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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: Krisztus halála
Az áruló csókja Kulcsvers:

Máté 26:39

Olvasd el:
Máté 26:36-56

Nagyon bántó az, amikor valakit olyan dologgal vádolnak és olyanért tartóztatnak le,
amit nem is követett el! A Bibliában azt olvassuk, hogy az Úr Jézussal is ez történt.

K: Állítsd helyes sorrendbe a betűket, hogy meg -
tudd, hol fogták el Jézust!

ECSGÁNÉME

K: Keresd ki a Máté 26:30-at és írd be a hiányzó
betűket!

Ez a hely egy kert volt az 

O....................   h..............én.

K: Húzd át a ROSSZ VÁLASZOKAT a következő részben, hogy megtudd, mi történt
ott!

Jézus és a tanítványai elmentek a kertbe. Jézus kérte őket, hogy ÜLJENEK LE /
ÁLLJANAK MEG / ALUDJANAK, míg ő elmegy  ÉNEKELNI / OLVASNI / IMÁDKOZNI.
Kiválasztotta  PÉTERT / FILEMONT / PÁLT  és ZAKARIÁS / ZEBEDEUS / ZEDÉKIÁS
két fiát, hogy menjenek Vele együtt egy kissé távolabb. Az Úr Jézus azután ott elkezdett
GYÖTRŐDNI / REMÉNYKEDNI / ÖRÜLNI.

K: Másold ki az alábbi helyre Jézus imádságát a Kulcsversből!
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ÖSSZESEN:

2. oldal

K: Írd az „imádkozó kézre” azt a számot, ahányszor az Úr Jézus
elmondta ezt az imádságot!

Az Úr Jézus egy „poharat” említ az imádságában. Ez alatt azt a sok
szenvedést értette, ami rá várt amiatt, hogy készült meghalni a mi
bűneinkért a kereszten. Ő kész volt vállalni mindezt, mert tudta, hogy
nincs más megoldás arra, hogy mi megmeneküljünk. 

K: Írd be a szavakat az üresen hagyott helyekre! Keresd meg és karikázd is be őket a Szókeresőben!
A szavak vízszintesen, függőlegesen és átlósan, előre vagy visszafelé is lehetnek.

1. Ő árulta el Jézust. ...........................
2. A sokaságot a nép vénei és a ........................ küldték.
3. A sokaság botokkal és ........................... -kal érkezett.
4. Az áruló egy ................................. –ot adott Jézusnak.
5. Így nevezte Jézus az árulót: .......................................
6. Az egyik tanítvány karddal levágta egy 

szolga ........................... –ét.
7. Jézus segítségére siethetett volna tizenkét 

sereg ........................... –nál több is.
8. Jézus minden nap itt tanított. ...........................

Jézus kétszer is elmondta a sokaságnak, hogy amit
Vele tenni fognak, azt már sok száz évvel azelőtt
megírták a próféták. (Nézd meg az 54. és 56. verset).

K: A tárgyak első betűjét írd a négyzetbe, hogy kiderüljön, hogy hívták ezeket a régi iratokat!

K: Írd le SAJÁT SZAVAIDDAL, mit tettek a tanítványok, amikor Jézust elfogták!
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2. TÖRTÉNET: Krisztus halála
A helytartó választása Kulcsvers:

Máté 27:22

Olvasd el:
Máté 27:1-2

és 11-31

Miután az Úr Jézust elfogták és kihallgatták a zsidó vezetők, a római helytartó elé vitték egy másik
kihallgatásra.
K: Ki volt a helytartó?                    

K: Mi volt a helytartó első kérdése Jézushoz?

Mit válaszolt Jézus?

K: Írd le a SAJÁT SZAVAIDDAL, hogyan viselkedett a helytartó, amikor látta, hogy Jézus nem
válaszolt az ellene felhozott vádakra!

Az Úr Jézus kihallgatása éppen egy zsidó ünnep, a Páska napjára esett.

K: IGAZ vagy HAMIS a következő öt állítás?

A helytartó egy foglyot szabadon szokott engedni a ünnepeken.

Barabbás volt a főpap akkoriban. 

Pilátus felajánlotta, hogy szabadon engedi Jézust vagy Barabbást. 

A tömeg Jézus szabadon bocsátását kérte.

A tömeg Jézus keresztre feszítését követelte.

Mennyire különbözött ez a két fogoly egymástól! Barabbás egy lázadó banditavezér volt, aki
gyilkosságot követett el! Az Úr Jézus pedig Isten Fia, szent és bűntelen, aki csak jót tett. Pilátus
nehéz döntés előtt állt. Engedje szabadon a bűnözőt és ítélje halálra azt a személyt, akiről tudta,
hogy ártatlan?

