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bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap

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

telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

Biztos vagyok benne, hogy volt már nálatok vendég.
édesanyádnak nagyon sok dolga volt, mielőtt
megérkeztek volna. Kitakarítani a házat, bevásárolni,
sütni, főzni, hogy minden rendben legyen. talán te is
tudtál segíteni neki!

Márta Bethániában élt. egyszer meghívta az Úr Jézust
és a tanítványait, hogy látogassák meg. Márta minden
tőle telhetőt meg akart tenni értük, mert Jézus nagyon
különleges vendég nek számított.

K: Hol lakott Márta? B __ __ __ __ __ __ __ .

K: töltsd ki a vendégkártyát a különleges vendég számára!

K: Kik jöttek még el? a   t __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

eljött a nagy pillanat, amikor a látogatók
megér kez tek. Mártának azonban nagyon
sok tenni valója volt még. nem ért rá leülni,
beszélgetni velük. Amíg ő továbbra is az
ebéd elkészítésével volt elfoglalva,
testvére, Mária odaült Jézus lábaihoz,
figyelve arra, amit mond.

Az Ú_   J _ _ _ _ /4

/2

/2

1. történet: Jézustól tanulni
Kulcsvers:
Lukács 10:42

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Lukács 10:38-42



öSSZeSen:

Márta egyre idegesebb lett. Senki sem segített neki. nagyon elege lett. Bement a szobába, ahol
az Úr Jézus és Mária is ült.

„Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem otthagyott engem a sok munkával egyedül? Szólj
már neki hogy segítsen nekem!” – mondta.

Jézus kedvesen válaszolt Mártának, és elmagyarázta neki, hogy nem kell akkora hűhót
csapnia, és nem kell idegeskednie. Márta nagyon jól tette, hogy egy csodálatos ebédet akart
felszolgálni, de most nem ez volt a legfontosabb. nem használta ki az alkalmat, hogy Jézussal
együtt lehessen. ezért Mária volt az, aki a jobb dolgot választotta, amikor Jézust hallgatta.

K: Kösd össze mindegyik dobozt Mártával vagy Máriával, annak megfelelően, hogy kire
igaz! (Használj különböző színeket a különböző személyekhez!)

Számunkra is fontos, hogy szakítsunk időt arra, hogy odafigyeljünk Istenre és tanuljunk az
Igéjéből, a Bibliából.

K: Színezd ki a betűket és a képet!

Biblia
K: Minek kell fontosabbnak lennie a számunkra? Húzd alá a helyes választ!

Játsszunk és szórakozzunk.

Figyeljünk Jézusra és tegyük meg, amit Ő akar tőlünk.
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A legjobbat választotta

A konyhában dolgozott

Jézus lábánál ülve 
hallgatta Őt

nem használta ki az alkal -
mat, hogy Jézussal lehessen

Zsémbes lett

Szolgálni akart

Mária Márta



bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap  2. szint

neved:B3

2. történet: élet Jézustól
Kulcsvers:
János 11:25

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
János 11:1-7

és 17-44

emlékszel olyan esetre, amikor szomorú voltál? 
talán tönkrement valamelyik játékod, vagy egy kedvenc
házi állatod elpusztult.

Mária és Márta szomorúak voltak, mert a testvérük Lázár
nagyon beteg lett. Azt szerették volna, ha Jézus ott van
velük, így elküldtek érte valakit. tudták, hogy Ő meg tudná
gyógyítani Lázárt.

Jézus tudott erről, de úgy döntött, hogy még vár. tudta,
hogy mi volt a legjobb Mária és Márta számára – és azt is
tudta, hogy mi lesz a történet vége. 

K: Ki volt nagyon beteg? L __ __ __ __ .

K: Kit hívott Mária és Márta? J __ __ __ __ .

nemsokára Lázár meghalt. A testét bebugyolálták szövetekbe, és betették egy sír bar lang -
ba, ami elé egy nagy követ raktak. Mária és Márta nem fogja többé látni Lázárt. Mennyire
szomorúak voltak!

néhány nap múlva Jézus úgy döntött, hogy meglátogatja Máriát és Mártát. Amikor Márta
meghallotta, hogy Jézus érkezik, elément, hogy találkozzon vele. neheztelt Jézusra, amiért
nem jött korábban. Jézus elmagyarázta neki, hogy Lázár újból élhet. Márta valószínűleg
megnyugodott, hogy Lázár halálával nincs vége mindennek. Mindenkinek, aki hisz az Úr
Jézusban, annak örök élete van.

