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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

B41. rÉSZ: Az Úr Jézus halála
Kulcsvers:

János 15:13-14

Olvasd el:
Lukács 23:32-56

Ajánlott további olvasásra:  •  Zsoltárok 22
•  Ézsaiás 53  •  János 19:16-42

Az Úr Jézus körülbelül 33 éves volt, amikor meghalt. Nagyjából három év telt el azóta,
hogy kivá lasz totta 12 tanítványát és elkezdte nyilvános szolgálatát. Tanított, betegeket
gyógyított és más csodákat is tett. Abban az időszakban sok barátja és követője volt, de
sok ellen sége is, akik irigyek voltak rá. Mindenesetre nagy hatással volt az emberekre.

K: A 35. vers említ néhányat az ellenségei közül. Kik voltak ők, mit mondtak és
hogyan mondták?

A törvényhozók (zsidó vezetők) aggódtak, hogy Jézus aláássa tekintélyüket és az
emberekre gyakorolt befolyásukat. Élvezték a kiváltságos hatalmi helyzetüket és nem
akarták elveszíteni azt. Valójában nem érdekelte őket, hogy kicsoda Jézus és mi történik
vele, csak ne zavarja a köreiket. Sok ember van így ezzel a kérdéssel ma is.

K: A 36-37. versekben látjuk, hogy Jézus ellenségei közül többen odajöttek a
keresztfához. Kik voltak ők, mit és hogyan mondták?

A katonák nem zsidók voltak, hanem rómaiak. Ők nem voltak vallásosak, mint a zsidó
vezetők. Valójában kegyetlenségükről és embertelenségükről voltak ismertek. Nem
kétséges, hogy úgy gondolták, ha ezt teszik Jézussal is, azzal a zsidó vezetők kedvében
járnak. Sok ember csak azért tesz bizonyos dolgokat, hogy másokban jó benyomást
keltsen vagy a kedvükben járjon, még ha tudják is, hogy rossz az, amit csinálnak.
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ÖSSZESEN:

Nem sokkal azután, hogy Jézus meghalt, az egyik katona (egy százados) valami egészen más dolgot
mondott.

K: Mit mondott és hogyan mondta?

K: A 39. versben találunk még egy személyt, aki Jézus ellensége volt. Ki volt, és mit tett Jézussal?

A másik gonosztevő teljesen másképp viselkedett. Tudta, hogy megérdemelte a büntetését azért,
ahogyan élt.

K: Mit mondott Jézusról a társának?

K: Mit mondott Jézusnak?

K: Mi volt Jézus válasza a halálán lévő gonosztevő kérésére?

A gonosztevő megvallotta, hogy bűnös és megérdemelten hal meg. Elismerte, hogy Jézus bűntelen volt
és hogy királyként fog uralkodni a jövőben. Arra kérte Jézust, emlékezzen rá és Jézus megígérte neki,
hogy együtt lesznek a paradicsomban. 

Akkor neked is azt kell tenned, amit a gonosztevő tett!
1. El kell ismerned, hogy bűnös vagy és megérdemled Isten büntetését.
2. Hinned kell, hogy Jézus bűntelen volt és helyetted halt meg.

Jézus barátai és követői közül sokan figyelték a történteket. A 49. vers szerint számos asszony volt ott,
akik követték őt Galileából és segítettek neki.

K: Az 1-es annak a neve, aki elkérte Pilátustól Jézus
testét. A 2. az egyik asszony neve, a 3. pedig az
egyik Mária második neve a Márk 15:40-ben.
A 4. egy olyan személy neve, aki a János 19:39
szerint szintén ott volt Jézus temetésénél.

Szeretnél az Úr Jézussal együtt lenni a paradicsomban (mennyben) egy napon?

Olvasd el figyelmesen a kulcsverset, és tedd fel magadnak a kérdést:
„Barátja vagy ellensége vagyok az Úr Jézusnak?”
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

B4

2. rÉSZ: Az Úr Jézus feltámadása
Kulcsvers:
róma 10:9

Olvasd el:
Lukács 8:1-3 és
János 20:1-18

Ajánlott további olvasásra: • Márk 16:9-11  • 1 Korinthus 15:1-50

Nagyon megrázó volt ez a néhány nap Mária Magdalénának. Ez már a harmadik nap volt az Úr halála
óta. Szerette, követte és szolgálta az Úr Jézust, amióta meggyógyította őt és megbocsátott neki.