K: Mit kérdezett Pilátus a sokaságtól, amikor azok Barabbás szabadon bocsátását követelték, 
és mit válaszoltak azok neki? Írd ide a kérdést és a választ a Kulcsversből!

Pilátus

Sokaság:
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ÖSSZESEN:

4. oldal

A sokaság egyre türelmetlenebb volt és már lázadás
készülődött. Mit tegyen Pilátus? Tisztában volt az Úr Jézus
ártatlanságával, de félt azt tenni, amit helyesnek tartott, mert
tartott a sokaságtól.

K: Mit tett Pilátus, amivel azt fejezte ki, hogy nem akart Jézussal semmit sem csinálni?

K: Írd le SAJÁT SZAVAIDDAL, hogy végül mit tett Pilátus a két fogollyal!

Jézust ezután a helytartóságra vitték.

K: Találd ki, mi történt ott, az alábbi meg határo zások
segítségével. Karikázd be a válaszokat a Szó -
keresztben. A szavak vízszintesen, függőlegesen
és átlósan, előre vagy visszafelé is lehetnek.

1. Ők vezették Jézust a helytartóságra. .......................

2. A ruha színe, amit Jézusra adtak. .......................

3. Ilyen típusú ruhába öltöztették fel. .......................

4. Ebből az anyagból készült a korona. .......................

5. Így nevezték Jézust. .......................

6. A katonák ezt tették Jézussal. .......................

7. Testének ehhez a részéhez verték a nádszálat. .......................

Nekünk is hasonló választással kell szembenéznünk ma, mint
amivel Pilátusnak kellett. Mindannyiunknak döntenie kell,
hogy mit teszünk az Úr Jézussal. Befogadhatjuk Őt a szívünk -
be és életünkbe, mint Urunkat és Megváltónkat, vagy elutasít -
hatjuk Őt. Pilátus engedte, hogy a sokaság befo lyá solja őt.
Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy mások véleménye ne
vigyen bele minket helytelen döntésbe!

K: Írd le a János 3:36-ot és őszintén gondolkodj el a számodra nyitott lehetőségen!

Barabbás:

Jézus:
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3. TÖRTÉNET: Krisztus halála
A gazdag ember sírja Kulcsvers:

1. Korinthus 
15:3-4

Olvasd el:
Márk 15:37; 

42-47 és 16:1-8

Az Úr Jézus körülbelül hat órával később halt meg, miután
keresztre feszítették. Soha nem szabad elfelejtkeznünk arról,
hogy Ő feláldozta az életét értünk és viselte a büntetést a mi
bűneink miatt!

Rendszerint a római hatóság volt felelős azért, hogy a
keresztre feszített foglyokat eltemesse, de Istennek más volt
a terve Jézussal! Volt valaki, akinek egy különleges feladatot
szánt!

K: Egészítsd ki az alábbi jegyzetet erről az emberről!

József gazdag ember volt, és annak a zsidó nagytanácsnak a tagja, amelyik kitervelte Jézus
megölését. Ám ő nem értett egyet a nagytanács gonosz tervével. (Olvasd el a Lukács 23:50-51-et!)

K: Olvasd el a Máté 27:57-et és írd le egy mondatban, miért nem akarta József azt, hogy Jézust
megöljék!

József volt az a kiválasztott ember, akit Isten arra készített fel, hogy gondot viseljen Jézus testéről!
Ha szereted az Úr Jézust, akkor téged is felhasználhat Isten, úgy ahogy Józseffel is tette. József
felhasz nál ta a helyzetét és a vagyonát arra, hogy Isten akaratát cselekedje.

K: Mi volt Pilátus első reakciója, amikor József elkérte tőle Jézus testét?

ADAT

Hogy hívták az embert?

Melyik városból érkezett?

Milyen szervezetnek volt a 
tagja?

TÁBLA

Amikor Jézus meghalt,
kihez ment oda?

Mit kért tőle?
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ÖSSZESEN:

6. oldal

K: Töltsd ki a Szórácsot!

1. Jézus hangosan felkiáltva kilehelte ......

2. Ezen a napon halt meg Jézus.

3. Így ment be József Pilátushoz.

4. Ebben a napszakban ment József Pilátushoz.

5. Ezt kérte el József Pilátustól: Jézus ......

6. Őtőle kérdezte meg Pilátus, hogy Jézus meghalt-e.

