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Betania – Dwie siostry
Z³oty wiersz

£ukasz 10,38-42

£ukasz 10,42

Wiêkszoœæ z nas cieszy siê odwiedzinami naszych szczególnych przyjació³ czy to podczas œwi¹t
Narodzenia Pañskiego czy np. na urodziny. Z radoœci¹ witamy ich w naszym domu i przygowujemy
dla nich dobre jedzenie.
We fragmencie do przeczytania spotykamy dwie siostry, które cieszy³y siê maj¹c Pana Jezusa w
goœcinie.
Zakreœl imiona sióstr.
Anna

Miriam
Maria

El¿bieta
Pryscylla

Marta

2

Przeczytaj uwa¿nie wiersz 38 i znajdŸ, która z sióstr zaprosi³a
Go w goœci. Napisz poni¿ej jej imiê.
1
Jezus przyszed³, kiedy zosta³ zaproszony! I dzisiaj jest podobnie. Kiedy poprosimy Pana Jezusa, aby
wszed³ do naszego serca i ¿ycia, On chêtnie to zrobi. ZnajdŸ Objawienie 3,20 i dokoñcz wiersz.

„Oto stojê u drzwi i ....
2

Przyjrzyj siê teraz temu, co wydarzy³o siê w domu Marty.

zajêta

Maria

stóp

posi³ku

uczyæ

Marta

Kiedy Pan Jezus przyszed³, zacz¹³ __________.
________ siad³a u Jego ________ i s³ucha³a ka¿dego Jego s³owa.
Jednak¿e _________ by³a bardzo _________ przygotowaniem ________.

6

S B3/1

W tamtych czasach uczniowie zwykle siadali u stóp swojego nauczyciela. To
pokazywa³o, ¿e byli chêtni i gotowi, aby siê uczyæ!
Uczymy siê wielu wartoœciowych rzeczy, kiedy poœwiêcamy czas na s³uchanie
Boga mówi¹cego do nas przez Swoje S³owo, Bibliê, gdy czytamy j¹ uwa¿nie.
Uporz¹dkuj litery, aby znaleŸæ trzy s³owa, które okreœlaj¹ Mariê.

ONAKROP

HCICA

WGAOIRL

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

3

W miêdzyczasie Marta ciê¿ko pracowa³a.
Przygotowanie dla Pana Jezusa posi³ku by³o dla
niej wielkim przywilejem, lecz smutne by³o to,
¿e pozwoli³a sobie, by niepokój opanowa³
wszystkie jej przygotowania.

Wpisz PRAWDA lub NIEPRAWDA obok poni¿szych zdañ:
Marta nie mia³a wystarczaj¹cej iloœci jedzenia w domu.
.....................
Marta by³a niezadowolona, ¿e Marta nie chcia³a jej pomóc.

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

Marta zbeszta³a Mariê.

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

Marta poskar¿y³a siê Jezusowi na Mariê.

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

4

Jak¿e m¹drze rozwi¹za³ ten problem Pan Jezus! Przeczytaj z³oty wiersz ponownie i wpisz je poni¿ej.

1
Mówi¹c tak, uczy nas, tak jak Martê i Mariê, jak wa¿ne jest, aby s³uchaæ Jego S³owa.
ZnajdŸ Jana 5,24 i wpisz poni¿ej, co On obieca³ tym, którzy s³uchaj¹ i wierz¹.

1
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Lekcja 2: Betania –Smutek zamieniony w radoœæ
Przeczytaj

Jan 11,1-7 i 17-44

Z³oty wiersz:

Jan 11,25

To bardzo smutne, gdy ktoœ z naszej rodziny zachoruje czy nawet umrze. Czy mo¿esz wyobraziæ
sobie jak smutne by³y Maria i Marta, kiedy zachorowa³ ich brat.
Uporz¹dkuj litery, aby odkryæ:
Jego imiê - ZAZAR£

__ __ __ __ __ __

Nazwê miasta, gdzie mieszka³ - TANABEI

__ __ __ __ __ __ __

2

Maria i Marta by³y pewne, ¿e Pan Jezus go
kocha³ i troszczy³ siê o niego, ¿e pos³a³y do
Niego wiadomoœæ.
Wpisz na zwoju, jaka to by³a wiadomoœæ.
1
Co Jezus uczyni³, kiedy otrzyma³ tê wiadomoœæ?
Zaznacz ( ) w kratce obok w³aœciej odpowiedzi a (X) przy z³ej.

ü

Zacz¹³ p³akaæ.
Zosta³ tam gdzie by³ przez cztery dni.
Powiedzia³, ¿e ta choroba jest na chwa³ê Bo¿¹.
Napisa³ odpowiedŸ do Marii i Marty.