K: Melyik nővérrel beszélt Jézus először? M __ __ __ __ .

Márta hazament, és szólt Máriának,
hogy Jézus látni akarja őt. Mária még
mindig nagyon szomorú volt és sírni
kezdett. elkísérték Jézust Lázár
sírjához.

Amikor Jézus a barátjára, Lázárra
gondolt, és a halálával kapcsolatos
szomorúságra, Ő is elkezdett sírni.
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öSSZeSen:

ezután azonban Jézus egy nagyon különös dolgot
tett. Megkérte az embereket a sír körül, hogy vegyék
el a követ a bejárat elől. Majd nagy hangon felkiáltott:
„Lázár, jöjj ki!” és mindenki meglepetésére Lázár
kisétált a sírból, még mindig bekötözve a szövet -
darabok kal. 

Jézusnak megvolt a hatalma, hogy feltámassza
Lázárt. ekkor Mária és Márta megtudhatta, hogy
milyen különleges barátjuk van: bár megértette a
szomorúságukat és együtt érzett velük, de ezen felül
volt hatalma arra is, hogy visszaadja Lázár életét egy
pillanat alatt.

K: töltsd ki a Szórácsot!

1. Jézus még nem ment be a   __ __ __ __ __ __,
amikor Mártával találkozott.

2. Jézus azt mondta: én vagyok a feltámadás
és az   __ __ __ __.

3. Ő volt az a tanítvány, akit név szerint
is említ a történet:  __ __ __ __ __

4. A  __ __ __ __ __ __  jöttek
vigasztalni a nővéreket.

5. Lázár  __ __ __ __ __ __ volt.

K: Írd ide a betűket sorban, amik a szinezett négyzetekben vannak függőlegesen. 
ebből megtudod, hogy mi lett Lázárral a történet végén.

Mielőtt Jézus feltámasztotta Lázárt a halálból, azt mondta Mártának: „én vagyok a feltámadás
és az élet.” ez azt jelenti, hogy Ő az, akinek hatalma van a halál felett, és olyan életet adhat,
ami örökké tart. Ő örök életet tud adni nekünk, ha hiszünk Benne!

K: egészítsd ki a szavakat, hogy megtudd, mit mondott Jézus magáról Mártának!
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bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap  2. szint

neved:B3

3. történet: Szeretni Jézust
Kulcsvers:

1 János 4:19

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
János 12:1-11

vannak emberek, akik sokat segítenek nekünk. Ők valószínűleg különlegesek a számunkra.
Úgy illik, hogy köszönetet mondjunk nekik, azokért a dolgokért, amiket értünk tesznek. 
Akár még egy ajándékot is adhatunk köszönetül.

K: rajzold meg, hogy milyen ajándékot adnál!

Mária és Márta nagyon hálásak voltak Jézusnak, hogy visszaadta nekik a testvérüket. 
Az Úr Jézus nagyon sokat jelentett nekik. Ki akarták fejezni valahogyan a hálájukat, ezért
úgy döntöttek, hogy szerveznek egy ünnepséget Jézusnak, ahol ő lesz a díszvendég. Lázár
is ott ült Jézussal, mintha sohasem lett volna beteg. Márta nagyon boldog volt, hogy ő
szolgálhatja fel az ételt. 

Mária valami nagyon különleges dolgot akart tenni, hogy megmutassa, mennyire szereti
Jézust. Fogott egy üveg nagyon drága illatos kenőcsöt és megkente vele Jézus lábait.
Utána a saját hajával törölte meg. A kenőcs illata betöltötte az egész házat. Milyen
csodálatos dolog volt Máriától, amit tett!

K: Írd be a képhez tartozó betűt a négyzetbe, így fejezve be a mondatot!

A Mária elővett egy drága

B A kenőcsöt rákente Jézus

C Azután pedig megtörölte a /6

/2

Anyák

napjára tanáromnak

évzáróra

K en őcs



öSSZeSen:

egyvalaki a szobában nem volt elragadtatva attól, amit Mária tett. Júdás volt az, Jézus egyik
tanítványa. Számára ez iszonyatos pocséklásnak tűnt. „Miért nem adták el ezt a kenőcsöt, hogy
az árát szétosszák a szegények között?”, kérdezte. Sajnos Júdás egyébként egyáltalán nem
törődött a szegény emberekkel. Kapzsi volt, ami azt jelenti, hogy inkább megtartotta volna
magának a pénzt, amit a kenőcsért kapott volna.

