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Lekcja 1: Nauczanie Jezusa
Tê historiê mo¿esz
znaleŸæ w swojej Biblii.

£ukasz
10,38-42

Z³oty wiersz

£ukasz 10,42
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Jestem pewny, ¿e czasami w swoim domu miewacie goœci. Twoja
mama ma wiele rzeczy do zrobienia przed ich przyjazdem:
odkrzurza dom, robi zakupy i przygotowuje coœ do zjedzenia, tak
aby wszystko by³o w porz¹dku. Mo¿e i ty potrafisz ju¿ pomóc.
Marta mieszka³a w Betanii. Bardzo uprzejmie zaprosi³a Pana
Jezusa i Jego uczniów w goœci. Chcia³a przygotowaæ dla nich
wszystko jak najlepiej - przecie¿ Pan Jezus by³ takim
szczególnym goœciem.
Gdzie mieszka³a Marta?

Na wizytówce wpisz imiê tego
szczególnego goœcia.

P __ __

W B __ __ __ __ __ __ .

J __ __ __ __

Kto jeszcze przyszed³ w goœci? Jego u __ __ __ __ __ __ __ __ .
Najwa¿niejsza chwila nadesz³a, kiedy goœcie przybyli. Marta jednak
mia³a jeszcze tak du¿o do zrobienia. Nie mia³a czasu usi¹œæ i
porozmawiaæ. I kiedy ci¹gle zajêta przygotowywa³a posi³ek, jej
siostra, Maria, usiad³a u stóp Pana Jezusa ucz¹c siê z tego,
co mówi³.

8
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Marta by³a coraz bardziej rozgoryczona. Nikt nie chcia³ jej pomóc. Mia³a ju¿ tego doœæ.
Posz³a wiêc tam, gdzie siedzia³ Pan Jezus z Mari¹.
- Panie, czy nie dbasz o to, ¿e siostra moja pozostawi³a mnie sam¹ z ca³¹ to prac¹.
Powiedz jej wiêc, aby mi pomog³a.
Jezus delikatnie przemówi³ do Marty i wyjaœni³ jej, ¿e niepotrzebnie siê denerwuje. To
co robi³a by³o dobr¹ rzecz¹: chcia³a podaæ dobre jedzenie, ale to nie by³o najwa¿niejsze.
Robi¹c to, nie mia³a czasu, aby spêdziæ go z Jezusem. Natomiast Maria zrobi³a to co
by³o najlepsze: s³ucha³a Jezusa.
Po³¹cz liniami ramki z Mari¹ lub Mart¹.
(U¿yj innego koloru dla ka¿dej z sióstr).

Maria

Marta

Wybra³a to,
co najlepsze
Siedzia³a u stóp
Jezusa

By³a zajêta
w kuchni

mia³a pretensje

nie mia³a czasu, aby go
spêdziæ z Jezusem
chcia³a s³u¿yæ

6

Wa¿ne jest, abyœmy tak¿e przeznaczali czas, aby s³uchaæ uwa¿nie Boga i uczyæ siê z
Jego S³owa, Biblii.
Pokoloruj s³owa i obrazek.

4

Co dla nas powinno byæ najwa¿niejsz¹ rzecz¹?
Podkreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.
Zabawa i rozrywka.
S³uchanie Pana Jezusa i robienie tego, co On chce.
2

Uwagi prowadz¹cego
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Jezus daje ¿ycie
Jan 11, 1-7
i 17-44

Z³oty wiersz:

Jan 11,25
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Czy przypominasz sobie taki czas, kiedy by³eœ smutny. Mo¿e
zepsu³a siê jedna z twoich zabawek lub zdech³o ulubione
zwierz¹tko. Maria i Marta by³y bardzo smutne, poniewa¿ ich
brat, £azarz, by³ bardzo chory. One bardzo chcia³y, aby Jezus
tam by³, wiêc pos³a³y do Niego wiadomoœæ. Wiedzia³y, ¿e On
móg³by uzdrowiæ £azarza.
Jezus jednak zdecydowa³, ¿e nie przyjdzie. Wiedzia³, co by³o
najlepsze dla Marii i Marty. Wiedzia³, jak to siê wszystko
skoñczy.
Kto by³ bardzo chory? £ __ __ __ __ __ .
Maria i Marta chcia³y, aby ktoœ przyszed³. Kto to by³? J __ __ __ _.