4

Poniewa¿ Jezus jest Synem Bo¿ym to On wiedzia³ wszystko o £azarzu. Tak naprawdê, nie
potrzebowa³ informacji od Marii i Marty.
Spójrz na to, co powiedzia³ do uczniów w wierszu 14 i wpisz brakuj¹ce litery.

„ __ a __ a __ z

u __ a __ __ ”.

1

Gdy Pan Jezus to powiedzia³, On i jego uczniowie poszli, aby zobaczyæ siê z Mart¹ i Mari¹. To by³a
daleka podró¿ i dlatego przybyli na miejsce, gdy by³o ju¿ po pogrzebie.

S B3/2

Jak wiele dni przebywa³ £azarz w grobie? Zacieniuj poprawn¹ odpowiedŸ
Liczba dni

Liczba dni

Liczba dni

Liczba dni

2

4

5

7
1

Ka¿da z sióstr wysz³a na spotkanie Pana Jezusa w innym czasie.
Przeczytaj uwa¿nie wiersze 20 do 33 a potem narysuj strza³ki od pytania do w³aœciwej siostry.
Maria

Marta

Która z sióstr posz³a pierwsza?
Która z nich pad³a do stóp Pana Jezusa?
Która z nich p³aka³a?
Która z nich powiedzia³a, ¿e uwierzy³a,
¿e Jezus jest Synem Bo¿ym?

4

Bêd¹c Synem Bo¿ym Jezus nie tylko wszystko wiedzia³, ale móg³ tak¿e wszystko zrobiæ.
Co szczególnego uczyni³ On dla £azarza?
1
W pewnym sensie i my potrzebujemy nowego ¿ycia. Jako grzesznicy jesteœmy umarli, tzn. nie mamy
w sobie ¿ycia Bo¿ego. Pan Jezus jest tym Jedynym, który mo¿e daæ nam ¯ycie Wieczne.
Wpisz z³oty wiersz i pomyœl, co to dla nas oznacza.

1

Rozsypanka literowa
W rozsypance zakreœl odpowiedzi na poni¿sze
has³a (s³owa s¹ ukryte we wszystkich kierunkach).
1. £azarz to ___________ Marii i Marty.
2. Jezus zawo³a³: £azarzu _______________ .
3. Stoj¹c przy grobie Jezus_______________ .
4. Inaczej zmartwychwzbudzi³ ___________ .
5. Jezus powiedzia³: ____________ go i pozwólcie
mu I_____________.
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3: Betania – Kolejna wizyta
Przeczytaj

Z³oty wiersz:

Jan 12,1-11

1 Jana 4,19

Kiedy ktoœ jest naprawdê mi³y dla nas i pomaga nam w
rozwi¹zywaniu problemu, to chcielibyœmy
okazaæ, jak wdziêczni jesteœmy.
Maria i Marta te¿ chcia³y to
pokazaæ. Pan Jezus dowiód³ swojej
wielkiej mi³oœci do nich budzaj¹c
£azarza ze œmierci. Teraz zastanawiali
siê, co mogliby uczyniæ dla Niego!
Przeczytaj wiersz 2 i napisz parê s³ów, aby powiedzieæ, co zrobili, aby Go uhonorowaæ.

1
W tej historii cztery osoby s¹ wymienione z imienia. PoprowadŸ linie od ka¿dego z imion, aby
pokazaæ, kim ka¿dy z nich by³.
£AZARZ
MARIA
MARTA
JUDASZ ISKARIOT

narzeka³
podawa³a posi³ek
siedzia³ przy stole
namaœci³a stopy Jezusa

4

Teraz przypatrz siê ka¿demu z tej trójki.

JUDASZ
Wpisz PRAWDA lub NIEPRAWDA przy ka¿dym
zdaniu.
By³ odpowiedzialny za pieni¹dze uczniów.
By³ zawsze gotowy, aby pomóc biednym.
By³ ca³kowicie szczery.
By³ z³odziejem.

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

4

£AZARZ
Uporz¹dkuj litery w s³owach opisuj¹cych £azarza.
Y¯YW
__ __ __ __
YWSCZZÊŒIL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
NYUTCY¯EZ __ __ __ __ __ __ __ __ __

3

S B3/3

Przeczytaj wiersze 10 i 11 i w jednym zdaniu wyjaœnij, w jaki sposób £azarz by³ u¿yteczny Panu Jezusowi.
1
Powinniœmy pamiêtaæ, ¿e kiedy otrzymujemy nowe ¿ycie przez wiarê w Pana Jezusa, my tak¿e
powinniœmy byæ u¿yteczni dla Niego, mówi¹c o Nim inny ludziom.

