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e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. TÖrTénET: Bethánia - a két nővér

Általában örülünk annak, ha a barátaink megláto gat nak bennünket Karácsonykor vagy
a születésnapunk alkalmából. Örömmel fogadjuk őket, és valamilyen finom étellel vagy
süteménnyel is kedveskedünk nekik.

Ebben a történetben két nővérrel találkozunk, akik nagyon örültek, hogy az Úr Jézus
meglátogatta őket az otthonukban.

K: Karikázd be a két nővér nevét!
Anna           Mirjam           Erzsébet

Mária           Priscilla         Márta

K: Olvasd el a 38. verset, és írd ide, hogy
melyik nővér fogadta be a házába!

Jézus bement, ha örömmel fogadták! Így van ez ma is! Ha befogadjuk a szívünkbe és
az életünkbe az Úr Jézust, akkor Ő mindig szívesen jön!

K: Keresd meg a Jelenések 3:20 verset, és egészítsd ki a mondatot!

K: Most nézzük meg, hogy mi történik Márta házában! Írd be a szavakat a meg felelő
helyükre a mondatokban!

elfoglalt       Mária       lábához       étel       beszélni       Márta

Amikor az Úr Jézus bement, elkezdett  ________________.   __________  leült

a  ____________, és figyelt minden szavára.  __________  azonban

nagyon  _________________  volt, az  ________  készítésével.

„Ímé az ajtó előtt állok és 
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Kulcsvers:
Lukács 10:42

Olvasd el:
Lukács 10:38-42



ÖSSZESEn:

Abban az időben a tanulók a tanítóik lábánál ültek. Ezzel fejezték ki,
hogy akarnak és készek is tanulni.

Mi is nagyon sok hasznos dolgot tanulhatunk, amikor időt szakítunk
arra, hogy Istenre figyeljünk, hogy mit akar az Ő Igéje által mondani
nekünk, amikor a Bibliát tanulmányozzuk.

K: Az alábbi hat szóból karikázd be azt a hármat, ami Máriára volt
igaz!

nyugtalan    nyugodt    lusta    dolgos    csendes    tanulni vágyó

Időközben Márta keményen dolgozott! Számára nagy megtiszteltetés volt, hogy az Úr Jézusnak készíthet
ebédet, de sajnos túl sokat aggódott az előkészületek miatt.

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

Márta házában nem volt elég étel.

Márta ideges volt, mert Mária nem segített neki.

Márta veszekedett Máriával.

Márta Jézusnak panaszkodott Mária miatt.

Milyen bölcsen kezelte az Úr Jézus a helyzetet!

K: Olvasd el újból a kulcsverset, és írd ide ki!

Azzal, hogy ezt mondta, Márta és Mária mellett bennünket is arra tanít, hogy mennyire fontos figyelni az
Ő Szavára.

K: Írd ki a János 5:24-ből, hogy mit ígért az Úr Jézus azoknak, akik hisznek Benne, és hallgatnak a
szavára!
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2. TÖrTénET: Bethánia - a bánat örömre fordul
Kulcsvers:
János 11:25

Olvasd el:
János 11:1-7 és

17-44

Mindig nagyon szomorú esemény, ha a családunkból valaki megbetegszik, annyira, hogy akár meg
is halhat. Gondolhatod, mennyire izgatott lett Márta és Mária, amikor a testvérük nagyon beteg lett.

K: Bogozd ki a betűket, hogy megtudd a nevét a

betegnek:  ZÁrÁL __ __ __ __ __

a falunak, ahol élt: TAnHBIÁE __ __ __ __ __ __ __

Mária és Márta annyira biztosak
voltak abban, hogy az Úr Jézus
szereti őket, és gondja van rájuk,
hogy üzenetet küldtek neki.

K: Írd a tekercsre az üzenet
szövegét!

K: Mit tett az Úr Jézus, amikor megkapta az üzenetet? Pipáld ki a helyes választ, és tegyél
keresztet a hibás mögé!

Könnyekre fakadt.

Ott maradt, ahol volt még négy napig.

Azt mondta, hogy ez a betegség Isten dicsőségét szolgálja.