4

Wkrótce £azarz umar³. Jego cia³o zosta³o zawiniête w p³ótna i z³o¿one w wykutym w
skale grobie a wielki kamieñ zamyka³ wejœcie. Maria i Marta mia³y ju¿ nigdy nie
zobaczyæ £azarza. Jak¿e by³y zasmucone.
Parê dni póŸniej Jezus zdecydowa³, ¿e odwiedzi Mariê i Martê. Kiedy Marta us³ysza³a,
¿e Jezus nadchodzi, wysz³a Mu na spotkanie. Nie mog³a zrozumieæ, dlaczego Jezus nie
przyszed³ wczeœniej. Jezus wyjaœni³ jej, ¿e £azarz o¿yje. Marta musia³a poczuæ siê
szczêœliwsza wiedz¹c, ¿e œmieræ £azarza nie oznacza³a koñca. Wszystkim, którzy wierz¹
w Pana Jezusa zosta³o obiecane ¿ycie wieczne.
Z któr¹ z sióstr Jezus rozmawia³
2
najpierw? Z M ________________ .
Wkrótce potem Marta wróci³a do domu i powiedzia³a Marii, ¿e Jezus chce j¹ widzieæ. Maria
wci¹¿ by³a smutna i p³aka³a. Siostry zaprowadzi³y Jezusa do grobu £azarza.
Gdy Jezus pomyœla³ o œmierci swojego przyjaciela, £azarza, którego mi³owa³, i o ca³ym tym
smutku, który ta œmieræ spowodowa³a, zap³aka³.

M B3/2

Wtedy Jezus zrobi³ bardzo dziwn¹ rzecz. Poprosi³ ludzi
stoj¹cych przy grobie, aby odwalili kamieñ. A potem
zawo³a³ g³oœno: £azarzu, wyjdŸ! Ku zadziwieniu
wszystkich, £azarzu wyszed³ z grobu wci¹¿ owiniêty
kawa³kami p³ótna.
Jezus mia³ moc, aby przywróciæ £azarzowi ¿ycie. Teraz
Maria i Marta wiedzia³y jakiego mia³y szczególnego
Przyjaciela. On rozumia³ i dzieli³ ich smutek, a nawet
wiêcej, mia³ moc w tym momencie przywróciæ ¿ycie
£azarzowi.

Uzupe³nij uk³adankê s³own¹.

1

1. Cia³o £azarza z³o¿ono do __ __ __ __ __.
2. Wszyscy, którzy wierz¹ w Jezusa maj¹
__ __ __ __ __ wieczne.

2
3
4

3. Jezus by³ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
£azarza.
4. Jezus stoj¹c przy grobie £azarza __ __ __ __ __ __.
10
2
Zacieniuj s³owo id¹ce z góry na dó³, które opisuje koniec tej historii.
Jezus, zanim wzbudzi³ £azarza ze œmieci, powiedzia³ do Marty: Jam jest
zmartwychwstanie i ¿ywot. To znaczy, ¿e On jest tym jedynym, który ma moc nad
œmierci¹ i mo¿e daæ ¿ycie wieczne. On mo¿e daæ nam ¿ycie wieczne, kiedy my zaufamy
Jemu.

Wstaw brakuj¹ce s³owa, które Jezus powiedzia³ do Marty.
Jam jest
z __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
i ¿ __ __ __ __ .
2
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Lekcja 3:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Mi³oœæ do Jezusa
Jan 12,1-11

Z³oty wiersz:

1 Jana 4,19
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Niektórzy ludzie robi¹ wiele, aby nam pomóc. Ci ludzie s¹ dla nas szczególni.
Dobrze jest powiedzieæ im: Dziêkujê, za wszystko, co dla nas robi¹. Mo¿e dasz im
Prezent-Podziêkowanie.
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Narysuj, co móg³byœ im daæ.
2
Maria i Marta by³y bardzo zadowolone, ¿e Jezus da³ im z powrotem ich brata.
Pan Jezus znaczy³ dla nich tak wiele. Dlatego chcia³y podziêkowaæ Mu i przygotowa³y
uroczystoœæ, gdzie by³ najwa¿niejszym goœciem. By³ te¿ tam £azarz; siedzia³ razem
z Jezusem, jakgdyby nigdy nie by³ chory. Marta by³a zadowolana podaj¹c jedzenie.
Maria chcia³a zrobiæ coœ specjalnego, aby pokazaæ jak bardzo kocha³a Jezusa. Wziê³a
bardzo drog¹ maœæ nardow¹ i namaœci³a stopy Jezusa. Potem wytar³a je swoimi w³osami.
Zapach perfum nape³ni³ ca³y dom. Jak¹ mi³¹ niespodziankê zrobi³a Maria!
Wstaw literê znajduj¹c¹ siê przy rysunku do w³aœciwej ramki.

a

Maria mia³a drog¹

b

Namaœci³a ni¹

c

Wytar³a je swoimi
6
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Jeden z ludzi przebywaj¹cych w pokoju nie by³ zadowolony z tego, co Maria zrobi³a. To
by³ Judasz, jeden z uczniów Jezusa. Dla niego by³o to zmarnowanie pieniêdzy.
- Dlaczego nie sprzedano maœci i nie rozdano biednym ludziom pieniêdzy - zapyta³.
Smutne, ale Judasz wcale nie dba³ o biednych ludzi. On by³ chciwy, to znaczy chcia³,
aby pieni¹dze ze sprzeda¿y maœci wzi¹æ dla siebie.
Narysuj proste linie od ka¿dego z pytañ do w³aœciwej osoby.
by³ szczególnym goœciem?