K: Nézd meg a Lukács 8:1-3-at! Mit tett az Úr Jézus Mária Magdalénával?

K: Mit tett Mária és a többi asszony az Úr Jézusért élete során?

K: Írd ide a másik két asszony nevét, akiket Lukács megemlít!

Mária Magdaléna volt az első személy, akinek a feltámadott Úr Jézus megjelent. Nem a tanít vá nya -
i nak, nem a családjának, és nem egy fontos személynek. Miért pont Mária lett kiszemelve erre a
nagy kiváltságra? Ahhoz, hogy ezt megértsük, nézzük végig tüzetesebben, hogy mit olvasunk a
János 20:1-18-ban!

K: Mit látott Mária, mi történt a sír bejárata előtt lévő kővel?

Tudta, hogy ez túl nehéz ahhoz, hogy csak úgy könnyen odébb tegye valaki. ráadásul Pilátus
parancsára lepecsételték és őrizték. Igencsak meglepődött a látottakon, és azonnal elszaladt, hogy
elmondja valakinek. Jézus tanítványai közül kettővel futott össze, az egyikről közülük név szerint is
olvashatunk. (A másik az író lehetett, aki többször is említi így magát az evangéliumában.)

K: Ki volt a név szerint is megemlített tanítvány?

K: Olvasd el a 6 és 7. verseket, és írd ide saját szavaiddal, hogy mit látott a sírban!
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ÖSSZESEN:

Ezután a másik tanítvány is bement a sírba.

K: Mi volt az ő reakciója arra, amit látott?

K: Mit tett a két tanítvány, amikor kijöttek a sírból?

Miután elmentek, Mária kint maradt a sírnál és sírt. Nagyon szerette az Úr Jézust. Még nem jött rá, hogy
feltámadt a halálból. Azt gondolta, hogy valaki ellopta a testet. Bizonyára elég sokkoló lehetett, amikor
lehajolt és benézett a sírba.

K: Kiket látott Mária a sírban?

Még akkor sem ismerte fel Jézust, amikor megjelent neki.

K: Mit gondolt Mária arról, hogy ki lehet az az ember?

Amikor azonban az Úr Jézus a nevén szólította, odafordult felé.

K: Minek nevezte Mária az Úr Jézust?

Az Úr Jézus azután arra kérte Máriát, hogy
menjen el a tanítványokhoz egy üzenettel.

K: Mi volt az üzenet?

Mária azonnal elment és pontosan úgy tett, ahogy az Úr Jézus mondta neki. Ő ma is azt akarja, hogy
adjuk tovább azt az üzenetet barátainknak, családunknak, hogy ő meghalt, hogy mindenkit meg ment -
sen, aki hisz benne, és hogy ő most is él és örökké élni fog. Mária üzenete azonban még személyesebb
volt. Mondandóját azzal kezdte a tanítványoknak, hogy látta az Urat. Személyesen találkozott vele!

K: Írd ide a kulcsverset és húzd alá, mit mond a vers arról, hogy mit kell hinnünk, hogy meg -
mene kül jünk bűneink büntetésétől!

Ebben a részben láthattuk Péter, János és Mária reakcióját az Úr Jézus feltámadására.

Mi a te reakciód?
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NEVED:bibliai felfedező
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3. rÉSZ: Az Úr Jézus mennybemenetele
Kulcsvers:

Lukács 24:51

Olvasd el:
Lukács 24:45-53
Ap.Csel. 1:1-12

Ajánlott további olvasásra:  •  Márk 16:19 és 20  •  János 7: 39
•  Apostolok Cselekedetei  4:31-33

Az Úr Jézus meghalt a kereszten majd feltámadt a halálból. Több alkalommal megjelent a tanítvá -
nyai nak és most közeledett az idő, hogy visszamenjen a mennybe.

K: A két elolvasandó igeszakasz segítségével, fejtsd meg a kereksztrejtvényt!

Vízszintes
4. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ők

ezzel fognak megkereszteltetni.
5. János ezzel keresztelt.
6. Ez takarta el Jézust, amikor felemelkedett.
7. Ezt az országrészt is említi Jézus, ahol

tanúi lesznek a tanítványok.
8. Ennyi nap telt el Jézus feltámadása és 

mennybemenetele között.

Függőleges
1. Ilyen színű volt a ruhája a két férfinak.
2. Lukács neki címezte az evangéliumát és 

az Apostolok Cselekedeteit.
3. Ebbe a városba mentek a tanítványok Jézus

elragadtatása után.