K: Kösd össze a kérdéseket a megfelelő válasszal!

volt a különleges vendég? Márta

nem volt elragadtatva? Mária

mutatta ki a szeretetét? Lázár

szolgálta fel az ételt? Jézus

ült Jézussal együtt az asztalnál? Júdás

Júdás tudta, hogy a kenőcs rengeteg pénzbe került,
de Máriának Jézus sokkal többet ért, mint amibe a
kenőcs került. Júdás még nem ismerte fel, hogy
milyen hatalmas is Jézus. Jézus hálás volt Mária
szeretetéért, és azért, hogy ilyen módon használta
fel a kenőcsöt.

Ha megértjük, hogy mennyire szeretett bennünket
Jézus, és hogyan adta oda az életét érettünk, akkor
számunkra is nagyon értékes kell, hogy legyen Ő.

K: Színezd ki a kulcsvers szavait!

Szeressük Őt,
„mert Ő előbb

szeretett minket!”
1. János 4:19
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bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap  2. szint

neved:B3

4. történet: nézni Jézusra
Kulcsvers:
János 1:12

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Lukács 19:28-44

Jézus tudta, hogy utolsó alkalommal megy
Jeruzsálembe. rövidesen eljön az ideje,
hogy megtegye, amiért eljött a Földre – hogy
meghaljon azért, hogy mi bocsánatot nyer -
hessünk a bűneinkre.

Ha egy fontos látogató jön az országunkba, azt általában egy hatalmas autón szállítják.
Jézus tudta, hogy egy elég különleges módon fog bevonulni Jeruzsálembe – ahogyan Isten
tervezte, és ahogyan sok-sok évvel korábban megírták a Bibliában.

Amikor már egész közel voltak a városhoz, Jézus
megkért kettőt a tanítványai közül, hogy men -
jenek előre. Azt mondta nekik, hogy egy falu ba
fognak érni, ahol találni fognak egy sza ma rat
meg kötve. Azt el kellett kötniük, és oda kellett
vinniük hozzá.

nemsokára meg is találták, úgy ahogyan Jézus
mondta, és odavitték neki. nyereg helyett a
köntöseiket terítették a szamár hátára, majd
Jézus felült rá. Ahogyan így vonult a szamáron,
nagy tömeg gyűlt össze, akik leterítették az útra a
köpenyüket, amikből így egy szőnyeg lett. 
A tömeg nagyon örült és Istent imádta. Ők tudták,
hogy Jézus a megígért Király, akit Isten küldött el.

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

Jézus Betlehembe jött.

tudta, hogy nemsokára meg kell halnia.

Három tanítványt megkért, hogy menjenek előre.

A tanítványok találtak egy szamarat megkötve.

ráterítették a köntöseiket a szamárra.

Jézus a szamarat vezetve sétált mellette. /12



Írásos értékelés / üzenet:

Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

2. szint
Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:
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K: Színezd ki a szöveget, amit a nép kiáltott, amikor Jézus jött a szamáron!

ezek az emberek azt szerették volna, hogy Ő
legyen a királyuk, de volt a tömegben néhány
ember, akik nem szerették Jézust. Ők mérgesek
voltak, hogy ilyen sok ember szereti Őt. Jézus tudta,
hogy rövidesen ezek az emberek elérik a céljukat,
és megöletik őt.

Mindnyájunknak van egy fontos döntése, amit meg kell hozzunk Jézussal
kapcsolatban. vagy befogadjuk Őt az életünkbe, vagy úgy döntünk, hogy nemet
mondunk és nem adunk helyet neki. Ha meghívjuk Őt, hogy legyen az életünk
Ura, akkor Isten azt mondja, hogy az Ő családjához tartozunk.

K: Bogozd ki a Kulcsvers utolsó három szavát, ami arról szól, hogy mi
történik, ha befogadjuk Jézust az életünkbe!

“... akik pedig befogadták Őt azokat felhatalmazta arra, hogy

t e n l s    /    k e g é m v e y e i r    /    g e l k e n e y

_ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ .”

K: Keresd meg az alábbi négy szót
a Szókeresőben, és karikázd be
őket!

KöPenY

SZAMÁr

töMeG

KIrÁLY
/4
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Áldott, aki
az Úr nevében

jön!
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