Marta

nie by³ zadowolony?

Maria

pokaza³ swoj¹ mi³oœæ?

£azarz

podawa³ jedzenie?

Jezus

siedzia³ z Jezusem przy stole?

Judasz

10

Judasz wiedzia³, ¿e maœæ kosztowa³a wiele pieniêdzy ale
dla Marii Jezus by³ o wiele dro¿szy ni¿ ona. Judasz nie
zdawa³ sobie sprawy jak wielki jest Jezus. A Jezus
cieszy³ siê z mi³oœci Marii i z tego, ¿e u¿y³a tej maœci w
taki sposób.
Kiedy myœlimy jak bardzo Pan Jezus nas kocha i ¿e
odda³ swoje ¿ycie, aby nas zbawiæ, powinnien byæ dla
nas cenny. Mo¿emy Go kochaæ za to, ¿e On nas kocha tak jak to zrobi³a Maria.
Pokoloruj s³owa z³otego wiersza.

gdy¿
przedtem
1 Jana 4,19
2
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Lekcja 4:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Patrz¹c na Jezusa
£ukasz
19,28-44

Z³oty wiersz:

Jan 1,12
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Jezus wiedzia³, ¿e wkrótce wejdzie do Jerozolimy po raz ostatni. Nadchodzi³ czas
wykonania tego, po co przyszed³ na ziemiê - czas, by umrzeæ, aby nasze grzechy mog³y
byæ odpuszczone.
Wa¿ny goœæ czêsto do naszego kraju przyje¿d¿a
wielkim samochodem. Jezus wiedzia³, ¿e On tak¿e
wjedzie do Jerozolimy w szczególny sposób - w
sposób zaplanowany przez Boga i zapisany w Biblii
wiele lat wczeœniej.

Gdy byli na obrze¿ach miasta Jezus poprosi³
dwóch uczniów, aby poszli naprzód. Poleci³ im,
aby poszli do wioski, gdzie znajd¹ przywi¹zanego
osio³ka. Mieli odwi¹zaæ go i przyprowadziæ do
Niego.

Wkrótce go znaleŸli i przyprowadzili do Jezusa, tak jak im kaza³. Po³o¿yli na os³a swoje
szaty, aby zrobiæ z nich siod³o i Jezus wsiad³ na niego. Gdy jecha³ t³umy ludzi
zgromadzi³y siê i rzuca³y swoje szaty na drogê, aby zrobiæ dywan. T³um by³ bardzo
przejêty i zacz¹³ chwaliæ Boga. Ludzie wiedzieli, ¿e On jest szczególnym Królem, tym
Jedynym, którego Bóg przys³a³.
Napisz PRAWDA lub NIEPRAWDA obok ka¿dego zdania:
Jezus mia³ wejœæ do Betlejem.
Wkrótce mia³ umrzeæ.
Jezus poprosi³ trzech uczniów, aby poszli naprzód.
Uczniowie znaleŸli uwi¹zanego os³a.
Po³o¿yli swoje szaty na grzbiet os³a.
Jezus szed³ drog¹ prowadz¹c os³a.

................
................
................
................
................
................
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Pokoloruj to, co t³um wo³a³, gdy Jezus jecha³ na oœle.

2

Ci ludzie chcieli, aby Jezus by³ ich Królem, ale w tym t³umie byli i tacy, którzy nie lubili
Jezusa. Byli niezadowoleni, ¿e tak wielu ludzi wiwatuje na Jego czeœæ. Pan Jezus
wiedzia³, ¿e wkrótce ci ludzie pójd¹ swoj¹ drog¹ i ska¿¹ go na œmieræ.
Ka¿dy z nas musi dokonaæ wa¿nego wyboru jeœli chodzi o Pana Jezusa. Albo go
zaprosimy do naszego ¿ycia albo zdecydujemy powiedzieæ Mu: Nie i nie damy Mu
miejsca. O wiele lepiej jest zaprosiæ Go do naszego ¿ycia. Kiedy to zrobimy, Bóg mówi,
¿e mo¿emy byæ czêœci¹ Jego rodziny.
Uporz¹dkuj dwa ostatnie s³owa ze z³otego wiersza, który wyjaœnia, co zdarza siê,
kiedy przyjmujemy Pana Jezusa do naszego ¿ycia.
„Tym zaœ, którzy Go przyjêli, da³ prawo staæ siê
æiedmzi / ¿oBmyi
__ __ __ __ __ __ __ / __ __ __ __ __ __ .”
W rozsypance znajdŸ poni¿sze cztery s³owa
z tej historii i zakreœl je.
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Odeœlij swoje lekcje
pod adresem:

2

4

