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Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

B31. RÉSZ: Bethánia - vendégségben
Kulcsvers:
Márk 6:31

Olvasd el:
Lukács 10:38-42Ajánlott további olvasásra:  •  Márk 6: 7-13

•  Róma 12: 1-2  •  Ézsaiás 40: 28-31

Senki sem tudja, hogy az Úr Jézus három éves nyilvános szolgálata alatt hány
kilométert gyalogolt az utazásai során Júdeában és Galileában. Gyakran volt fáradt,
éhes, és vágyott a pihenésre. Valószínű, hogy Mária és Márta otthona egy olyan hely
volt, ahol bármikor szívesen látták egy kis pihenésre és ebédre.

K: Nézd meg a János 11:1-et! Hol lakott Mária és Márta?

K: Ez a falu nem messze volt Júdea fővárosától, aminek a neve:

(ld. János 11:18)

A fővárosba tartóknak meredek utcákon kellett felmenni a városba. Sokan megállhattak
Mária és Márta falujában egy kis pihenőre, mielőtt felmentek volna a városba vezető
emelkedő utolsó részén.

K: Lukács 10:38 szerint mit tett Márta, amikor Jézus a falujába jött?

A két lány nagyon különbözött egymástól.

K: A következő mondatok hiányzó szavai a SZÓ KE -
RE SŐ-ben vannak. Karikázd be a szava kat, és írd
be a mondatokba a megfelelő helyek re! A szavak
vízszintesen, függőlegesen, és átlósan, előre vagy
visszafelé is lehetnek.

Az Úr Jézus és a tanítványai betértek ___________ és

___________ otthonába. Mária _____________ Jézus

lábaihoz, hogy _____________________ a beszédét.

Márta azzal volt elfoglalva, hogy __________ készítsen.
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ÖSSZESEN:

Mária tanulni akart az Úr Jézustól. Tudta, hogy ezt csak úgy lehet, ha ott van a közelében és figyel arra,
amit mond. Talán még nem hallotta Őt korábban így beszélni. Márta sokkal többet foglalkozott a
házimunkájával. Nagyon könnyen lehetünk olyanok, mint Márta: elfoglalhatjuk magunkat a tanulással,
sportolással, TV-nézéssel stb. és nem hagyunk időt Isten Igéjének olvasására és imádkozásra. Ha nem
állunk meg és nem figyelünk az Úrra, soha nem fogjuk megtudni, hogy mit akar nekünk mondani.

Márta nem nagyon örült, nem volt elégedett.

K: Milyen panasszal ment az Úr Jézushoz?

K: Írd ide Jézus válaszának a 41. versben található részét!

A 42. versben az Úr Jézus folytatja a mondanivalóját Mártának.

K: Írd ide a SAJÁT SZAVAIDDAL, mit értett az Úr Jézus ezen a válaszon!

Egy másik alkalommal a tanítványok voltak hasonlóan leterhelve, mint itt Márta.

K: Írd ide a kulcsverset és húzd alá, hogy mit mondott nekik akkor az Úr Jézus!

K: Olvasd el a Márk 6:7-13-at, majd írd az állítások után, hogy IGAZ vagy HAMIS!
Az Úr Jézus kettesével küldte el a tanítványokat.

Azt mondta nekik, hogy fedezzék fel a környéket.

A tanítványoknak fizetniük kellett a szállásért.

Jézus hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött.

A tanítványok Máriával együtt egész nap az Úr Jézust hallgatták. Ha nem hallgatták volna Őt, akkor nem
tudták volna, hogy mit tegyenek. A tanulság, amire emlékezz ebből a történetből:

‘Ne legyél annyira elfoglalt az életedben, hogy ne legyen időd arra,
hogy figyelj az Úr Jézusra, és tanulj Tőle!’
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

B3

2. RÉSZ: Bethánia - a sírnál
Kulcsvers:

János 11:25-26

Olvasd el:
János 11:1-44

Ajánlott további olvasásra: • Lukács 23:39-43  • 1 Korinthus 15  • Filippi 1:21-23

Nem sokkal később az Úr Jézus újból Bethániában járt. Úgy tűnik, hogy rendszeres látogató volt ott.

K: Melyik versben olvasunk arról, hogyan érzett az Úr Jézus a családdal kapcsolatban?

