemették.
Ekkor egy nagyon különleges élményben volt része.

K: Olvasd el a 11-16. verseket, majd töltsd ki a SZÓRÁCSOT!

1. A 13. versben ezen a néven 
említi Mária Jézust.

2. Mária azt hitte, hogy vele beszél.

3. Ezt tette Mária a sírbolton kívül állva.

4. Ennyi angyalt látott a sírboltban.

5. Ilyen színű volt az angyalok ruhája.

6. Így nevezte Mária Jézust, amikor felismerte.

Mária szomorúsága eltűnt, és nagyon boldog volt, amikor felismerte, hogy akivel beszél, az a kereszten
meghalt Jézus! Isten mindenekfeletti hatalmával feltámasztotta Őt a halálból! Mária teljesen biztos volt
ebben!

Az Úr Jézus feltámadása egy nagyon fontos eleme Isten bennünket megmentő tervének. Ő pontosan úgy
támadt fel, ahogyan azt az Ószövetségben a próféták megírták. Ezért biztosak lehetünk abban, hogy az
Ő halála elegendő volt a bűneink bocsánatára.

K: Írd ide a Kulcsverset!

Az olvasott igeszakasz azzal fejeződik be, hogy a feltámadt Úr Jézus egy feladattal bízza meg Máriát.

K: Kikhez küldi el Jézus Máriát?

K: Mit kellett elmondjon Mária nekik?

Ma, azok, akik ismerik és szeretik Őt, Máriához hasonlóan, ugyanezt az üzenetet kell elmondaniuk
másoknak.  Te ismered és szereted Őt?  Beszélsz Róla másoknak?

FELTÁMADNI azt jelenti, hogy VISSZATéRNI A HALÁLBÓL.   1 Korinthus 15:3-4
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3. TöRTéNET: Az Úr Jézus - mennybemenetele
Kulcsvers:
Lukács 24:51

Olvasd el:
János 20:19-29
Lukács 24:50-53

A detektívek különböző apró nyomokat keresnek, amik segítik őket a munkájukban. Azután ezeket
elemezve eljutnak a végkövetkeztetésükre, amit a talált bizonyítékokra építenek fel.

Számos bizonyíték van arra, hogy elhihessük, az Úr Jézus valóban feltámadt a halálból.

Nézzünk meg néhányat!

K: Olvasd el a János 20:19-21 verseket,
és válaszolj a kérdésekre!

1. Miért zárták be a tanítványok az ajtót?

2. Melyik napszakban játszódik a történet?

3. Mit gondolsz, miért mutatta meg Jézus a
keze it és az oldalát?

4. Hogyan érezték magukat a tanítványok,
ami kor felismerték Őt?

K: Most olvasd el a 24-25. verseket, és írd be a hiányzó szavakat az alábbi szövegbe!

Azon az estén ..................... nem volt velük. Később a többi .................................... elmondta neki,

hogy mi történt. Azt mondta, hogy addig nem ................., amíg nem látja a szögek nyomait Jézus

kezén. Sőt, még azt is mondta, hogy addig nem hisz, amíg nem ................................. az ujjával a

szögek helyét, és nem teheti Jézus ................................... a kezét.

K: Nézd meg a 26-29. verseket, és figyeld meg Tamás viselkedésének a változását! 
Írd az alábbi állítások mögé, hogy IGAZ vagy HAMIS!

Jézus haragudott Tamásra, amiért ezeket mondta.

Jézus pontosan tudta, mit mondott Tamás.

Ekkor az ajtó már nem volt bezárva.

Tamás hitt, mert látta Jézust.
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öSSZESEN:

Tamás összes kétsége elszállt. Most már teljesen biztos volt benne, hogy az a személy, akit Jézusként
ismert él, és emiatt biztos volt benne, hogy Ő valóban az Isten Fia.

K: Bogozd ki a betűket, hogy kiderüljön, mit mondott Tamás Jézusnak!

„N é  A M U R  S é  N é  E N T I M S E”

__ __     __ __ __ __      __ __      __ __     __ __ __ __ __ __ __

Tamás hitt, mert LÁTTA Jézust. Van azonban olyan is, hogy valaki úgy hisz, hogy NEM LÁTTA Jézust
(lásd a 29. vers végét). Mi ez utóbbit tehetjük: bár szemünkkel nem láttuk Őt, mégis hihetünk Benne, mint
Megváltónkban és Urunkban.

Nemsokára elérkezett az ideje, hogy az Úr Jézus visszatérjen a mennybe.

K: Olvasd el Lukács 24:50-53 verseket, és válaszolj az alábbi kérdésekre!

