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1. TöRTéNeT: Jézustól tanulni
ez a történet arról szól, hogy: szánjunk időt Jézustól tanulni.

Márta meghívta Jézust ebédre. Minden tőle telhetőt 
meg akart tenni egy ilyen különleges vendégért.

Amikor Jézus megérkezett, Márta túlságosan
elfoglalt volt ahhoz, hogy Vele legyen. Annyi
mindent kellett még tennie! Mária, a nővére
azonban Jézussal maradt, hogy hallgassa Őt.

Nemsokára Márta mérges lett. Nem tartotta
igazságosnak, hogy Mária egyedül hagyta őt a
sok munkával. Így hát bement, és szólt Jézus -
nak, kérje meg Máriát, hogy segítsen neki.

Jézus szelíden válaszolt Mártának, és meg -
mondta neki, hogy nem kell annyit sürgölődnie.
Márta nagyon jól tette, hogy egy csodálatos
ebédet akart készíteni, de amit Mária választott
az még annál is jobb volt. Ő tanulni akart
Jézustól!

Kösd össze a mondatokat a
megfelelő képpel!

Ki választott jobban? Karikázd be a nevét!

Fontos, hogy mi is szakítsunk időt arra, hogy figyeljünk
Istenre, és tanuljunk az Ő igéjéből, a Bibliából!

Túlságosan elfoglalt volt

Jézustól tanultMária Márta

Rajzolj ételt az asztalra!

Olvasd el:
Lukács 10:38-42
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2. TöRTéNeT: élet Jézustól
ez a történet arról szól, hogy: Jézus feltámaszt egy halott embert. Olvasd el:

János 11:1-7 és
17-44

ez egy nagyon szomorú időszak volt Mária
és Márta számára. A bátyjuk Lázár maghalt.
A testét bebugyolálták, és betették egy
sírbarlangba, ami elé egy nagy követ tettek.

Négy nappal Lázár temetése után Jézus
eljött meglátogatni Máriát és Mártát. Nagyon
sajnálta a barátait. Megnézte a helyet, ahova
Lázárt temették, és ahogy a barátjára
gondolt, még el is sírta magát.

ezután Jézus egy nagyon furcsa dolgot tett.
Megkért néhány embert a sír körül, hogy
vegyék el a követ. ezután hangosan kiáltott:
„Lázár jöjj ki!” Mindenki szeme láttára Lázár
bebugyolálva kijött.

Jézusnak megvolt a hatalma, hogy vissza -
adja Lázárnak az életét. Mária és Márta
láthatta, hogy milyen különleges barátjuk volt
Jézus!

Kit támasztott fel Jézus a halálból? L __ __ __ __ -t.

Színezd ki a képet és a betűket is!

Jézus mondta:    Én vagyok a

feltámadás és az   élet.
János 11:25

Amikor Jézus ezt mondta, akkor ezt úgy értette, hogy Ő az, aki olyan
életet tud adni, ami örökké tart. ezt az örök életet adja nekünk, ha
hiszünk Benne.
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3. TöRTéNeT: Jézust szeretni
ez a történet arról szól, hogy: mennyire szerette Mária Jézust. Olvasd el:

János 12:1-11

Adtál már ajándékot azért valakinek, mert
valami jót tett veled, és azt így akartad
megköszönni?

Mária és Márta nagyon hálásak voltak Jézus -
nak, hogy visszaadta a testvérük, Lázár életét.
ezt ők úgy akarták megköszönni, hogy egy
nagy ünnepséget rendeztek.

Nagyon sok embert meghívtak az ünnepre,
amin Jézus volt a fővendég. Mária meg akarta
mu tat ni, hogy mennyire szereti őt. egy nagy üveg drága illatos kenőcsöt vásárolt,
amivel az ünnep alatt bekente Jézus lábát. Azután a saját hajával törölte meg a
lábát. A finom illat betöltötte a házat. A kenőcs nagyon sokba került Máriának, de
Jézus annyira fontos volt a számára, hogy az egészet Neki szánta.

Karikázd be azt a tárgyat, amit Mária adott Jézusnak!

Mit tett Mária az ajándékával? Bekente vele Jézus   l __ __ __ __.

Ha belegondolunk, hogy mennyire szeretett bennünket Jézus, és hogyan adta oda
az életét értünk, nekünk is nagyon kell szeretnünk Őt!

Színezd ki a betűket az Igeversben!

Mi azért szeretjük Őt, „mert 

Ő előbb szeretett
minket.”

1 János 4:19

K en őcs
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4. TöRTéNeT: Jézusra figyelni
ez a történet arról szól, hogy: hogyan köszöntötték Jézust. Olvasd el:

Lukács 19:28-44

Jézus utolsó alkalommal készült Jeruzsálembe. Rövidesen meg kellett
halnia, hogy mi bocsánatot kaphassunk a bűneinkért. Jézus megkérte
két barátját (tanítványát) hogy menjenek el, és hozzanak Neki egy
szamarat. Ők ráterítették a köpenyüket a szamár hátára, Jézus pedig
felült rá. Ahogyan így haladt az úton, nagy tömeg gyűlt össze, és az útra
terítették a köpenyeiket szőnyegként.

Min jött Jézus Jeruzsálembe? Színezd ki a megfelelő képet!

tehén szekér szamár

A tömeg egyre hangosabban ünnepelt és imádta Istent.
Tudták, hogy Jézus egy különleges Király.

Színezd ki a képet és a betűket is,
amit az emberek kiáltottak!

Nekünk is be kell fogadnunk Jézust az
életünkbe. Isten azt mondja, hogy ha ezt
megtesszük, akkor tagjai 
leszünk az Ő családjának.

Áldott a király, aki az

Úr nevében
jön!