K: Nézd meg a sötétebb kockákban lévő betűket, majd rakd össze őket egy értelmes szóvá.
(Ilyen erőt fognak kapni a tanítványok.)

K: Olvasd el az Apostolok Cselekedetei 1:8-at és írd be a helyek neveit a megfelelő helyre!

Az Úr Jézus tanúi lesznek a fővárosban, _________________, majd a környező területen,

___________ Azután egy északi területen is, _______________________

Az Úr Jézus tudta, hogy munkája befejeződött a földön. Most a tanítványok felelőssége volt Isten
Igéjének terjesztése. Ez egy hatalmas feladat volt. Az Úr ,,tanúimnak” nevezte őket (8. vers).

Néha az ember szemtanúja egy balesetnek és ilyenkor el kell mennie a bíróságra, hogy beszámol -
jon arról, amit látott és hallott. A tanítványok is tanúskodtak arról, amiket személyesen láttak és
hallottak!
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ÖSSZESEN:

K: Nézd meg a Lukács 24:46 és 48-at, majd írd ide azokat a dolgokat, amiket Jézus említ, 
hogy a tanítványai láttak és hallottak!

K: Olvasd el a Márk 16:19-et, az Apostolok Cselekedetei 1:11-12 verseket, és egészítsd ki a
hiányzó szavakkal az alábbi szöveget:

Jézus felvitte tanítványait az ........................... hegyére, Betániához közel.

Megáldotta őket és felvitetett a ..........................., 

ahol leült az ........................... jobbjára.

Az Úr Jézus tehát visszament Atyjához és
ma is ott van Vele. Azt gondolhatnánk,
hogy a tanítványai nagyon szomorúak
voltak, hiszen barátjuk, tanítójuk és Uruk
elhagyta őket.

K: Mit olvasunk róluk, milyen hangulatban tértek vissza Jeruzsálembe? (Lukács 24:52)

K: Mit csináltak? (Lukács 24: 53)

Ebben a leckében az Úr Jézus megígérte a tanítványainak, hogy erőt ad nekik. Ez az ígérete akkor
teljesedett be, amikor a Szent Lélek eljött, néhány nappal azután, hogy Jézus visszament a mennybe. 
Ma bárki, aki hisz az Úr Jézusban, megkapja a Szent Lelket, aki erőt ad ahhoz, hogy Jézus tanúja
legyen.

K: Olvasd el és írd ide az Apostolok Cselekedetei 4:31-et, mint ennek a ténynek a bizonyítékát!

Az Úr Jézus nem arra szólítja fel a tanítványait hogy legyenek a tanúi, mert az egy tény, hanem arra,
hogy beszéljenek is erről másoknak, tegyenek tanúbizonyságot. Egy dolog tanúnak lenni, de felelős -
ségünk az, hogy amiről tudunk, azt el is mondjuk másoknak. Ehhez ad erőt és bátorságot a Szent Lélek,
aki az isteni hármasság része.

Te hűséges tanúja vagy az Úr Jézusnak, és beszélsz erről másoknak is?
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4. rÉSZ: Az Úr Jézus második eljövetele
Kulcsvers:

1. Thesszalonika
4:16-17

Olvasd el:
János 14:1-6

Ap.Csel. 1:9-11
Ajánlott további olvasásra:  •  Titusz 2:11-14  •  Filippi 3:20-21

A Úr Jézus mennybemenetele az egyik legszomorúbb nap lehetett volna a tanítványok életében.
Nagyon izgatottak voltak, amikor Jézus a kereszthalála után feltámadt, és visszajött hozzájuk. 
Az alkalmak, amikor a feltámadása után megjelent a tanítványoknak biztos, hogy különleges emlék -
ként maradt meg bennük. Most felment a mennybe, és azt hihették, sohasem látják többé!

Az előző rész végén néhány nagy ígéretről olvashattál.

K: Nézd meg az Apostolok Cselekedetei 1:11-et és írd ide, milyen ígéretet kaptak a tanít vá -
nyok az Úr Jézus mennybemenetele után!

K: Az olvasott igeszakasz második része alapján válaszolj az alábbi állításokra, hogy IGAZ
vagy HAMIS!

Hirtelen sötét lett, és a tanítványok nem látták az Úr Jézust.

Két férfi állt meg a tanítványok mellett.

Azt mondták, hogy az Úr Jézus Jeruzsálembe került.

