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Miután Jézus megérkezett Jeruzsálembe, a nép vezetői el akarták fogni
Őt, hogy megöljék. egyik éjszaka, miközben Jézus imádkozott egy
kertben odamentek és el is fogták. Másnap elvitték Pilátushoz, aki az
ország kormányzója volt. Pilátus azt az ítéletet hozta, hogy Jézusnak
meg kell halnia egy kereszten.

Jézust elvitték egy hegyre, Jeruzsálemen kívülre, ahol odaszögezték
egy kereszthez a kezeinél és a lábainál fogva. Két másik bűnözőt is
keresztre feszítettek mellette. Őket a bűneikért büntették meg, de Jézus
semmi rosszat nem tett. Ő azért halt meg, hogy átvállalja tőlünk a mi
bűneink büntetését. Jézus annyira szeretett bennünket, hogy ő kész volt
meghalni értünk!

Kösd össze a pontokat, hogy kiderüljön, hol halt meg Jézus!

Hány kereszt volt összesen a hegyen?
Jézus azért halt meg értünk, mert 

__ __ __ __ __ __ __ __ __   bennünket.

1. történet: Jézus halála
ez a történet arról szól, hogy: az Úr Jézus értünk halt meg. Olvasd el:

Lukács 23:1-43
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2. történet: Jézus halála
ez a történet arról szól, hogy: Az Úr Jézus meghalt és eltemették. Olvasd el:

Lukács 23:44-56

Dél felé járt az idő. Hirtelen megszűnt a
napsütés, és nagyon sötét volt három órán
keresztül.

ez idő alatt Isten az Úr Jézust büntette a mi
bűneinkért. Jézusnak eddig is sok fájdalmat
kellett elviselnie, de felfogni sem tudjuk, hogy
mennyire szörnyű volt ez a büntetés, amit
Isten adott neki azzal, hogy elfordult tőle.

ezután Jézus szólt az Atyjához. el -
vég zett mindent, amit rábízott, hogy
mi bocsánatot kaphassunk a bűnein -
kért, és most kész volt meghalni.

Miután Jézus meghalt, egy József
nevű ember, aki szerette Őt, levette
Jézus testét a keresztről, betakarta
ruhával, és egy új sírbarlangba
temet te el. ezután egy nagy követ
gör get tek a barlang bejáratához.

Ki temette el Jézus testét?
J __ __ __ __ __ .

Mit tettek a barlang bejáratá hoz?
egy    __ __ __ __ __ .

Színezd ki a betűket!

„Krisztus meghalt
a mi bűneinkért

az Írások szerint. eltemették.”

1 Korinthus 15:3-4

rajzolj egy követ a barlang 
bejáratához és színezd ki a képet!
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3. történet: Jézus feltámadása
ez a történet arról szól, hogy: Mária megtudja, hogy az Úr Jézus újra él! Olvasd el:

János 20:1-18

Jézus halála miatt nagyon szomorúak voltak a
barátai. Három nappal később Mária korán reggel
felkelt, és kiment a sírhoz. nagyon meglepődött,
amikor észrevette, hogy a követ valaki elgörgette,
és a sír üres!

Mária nagyon megijedt és elkezdett sírni. Amikor
újból benézett a sírba, meglátott két angyalt. 

„Miért sírsz?” – kérdezték.

Mária elmondta, hogy azért, mert eltűnt az Úr
Jézus teste. ekkor hátrafordult, és meglátott valakit
a kertben. Azt hitte róla, hogy a kertész. Azt
remélte, hogy ő tudja, mi történt, ezért odament
hozzá, és meg kérdezte.

„Mária”- válaszolta ő. ekkor Mária rájött, hogy ki is
az az ember! Az Úr Jézus volt! A nevén szólította
Máriát, ő pedig felismerte a hangját. örömmel és
izgalommal szaladt oda hozzá.

Kit látott Mária a sírbarlangban? A __ __ __ __ __ .

Kivel találkozott a kertben? J __ __ __ __ .

Mi is örülhetünk, mert az Úr Jézus él! Isten visszahozta őt az életbe, mert Ő elvégezte
azt a munkát, amit rábízott, és meghalt a kereszten.

Színezd ki a betűket!

„Feltámadt
a harmadik napon - az Írások szerint.”

1 Korinthus 15:4

rajzolj könnyeket Máriának,
majd színezd ki a képet!
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

4. történet: Jézus elmenetele és visszajövetele
ez a történet arról szól, hogy: az Úr Jézus vissza fog jönni! Olvasd el:

Lukács 24:50-53
Ap. Csel. 1:4-12

Az Úr Jézus barátai nagyon örültek,
hogy Ő újból él. egyik nap Jézus elvit -
te a tanítványait egy hegyre. elmagya -
rázta nekik, hogy eljött az ideje, hogy Ő
visszatérjen a mennybe. Ők azonban
nem maradnak magukra, mert nem -
sokára egy különleges segítség, a
Szentlélek érkezik hozzájuk. 

ezután Jézus elkezdett felemelkedni a
földről majd egy felhő eltakarta Őt. 
A tanítványok még mindig az eget
bámul ták, amikor megjelent mellettük
két angyal. Az angyalok azt mondták,
hogy Jézus úgy fog visszajönni, ahogyan most elmenni látták Őt.

ez a hír nagyon boldoggá tette a tanítványokat. ez bennünket is öröm -
mel tölthet el, mivel tudhatjuk, hogy Ő újra el fog jönni. Ő mindazokért
visszajön, akik szeretik, és elfogadták Őt, mint Megváltójukat. 
te fogsz vele találkozni, amikor visszajön?

Kösd össze a mondatokat a megfelelő befejezéssel!

Jézus elvitte a tanítványait egy

Jézust eltakarta egy

Miután Jézus elment a tanítványok láttak két

Színezd ki a betűket!

Jézus vissza
fog jönni!

felhő.

hegyre.

angyalt.

Írd Jézus nevét a felhőre!