Írt egy választ Mártának és Máriának.

Mivel Jézus az Isten Fia, mindent pontosan tudott Lázárról. Valójában nem volt szüksége Márta és
Mária üzenetére sem!

K: nézd meg, mit mondott a tanítványainak a 14. versben, és írd be a hiányzó mással hangzókat!

" __ á __ á __     __ e __ __ a __ __ ."

Miután ezt mondta, az Úr Jézus és a tanítványai elindultak, hogy elmenjenek Máriához és Mártához.
Elég hosszú volt az út, és mire odaértek, már a temetés is megvolt.
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ÖSSZESEn:

K: Hány napja volt Lázár a sírban? Satírozd be a helyes választ!

A két nővér különböző időpontokban ment az Úr Jézushoz.

K: Olvasd el a 20-33. verseket figyelmesen, és kösd össze a kérdéseket a hozzájuk tartozó személlyel!

Melyikük ment először?

Melyikük esett a lábai elé?

Melyikük sírt?

Melyikük mondta, hogy hiszi,
hogy Jézus az Isten fia?

Mint Isten Fia, az Úr Jézus nemcsak tudott mindent, hanem bármit meg is tudott tenni!

K: Milyen különleges dolgot tett Lázárral?

Van egy ok, ami miatt nekünk is új életre van szükségünk. Mivel bűnösök vagyunk, Isten szemében
„halottak” vagyunk, mert nincs meg bennünk az Isten szerinti élet. Az Úr Jézus az egyetlen, aki örök életet
tud adni nekünk!

K: Írd ide a kulcsverset, és gondolkozz el azon, hogy mit jelent ez a számunkra!

K: Válaszolj a kérdésekre, majd keresd meg a válaszokat a Szókeresőben és karikázd be! 
(A szavak bármilyen irányban lehetnek elrejtve.)

1. Ez volt a sír, amiben Lázár volt: ___________

2. A legrövidebb versben ezt teszi Jézus:

___________-re fakadt.

3. Ezt kellett elvenni a sír szájáról: __________

4. Ez volt a rokoni viszony Lázár és Mária

között: __________________

5. Ez volt Lázár arcán, amikor kijött: ___________

A napok száma

2
A napok száma

4
A napok száma

5
A napok száma
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3. TÖrTénET: Bethánia - egy másik látogatás
Kulcsvers:

1 János 4:19

Olvasd el:
János 12:1-11

Amikor valaki nagyon kedves volt hozzánk, és segített
megoldani egy problémát, szeretjük kifejezni felé,
mennyire hálásak vagyunk. Mária és Márta is így volt
ezzel. Az Úr Jézus bizonyította, hogy mennyire szereti
őket, amikor feltámasztotta Lázárt a halálból. Most ők
gondolkoztak azon, mit tehetnének az Úrért!

K: Olvasd el a 2. verset, és írd le néhány szóban, hogy mit tettek Jézus tiszteletére!

K: A történet négy személyt említ név szerint. Kösd össze a megfelelő nevet azzal, amit tett!

LÁZÁr morgolódott.

MÁrIA felszolgálta az ételt.

MÁrTA az asztalnál ült.

JÚDÁS megkente Jézus lábát.

Most nézzük meg a 4 személyt egyenként!

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

Ő kezelte a tanítványok pénzét.

Bármikor kész volt segíteni a szegényeken. 

Teljesen őszinte, megbízható ember volt. 

Tolvaj volt. 

Lázár
K: Bogozd ki a betűket, hogy megtudd mi jellemezte Lázárt!

FDMETALTÁ F _ _ _ _ _ _ _ _

ODOBLG B _ _ _ _ _

nAHOSZS H _ _ _ _ _ _
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ÖSSZESEn:

ne felejtsük el, hogy amikor új életet kapunk az Úr Jézusban való hit által, mi is hasznosak lehetünk a
számára, ha beszélünk róla másoknak.

K: Olvasd el a 10 és 11. verseket, és írd ide, hogy mivel tudott használni Lázár az Úr Jézusnak!

Márta
K: nézd meg az 1. történetet (Lukács 10:38-42)! Mit tett Márta

abban a történetben? Satírozd be a helyes választ!