Azt mondták, hogy Jézus így fog visszajönni, ahogy elment.

Miközben a két férfi egy határozott ígéretet adott azzal kapcsolatban, hogy az Úr Jézus újra el fog
jönni, semmilyen információt nem adtak azzal kapcsolatban, hogy MIKOr! Ha a tanítványok
figyeltek volna, és megértették volna, amit az Úr Jézus korábban mondott nekik, akkor ez a hír nem
lett volna újdonság a számukra! Ő előre megmondta, hogy vissza fog jönni!

K: Keresd meg az első olvasott igeszakaszt, és írd ide azt a NÉGY SZÓT, ami összefoglalja
ezt az ígéretet.

Az előző fejezetben (János 13) néhány elég szomorú dolgot mondott az Úr Jézus a tanítványainak.

K: Olvasd el a János 13:21, a 26-27 és a 33-38 verseket és válaszolj a kérdésekre!

Milyen borzalmas dologra készült az egyik tanítvány?

Jézus szerint ki fogja ezt megtenni? 

Mire utalt, amikor a 33. versben magáról beszélt?

Mit mondott, hogy mit kell tenniük, amíg Ő távol van?

Melyik tanítvány akarta az életét is adni Jézusért? 

Mit mondott Jézus, hogy mit fog tenni?

El tudod képzelni, hogyan érezhették a tanítványok magukat? Teljesen le lehettek törve. Visszajött
a halálból, aztán most meg itthagyja őket. Mi történik itt?
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Írásos értékelés / üzenet:
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ÖSSZESEN:

4. szint
Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. RÉSZ:

2. RÉSZ:

3. RÉSZ:

4. RÉSZ:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

4. SZINT  B4
2018.  Károli

Bibliai Felfedező  •  Károli Bibliafordítású változat •  Kabai Csaba  • tel: 0743879588  • bibliaifelfedezo@gmail.com
© Bible Educational Services  • www.bife.hu  • registered Charity UK 1096157

K: Írd ide a SAJáT SZAVAIDDAL, hogy mit mondott az Úr Jézus nekik? (14:1)

K: Töltsd ki a hiányzó szavakat az ígéretből, amit az Úr Jézus mondott nekik!

Az én .............. házában sok ................................ van; ha pedig nem volna,

................................... volna néktek. .........................., hogy helyet készítsek

................... . És ha majd ............................, és helyet készítek .....................,

ismét ..........................., és magamhoz veszlek titeket; 

hogy ............. én vagyok, ti it ott .................. .

Az Úr Jézus el fog menni. Már elmagyarázta, hogy meg fog halni, fel fog támadni, most
arról beszél, hogy visszamegy a mennybe, amit az Atya házaként ír le. Ott az lesz a
feladata, hogy helyet készítsen mindazok számára, akik Megváltójukként és Urukként
hisznek Benne. Ő most is ezt teszi! Azóta, hogy az Úr Jézus ezt kijelentette,
keresztyének ezrei haltak meg, „mentek el, hogy az Úrral legyenek”. Ezek a versek
azonban arról szólnak, hogy azt is megígérte, hogy visszajön azokért, akik nem haltak
meg, hogy ők is Vele legyenek. Ez nagyon bátorító ígéret lehetett a tanítványoknak.

Pál egy különleges kijelentést kapott arról az eseményről, amikor Jézus újra visszajön.
Ezt írja le a kulcsversekben.

K: A Kulcsvers segítségével fejtsd meg a 
KErESZTrEJTVÉNYT!

Vizszintes
2. Ezt említi hogy hangozni fog elsőként, 

az eljövetelkor.
4. Benne haltak meg, akikről szó van.
7. Ez történik a halottakkal.
8. Ez történik velünk, akik élünk akkor.

Függőleges
1. Egy hangszer, ami meg van említve,

hogy szólni fog.
3. Az ark.......... szava is hallható lesz.
5. Ővele leszünk utána mindenkor.
6. Ide mennek a hívők az Úr fogadására.

Hogy ez a hatalmas esemény mikor következik be, az titok az emberek és az angyalok
számára is, csak Isten tudja. Amikor ez megtörténik, az hirtelen és váratlanul lesz, és
akkor már nem lesz egy utolsó pillanat, hogy az Úr Jézus követése mellett dönts! 
Ha hiszünk Benne, akkor készen várjuk az Ő visszajövetelét.

Az Úr Jézus második eljöveteléről úgy is beszélünk, mint az „Elragadtatás”.
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