K: KERESZTREJTVÉNY

VÍZSZINTES
1. Lázár egyik testvérének a neve. (5. vers)
6. Ők akarták megkövezni Jézust. (8. vers)
7. Miután megkapta a hírt ennyi napig maradt

még Jézus ugyanazon a helyen. (6. vers)

FÜGGŐLEGES
2. Ő gondolta azt, hogy ha Jézussal együtt elmennek

Júdeába, akkor ők is meghalnak. (16. vers)
3. A tanítványok azt gondolták, hogy ez történik

Lázárral, hogyha elaludt. (12. vers)
4. Az Úr Jézus tudta, hogy ez történt Lázárral. (14. vers)
5. Jézus azt mondta, hogy ez a betegség Isten

......-ét szolgálja. (4. vers)

K: Amikor Jézus megérkezett Bethániába, a következő történt.
Töltsd ki a hiányzó szavakat!

Lázár már ....................... napja halott volt. Néhány ................. jött Jeruzsálemből, hogy vigasztalja

Máriát és Mártát. Jeruzsálem csak ............................................... távolságra volt. ..........................

azonnal kifutott, hogy találkozzon Jézussal, de ........................... a házban maradt.

Végül mindketten kijöttek az Úr Jézushoz. Az volt az érdekes, hogy mindketten ugyanazt mondták,
amikor meglátták Őt. 

K: Mit mondtak?

vers
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ÖSSZESEN:

Az Úr Jézus képes volt vigasztalást és reményt hozni nekik.

K: Írd ide a kulcsverseket!

Az Úr Jézus azt kérdezte Mártától, hogy kész-e arra, hogy bízzon Benne örök élete során. 
Nem valószínű, hogy Márta értette azt, amit az Úr Jézus mondott, mert Ő kétféle halálról beszélt.

1) Fizikai vagy természetes halál.
Ez akkor történik, ha pl. Lázárhoz hasonlóan megbetegszik a testünk és meghalunk.

2) Lelki (vagy szellemi) halál.
Ez a bűn következménye. Azt jelenti, hogy el vagyunk választva Istentől.
Ha úgy halunk meg, hogy a bűneink nincsenek megbocsátva, akkor el leszünk választva Tőle.

Hiába jön el az életünk vége és halunk meg, ha bíztunk az Úr Jézusban, akkor Hozzá megyünk és Vele
leszünk a mennyben örökké. A hívő ember számára tehát a halál nem az élet vége! Lásd: Filippi 1:21-23

K: Olvasd el a János 3:16-ot és a János 5:24-et és írd le mit ígért Isten azoknak, akik hisznek az Úr
Jézusban!

Az Úr Jézus Lázár feltámasztásával bemutatta, hogy Neki hatalma van a halál felett is.

K: Nézd meg az olvasott igeszakasz utolsó tíz versét!

Mit tett Jézus, amivel kimutatta, hogy Ő ember volt?

Mit tett Jézus, amivel kimutatta, hogy Ő Isten volt?

Hiszel Benne és elfogadtad már, amit Ő ígér?
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

B3

3. RÉSZ: Bethánia - az asztalnál
Kulcsvers:

Zsoltárok 95:6

Olvasd el:
János 11:55-57;

12:1-11

Ajánlott további olvasásra:  •  2 Mózes 12  •  Máté 2:1-11

Azt hihetnénk, hogy Lázár feltámasztása után mindenki elhitte, hogy Jézus a Messiás. De nem ez
volt a helyzet! A főpapok és a farizeusok összefogtak ellene, hogy megöljék. 

K: Nézd meg a János 11:57-et és magyarázd el SAJÁT SZAVAIDDAL, hogy milyen paran csot
adtak a vallási vezetők!

A legtöbb zsidó Jeruzsálembe akart menni a Páskaünnep idején. Évente egyszer ezen a napon
megünnepelték azt, hogy Isten kiszabadította őket az egyiptomi rabszolgaságból.

K: Ki volt Izráel vezetője abban az időben? (Lásd 2 Mózes 12:1)

K: Jézus meglátogatta Lázár, Mária és Márta otthonát. Válaszolj az alábbi állításokra, hogy IGAZ
vagy HAMIS!

Lázár beteg volt, így nem volt ott a vacsorán.

Az Úr Jézusnak készítették a vacsorát.

Márta úgy döntött, hogy most ő is Jézus lábaihoz ül.

A tanítványok féltek Bethániába menni.

A vacsora hat nappal húsvét ünnepe előtt volt.

K: Milyen szokatlan dolgot tett Mária és mi volt ennek a következménye?

Mária tette bizonyos szempontból hasonlított a Napkeleti Bölcsek tettéhez, amit akkor tettek, amikor
az újszülött Jézust jöttek meglátogatni.

K: Nézd meg a Máté 2:11-et, és írd ide, hogy mi az a dolog, ami a tettükben közös!

Mária ezzel a tettével a szeretetét akarta kifejezni az Úr felé. Készségesen adta az Úrnak azt, ami
nagyon sok pénzébe került - körülbelül egy akkori munkás 1 évi fizetésének megfelelő összegbe.