Ebben a történetben teljesen boldog volt, hogy az Úr Jézusnak szolgálhat.

Mária
K: Mi volt a tégelyben?

K: Mit tett a tégely tartalmával?

K: Mire használta Mária a haját?

K: Milyen hatása volt tettének a ház levegőjére?

Mária nagyon szerette az Úr Jézust, és szerette volna háláját
kifejezni felé. 

neked mennyire drága Ő?
Elfogadtad már Őt Megváltódnak?
Valóban szereted Őt, viszonozva a feléd irányuló szeretetét? 

K: Írd ide a kulcsverset!
(Az 1. János nem János evangéliuma! János leveleit az Újszövetség vége felé fogod megtalálni!)
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Sírt

Morgolódott

Jézus lábához ült
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4. TÖrTénET: Bethánia - útban Jeruzsálem felé
Kulcsvers:
János 1:12

Olvasd el:
Lukács 19:28-44

Az Úr Jézus tudta, hogy egyre közeledett az idő, amikor a népe meg fogja tagadni, és meg fogja ölni
Őt. Mielőtt azonban ez bekövetkezett volna, meg akarta nekik mutatni, hogy Ő valóban a Messiásuk
és Királyuk. Úgy döntött, hogy ezt egy meglehetősen furcsa módon teszi meg.

K: Amikor az Úr Jézus Bethániából Jeruzsálembe tartott, előre küldött két tanítványt. 
Írd ide, hogy mit kellett tenniük!

K: Írd a szamárcsikó kantárjára, miként kellett a tanítványoknak felelniük, ha valaki kérdezte,
hogy hova viszik a szamarat!

Minden úgy történt, ahogy azt Jézus előre megmondta. Ezzel újból bemutatta, hogy Ő mindent tud.

K: Amikor odavitték az Úr Jézushoz a szamarat, mi történt? Írd az alábbi állítások mögé, hogy
IGEn vagy nEM!

Jézus ráültetett egy kisgyereket.

Az emberek az útra terítették a ruhájukat.

Jézus nem tudta irányítani a megvadult szamarat.

A nép elkezdett keseregni és sírni.

Jézus ráült, és azon ment be Jeruzsálembe.

Valószínű kiváncsiak vagytok, hogy az Úr Jézus miért így vonult be a városba. évszázadokkal
korábban Isten megígérte, hogy a Messiás ezt fogja tenni! (nézd meg Zakariás 9:9-et!) Ezzel a
tettével azt akarta kifejezni: „én vagyok a Messiásotok! Elfogadtok engem?”

Ma az Úr Jézus ugyanezt a kérdést teszi fel nekünk.
Készek vagyunk arra, hogy elfogadjuk Őt Urunknak és Megváltónknak?
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Ha elfogadjuk Őt, akkor ahogy a kulcsversben is olvassuk, egy különleges lehetőséget
kapunk.

K: Írd ide a kulcsverset!

A tömeg izgatott lett: úgy tűnt, tényleg örömmel üdvözlik Őt.

K: Írd ide, mit kiabáltak!

Jézust azonban nem tévesztette meg az, amit kiabáltak. Ponto -
san tudta, hogy el fogják utasítani, és a zsidó vezetők megölik Őt.

K: Egészítsd ki a mondatot, úgy hogy beteszed a szavakat a megfelelő helyre, majd
fejezd be a mondatot a 44. vers segítségével!

ELLEnSéG rOMBOLVA       JErUZSÁLEMET       VÁrOST

Jézus sírt, amikor meglátta  ........................ . Azt mondta, hogy eljön az idő, amikor

az ........................................ megtámadja a  ..................., és minden le lesz

............................ . Azt mondta, hogy ennek azért kell megtörténnie, mert

..............................................................................................

..............................................................................................

Ezt a napot Virágvasárnapnak hívjuk, és minden évben megünnepeljük.

K: nézd meg a János 12:12-13 verseket, és írd ide, hogy mit tettek az emberek az
előzőekben olvasottakon kívül!

Még egy nagyon érdekes és fontos esemény történt Bethániában.
Ha érdekel, olvasd el Lukács 24:50. verstől!
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