MARTA

Wróæmy do Lekcji 1. (£uk. 10,38-42)
Co Marta robi³a tamtego dnia? Zacieniuj poprawn¹ odpowiedŸ.

Narzeka³a

Siedzia³a u stóp Jezusa
P³aka³a

1

Teraz – Marta by³a ca³kowicie szczêœliwa s³u¿¹c Panu Jezusowi.

MARIA
Co by³o w jej s³oiczku?
1
Co zrobi³a z jego zawartoœci¹?
1
Do czego u¿y³a swoich w³osów?
1
Co by³o efektem jej uczynku a co mo¿na by³o odczuæ w ca³ym domu?
1
Maria bardzo kocha³a Pana Jezusa i chcia³a wyraziæ swoj¹ wdziêcznoœæ dla Niego. Jak cenny jest On
dla ciebie? Czy naprawdê Go kochasz za to, ¿e On kocha ciebie, za to, ¿e sta³ siê twoim Zbawicielem?
Wpisz z³oty wiersz.
(1 Jana to 1 List Jana, a nie Ewangelia Jana. Znajdziesz t¹ ksiêgê blisko koñca Nowego Testamentu).

2
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Lekcja 4: Betania – W drodze do Jerozolimy
Przeczytaj

£ukasz 19,28-44

Z³oty wiersz:

Jan 1,12

Czas p³yn¹³. Pan Jezus wiedzia³, ¿e za nied³ugo Jego lud ca³kowicie odrzuci Go i ska¿e na œmieræ. Ale
zanim siê to zdarzy³o, chcia³ im pokazaæ, ¿e On by³ naprawdê ich Mesjaszem i Królem. I aby to
zrobiæ, wybra³ sposób, który mo¿e wydawaæ nam siê dziwny!
Gdy Pan Jezus szed³ w kierunku Jerozolimy, wys³a³ dwóch uczniów przed sob¹. Co oni mieli zrobiæ?

2
Napisz na lejcach, co uczniowie mieli powiedzieæ, gdyby ktoœ
mia³ w¹tpliwoœci, dlaczego zabieraj¹ osio³ka.

1
Wszystko odby³o siê tak, jak zapowiedzia³ Jezus, pokazuj¹c nam ponownie, ¿e On doskonale panuje nad
wszystkim.
Kiedy przyprowadzili osio³ka do Jezusa, co siê zdarzy³o. Napisz TAK lub NIE przy ka¿dym ze zdañ.
Jezus posadzi³ na nie ma³e dziecko
Ludzie k³adli swoje p³aszcze na niego i na drogê.
Jezus nie by³ w stanie panowaæ nad nieujarzmionym os³em.
Ludzie zaczêli lamentowaæ i p³akaæ.
Wjecha³ na nim do miasta.

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

Mo¿e jesteœ ciekawy, dlaczego Pan Jezus wjecha³ w ten sposób do miasta. Wiele lat wczeœniej Bóg
obieca³, ¿e Mesjasz wjedzie w ten sposób (zobacz: Zachariasza 9,9). Wje¿dzaj¹c na oœlêciu
powiedzia³ przez to Swojemu ludowi: Jestem waszym Mesjaszem. Czy Mnie przyjmiecie?
Dzisiaj Pan Jezus zadaje nam to samo pytanie. Czy jesteœmy przygotowani, by uczyniæ Go naszym
osobistym Panem i Zbawicielem?

5

S B3/4

Jeœli Go przyjmiemy, to czeka nam wielkie b³ogos³awieñstwo, jak to mówi nasz z³oty
wiersz. Wpisz go poni¿ej.

2
T³um by³ przejêty; wygl¹da³o to jakby naprawdê serdecznie Go witali.
Wpisz w dymek, co krzyczeli.

2
Ale ich wo³anie nie zwiod³o Jezusa. Wiedzia³, ¿e On dalej jest odrzucany i bêdzie zabity przez
¿ydowskich przywódców.
Wpisz te s³owa we w³aœciwe miejsca i dokoñcz ostatnie zdanie u¿ywaj¹c koñcówki wiersza 44.

NIEPRZYJACIELE

ZNISZCZONE

JEROZOLIM¥

MIASTO

Jezus zap³aka³ nad ..................... . Powiedzia³, ¿e pewnego dnia ....................
zaatakuj¹ j¹ i ca³e .................... bêdzie .................... . Powiedzia³, ¿e to siê wydarzy,
dlatego, ¿e ........................................................................................
........................................................................................................ .
6
Wielu ludzi wspomina ten dzieñ co roku, nazywaj¹c go Niedziel¹ Palmow¹, na pami¹tkê tego wydarzenia.
Przeczytaj Jan 12,12 i 13 a potem napisz, dlaczego ten dzieñ jest nazwany Niedziel¹ Palmow¹.

2
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