7. Ezt hengerített József a sír bejárata elé.

József elvégezte a feladatát, és hazament anélkül, hogy tudta volna, milyen nagy esemény fog történni
három nap múlva.

K: Hogy megtudd, mi történt, a NAGY BETŰS szavakat cseréld ki az ellentétjére! 
(Az elsőt már beírtuk mintának).

A(z) FÉRFIAK ASSZONYOK nagyon  KÉSŐ .....................   ESTE .....................   jöttek

a hét  UTOLSÓ .....................   napján. Látták, hogy a  KIS .....................   kő 

el van hengerítve, és megtudták, hogy az Úr Jézus  HALOTT ......................

K: Írd a képek fölé a Kulcsvers megfelelő részeit!

Nagyon sok év telt el, azóta, hogy ezek az események történtek. A Biblia mégis azt tanítja, hogy ezek MA
is nagyon fontosak számunkra. Csakis az Úr Jézus Krisztus halálán keresztül kaphatunk bocsánatot a
bűneinkre és lehetünk Isten gyermekei. 

Te hiszel Benne, mint Megváltódban és életed Urává tetted már Őt?
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4. TÖRTÉNET: Krisztus halála
Az „Idegen” szavai Kulcsvers:

Lukács 24:26

Olvasd el:
Lukács 24:13-35

Mindig jó találkozni olyan baráttal, akit már rég nem láttál! Mi most két olyan barátról olvasunk, akik
még ennél is izgalmasabbat éltek át, mivel olyan valakivel találkoztak, akiről azt hitték, hogy
meghalt!

K: Egészítsd ki a Szórácsot az alábbi meghatározások segítségével!

1. Három .... történtek az események, amiről beszélgettek.

2. Ezt nem találták az asszonyok: az ő ....

3. Az „Idegen” őtőle kezdve kezdett el magyarázni.

4. Ez volt a település neve, ahova a két

tanítvány ment.

5. Ebben a napszakban értek a faluba.

K: A fenti Szórácsban függőlegesen olvasva megtalálod, hogy ki volt az, aki a tanítványokhoz

szegődött útközben! Írd ide:

K: A következő állítások után tegyél pipát, ha igaz és keresztet, ha hamis!

Jézus közeledett a tanítványokhoz útközben. �
Azonnal felismerték Őt. �
Jézus megkérdezte őket, hogy miről beszélgettek. �
Elmesélték Neki, hogy az asszonyok üresen találták a sírt. �

Amikor a tanítványok befejezték a beszédet, Jézus elmondta nekik, hogy egyáltalán nem kellene
meglepődniük azon, hogy a Krisztusnak szenvednie kellett és meg kellett halnia. Ha megértették
volna az Írásokat (az Ószövetség szent iratait), akkor tudhatták volna, hogy ezeknek meg kellett
történnie.

K: Írd ide a Kulcsverset!

Jézus ezután segített nekik megérteni az Ószövetség könyveinek szavait. 
(Az Újszövetséget ekkor még nem írták meg.)
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

K: Helyezd el az alábbi szavakat az üresen hagyott mondatrészekbe!

Róla         Mózestől         Írásokból         Prófétáktól

És ............................ meg valamennyi ............................ kezdve elmagyarázta

nekik mindazt, ami  az .......................      ...................... szólt.

Milyen nagyszerű Bibliatanulmányozásban vehettek részt! 
Hamarosan megérkeztek úticéljukhoz, és megkérték az Idegent, hogy maradjon
velük éjszakára.

K: Olvasd el a 30. és 31. verset és írd le SAJÁT SZAVAIDDAL, mi történt a
tanítványok házában!

A két tanítvány annyira megörült annak, hogy kiderült, hogy Jézus feltámadt a
halálból, hogy azonnal készek voltak visszafordulni oda, ahonnan indultak.

K: Válaszolj az alábbi kérdésekre a szavak kibogozása segítségével!

Hová indultak vissza?   UZEJRSLMEÁ

Hány apostolt találtak ott?   IZTEGNEY

Hány futamnyit gyalogoltak aznap 
összesen?   ÁZHZSÚZS

Az a tény, hogy az Úr Jézus FELTÁMADT a halálból mindent megváltoztatott
Kleopás és társa számára! Szomorúságuk örömre fordult, kétségeik pedig
bizonyossággá. Mi magunk is megoszthatjuk másokkal Jézus feltámadásának
örömét, mert biztosan tudhatjuk, hogy Ő „örökkön-örökké él” (Jelenések könyve
1:18).

Olvasd el a Róma 10:9-et és tedd meg, ami abban le van írva!
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