1. Mi volt a falu neve?

2. Hova ment Jézus, amikor eltávolodott tőlük?

3. Hova mentek ezután a tanítványok?

K: Írd ide a Kulcsverset!

K: Hogyan érezték magukat a tanítványok, miután Jézus a mennybe ment?

Amikor egy nagyon kedves barátunk elmegy tőlünk, akkor általában szomorúak vagyunk. A tanítványok
azonban egészen másképp érezték magukat (52. vers). Annyira bíztak az Úr Jézusban, hogy nem tudtak
szomorúak lenni! Tudták nagyon jól, hogy a történetnek itt nincs vége!

Amellett, hogy az Úr Jézus feladatokat adott a tanítványainak, adott néhány csodálatos ígéretet is -
ezekről lesz szó a következő történetben.

Az Úr Jézus visszatérését Mennyei Atyjához
mennybemenetelnek nevezzük.
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4. TöRTéNET: Az Úr Jézus - visszajövetele
Kulcsvers:

Apostolok Csel.
1:11

Olvasd el:
Apostolok Csel.

1:4 és 1:8-12

Ha valaki, akiről tudjuk, hogy mindig igazat mond, megígér nekünk valamit, minden okunk megvan
arra, hogy bízzunk benne: egy nap teljesíteni fogja az ígéretét! Ez így volt az Úr Jézus tanítványaival
is. Mielőtt visszatért a mennybe, néhány csodálatos dolgot ígért nekik. Ők biztosak voltak abban,
hogy egy nap teljesíteni fogja az ígéretét, pontosan úgy, ahogyan mondta.

K: Nézd meg a 8. verset, ahol az első ígéretet találod, és fejezd be az alábbi mondatot!

Azt ígérte, hogy kapnak  

K: Írd az alábbi állítások mögé, hogy IGAZ vagy HAMIS!

A megígért erő...

...a tudásuktól és bátorságuktól függött.

...képessé teszi őket, hogy tanúk legyenek.

...Istentől érkezik, a Szent Lélekkel.

...segítségével fognak prédikálni az egész világon.

K: Írd az útjelző táblára azt
a három helyet, ahova el
kellett menniük az öröm -
üzenettel.

A mai keresztyéneknek is rendelkezésükre áll ugyanez az erő. Csak akkor lehetnek eredményesek
abban, hogy beszélnek másoknak az Úr Jézusról, ha a bennük élő Szent Lélek erejét igénybe
veszik. Saját erejükből ezt nem tudják megtenni.

K: A 9-11. versek segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre!

1. Mi takarta el Őt a tanítványok szeme elől?

2. Hány férfi állt meg mellettük?

3. Milyen színű volt a férfiak ruhája?

4. Hogyan szólították a tanítványokat?
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épphogy csak elment Jézus a mennybe, egy második ígéret hangzott el!

K: Írd ki ide a Kulcsversből, hogy mi volt ez az ígéret!

Amikor valaki, akit szeretünk elutazik, jó dolog azt tudni, hogy egy nap vissza fog jönni.
A keresztyének tudják, hogy az Úr Jézus vissza fog jönni. Ő nem fogja megszegni az
ígéretét!

K: A Biblia segítségével egészítsd ki az alábbi mondatokat!

Ezek a versek arról szólnak, hogy Ő VISSZA FOG JöNNI. Nagyon fontos mindannyiunk
számára, hogy KéSZEK legyünk erre a nagy eseményre, úgy, hogy elfogadjuk Őt
Megváltónknak. Ha ezt megtettük, akkor úgy kell éljünk, mint az Ő hűséges „tanúi”. 
A Szent Lélek tud ehhez erőt adni.

K: Add meg a válaszokat, és karikázd be az elrejtett szavakat a szókeresőben!
A szavak bármilyen irányban lehetnek elrejtve - előre és visszafelé is.

1. Így hívjuk azokat, akik elmondják, amit tudnak: _ _ _ _

2. Egy szín a történetből: _ _ _ _ _

3. Az égbolton látható: _ _ _ _ _

4. Ebből a tartományból valók voltak a

tanítványok: _ _ _ _ _ _ _

5. Ide ment Jézus:  _ _ _ _ _

6. Ebből állt meg kettő: _ _ _ _ _

7. Valami, amit Isten soha nem szeg

meg: _ _ _ _ _ _

8. Erről a hegyről mentek Jeruzsálembe

a tanítványok: _ _ _ _ _ _ _

János 14:3  „Ha majd elmegyek és helyet készítek néktek

titeket.”

1 Thesszalonika 4:16b „maga az

a mennyből,” /2
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