A Messiás vagy Krisztus, az Isten által választott Szabadítónak volt a neve.
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ÖSSZESEN:

Júdás nem gondolt arra, hogy olyan áldozatot hozzon, mint amilyet Mária hozott. Ő önző volt.

K: Mit mondott Júdás?

K: Az igeszakasz elmond egy pár dolgot Júdásról. Írj ide hármat!

K: Mit válaszolt az Úr Jézus Júdásnak? Írd ide!

K: Írd ide a kulcsverset! Húzd alá azt a szót, ami szerinted összefoglalja ennek a leckének a témáját!

Mária figyelt az Úr Jézusra. Ő is szemtanúja volt annak, hogy a bátyját feltámasztotta a halálból. 
Most kezdte megérteni, hogy Jézus az Isten Fia. Ez az, amiért kimutatta szeretetét és imádatát Felé.

Ma a hívő ember úgy tudja kimutatni a szeretetét az Úr Jézus felé, ha engedelmeskedik a parancso -
latainak.

K: Keresd meg a János 14:15 verset, és írd ide ki!

Kérdd az Úr Jézust, hogy segítsen neked is megtenni ezt!

1.
2.
3.
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint
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4. RÉSZ: Bethánia - Útban Jeruzsálem felé
Kulcsvers:
János 1:12

Olvasd el:
Lukács 19:28-41

Ajánlott további olvasásra:  •  Zakariás 9:9-13  •  János 12:12-19

Jézus arra az eseményre készült, amit napjainkban ,,virágvasárnapnak” neveznek. Újból ott van
Bethánia mellett, és arra készül, hogy megtegye utolsó útját a nagy városba. Így a lecke elején
térjünk vissza a három másik alkalomra, amikor az Úr meglátogatta Bethániát.

K: Ismételjük át az előző részeket! Bogozd ki a betűket, hogy kiderüljön, miket tanultunk az előző
látogatások során!

Az 1. részben arról tanultunk, hogy Máriához hasonlóan ENILYÜGFNK ___________kell Jézusra.

A 2. részben, hogy Mártához hasonlóan  NÜNIHNK ______________ kell Jézusban.

A 3. részben, hogy Máriához hasonlóan NÁDMIKNU ______________ kell Őt.

Bethánia kb. 3-4 kilométerre volt Jeruzsálemtől, és az Úr Jézus sokszor járt arra, de most teljesen
más módon jött, mint eddig.

K: Milyen utasításokat adott Jézus a két tanítványnak?

K: Mit kellett mondaniuk annak, aki megkérdezte tőlük, hogy mit csinálnak?

Két figyelemreméltó dolgot találunk itt. Először is, Jézus a tanítványaitól valami olyan dolgot kért,
hogy tegyenek, ami nem volt szokványos, de ők engedelmeskedtek Neki. Másodszor, a szamár
gazdája kész volt megválni valamitől, ami az övé volt, és önként átengedte az Úrnak. Vannak olyan
dolgok, amiket az Úr akarja, hogy tegyél és te nem vagy kész engedelmeskedni Neki? Vannak olyan
dolgok, amiket ő úgy akarja, hogy Neki add, de te nem vagy hajlandó, hogy átadd?

K: Válaszolj az alábbi állításokra IGEN-nel vagy NEM-mel!

Néhányan az útra terítették a köpenyüket.

Egy bőrnyerget tettek a szamárcsikóra.

Jézus a szamáron ülve jött.

Néhány farizeus az ünneplés ellen szólt.

Az út az Olajfák hegyének lejtőjén haladt.

Az Úr Jézus örült, amikor meglátta Jeruzsálemet. /6
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K: Nézd meg az olvasott bibliai szakaszt és írd ide, amit a nép kiáltott!

K: Nézd meg a János 12:13-at! Mit csinált még a sokaság?

K: Írd ide a kulcsverset!

Kb. 500 évvel azelőtt Isten már megmondta, hogy ez a nap el fog jönni.

K: Nézd meg ezt a próféciát a Zakariás 9:9-ben és írd le SAJÁT SZAVAIDDAL,
hogyan teljesítette be ezt Jézus!

Azon a napon Jeruzsálemben örömmel fogadták Jézust. 
Te befogadtad már Őt az életedbe?

Miért ne lehetne neked is ez az ének az imádságod?

Uram, az éltem, kezedbe tettem,
Nem félek többé, áldlak örökké.
Kezedben hadd legyek agyag csupán,
Áraszd rám Lelkedet, pecséted nyomd rám.

Még egy nagyon fontos esemény történt Bethániában, 
erről Lukács számol be a 24. rész 50. verstől!
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