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Lekcja 1: Betania – W domu
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Marka 6,7-13

Rzymian 12,1-2

£uk. 10,38-42

Przeczytaj

Z³oty wiersz

Izajasz 40,28-31

Marka 6,31

Nikt nie wie ile kilometrów przeszed³ Pan Jezus w czasie trzech lat swojej publicznej s³u¿by w swoich podró¿ach
przez Judeê i Galileê. Czêsto musia³ byæ zmêczony i g³ody i odczuwaæ potrzebê odpoczynku. Dobrze, ¿e dom
Marii i Marty by³ miejscem, gdzie by³ zawsze mi³o przyjmowany na odpoczynek i posi³ek.
1

Przeczytaj Jan 11,1, aby odkryæ, gdzie mieszka³a Marta i Maria.
Ta wieœ jest po³o¿ona niedaleko od stolicy Judei.
Stolica Judei to _________________________________ . Zobacz Jan 11,18.

1

Podró¿uj¹cy do stolicy musieli iœæ strom¹ drog¹, aby wejœæ do miasta. Wielu zatrzymywa³o siê
w wiosce Marii i Marty na chwilê, zanim wejd¹ na ostatni¹ czêœæ zbocza, by dostaæ siê do miasta.
Co Marta zrobi³a, wed³ug £uk. 10,38, kiedy Jezus wszed³ do jej wioski?

2
Ka¿da z sióstr mia³a inny charakter.

Rozsypanka
Brakuj¹ce s³owa z poni¿szych zdañ s¹ ukryte w rozsypance
literowej. Zakreœl te s³owa i wstaw je w odpowiednie miejsca
w zdaniach. S¹ one ukryte we wszystkich kierunkach.
Pan Jezus i Jego uczniowie odwiedzili dom ______ i _________.
Maria ______________ u ________ Pana Jezusa, i
__________________ tego, co mówi³.
Marta by³a zajêta przygotowaniem ______________ .
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Maria chcia³a uczyæ siê od Pana Jezusa. Mog³a to robiæ tylko wtedy, gdy by³a blisko Niego i koncentrowa³a siê na
tym, co On mówi³. Mo¿liwe, ¿e nie s³ysza³a Go przemawiaj¹cego nigdy wczeœniej. Marta bardziej koncentrowa³a siê
na jej pracach domowych. £atwo byæ podobnym do Marty i byæ zajêtym prac¹ w domu, sportem, telewizj¹, itp., ¿e
nie mamy czasu, aby czytaæ Bo¿e S³owo i modliæ siê. Jeœli nie zatrzymamy siê, aby pos³uchaæ Pana, nigdy nie
dowiemy siê, co On do nas mówi.
Marta nie by³a zadowolona.
Na co skar¿y³a siê Marta Panu Jezusowi?

1
Wpisz czêœæ odpowiedzi Pana z wiersza 41.

1
W wierszu 42 podaje dalsz¹ czêœæ odpowiedzi Pana Jezusa.
Napisz W£ASNYMI S£OWAMI, co Pan Jezus mia³ na myœli daj¹c tak¹ odpowiedŸ.

2
Przy pewnej okazji uczniowie byli bardzo zajêci, tak jak Marta.
Wpisz z³oty wiersz i PODKREŒL te s³owa, które wypowiedzia³ do nich Pan Jezus.

3
Przeczytaj Marka 6,7-13 i wpisz PRAWDA lub NIEPRAWDA przy poni¿szych zdaniach.
Pan Jezus pos³a³ uczniów po dwóch.
Ich zadaniem by³o iœæ i zbadali okolicê.
Powrócili na wielk¹ ucztê.
Z³oty wiersz pokazuje, jak wa¿ne jest wyciszenie i odpoczynek po ciê¿kiej pracy.

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

Uczniowie spêdzili ca³y dzieñ s³uchaj¹c Pana Jezusa, tak jak Maria.
Rada do zapamiêtania wynikaj¹ca z tej lekcji:

4

„Nie b¹dŸ tak zajêty w swoim ¿yciu, aby nie mieæ czasu
na s³uchanie i uczenie siê od Pana Jezusa”.
Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 2: Betania – Przy grobie

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Z³oty wiersz

£uk. 23,39-43; 1 Kor. 15; Filip. 1,21-23

Jan 11,1-44

Jan 11,25 i 26

Po pewnym czasie Pan Jezus ponownie odwiedzi³ Betaniê. Wygl¹da³o to jakby by³ tam sta³ym
goœciem.
Który wiersz z fragmentu do przeczytania mówi
nam, co Jezus czu³ w stosunku do rodziny z Betanii?
5
2
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Wiersz:
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1. Kiedy Jezus us³ysza³ o chorobie £azarza, pozosta³ na
miejscu przez _________ dni.
2. Pan Jezus wyjaœni³ uczniom wyraŸnie, ¿e £azarz
___________.
3. Uczniowie myœleli, ¿e £azarz bêdzie _________.
4. Jezus powiedzia³, ¿e choroba £azarza by³a na Bo¿¹
_____________.
Pionowo
2. Tomasz myœla³, ¿e jeœli pójd¹ do Judei to zostan¹
__________.
5. Pan Jezus powiedzia³, ¿e £azarz ________.
6. Uczniowie bali siê pójœæ do Judei, bo ¯ydzi próbowali
_______________________ Jezusa.

7

Kiedy Pan Jezus przyby³ do Betanii, zasta³ nastêpuj¹c¹ sytuacjê. Wpisz brakuj¹ce s³owa.
£azarz umar³ ................. dni wczeœniej. Wielu ....................... przysz³o z Jerozolimy, aby pocieszyæ
Mariê i Martê. Jerozolima by³a oddalona od Betanii tylko o .................................. ........................... .
....................... natychmiast pobieg³a na spotkanie Pana Jezusa, ale ................... zosta³a
5
w domu.
W koñcu obie siostry przysz³y do Pana Jezusa. Ciekawe, ¿e obie siostry powiedzia³y te same s³owa do
Pana Jezusa, kiedy Go zobaczy³y. Co one powiedzia³y?

1

G B3/2

Pan Jezus by³ w stanie daæ im pocieszenie i nadziejê. Wpisz z³oty wiersz.

2
Pan Jezus zapyta³ Martê, czy by³a gotowa, by zaufaæ Mu w sprawie ¿ycia wiecznego. Wydaje siê, ¿e
Marta nie zrozumia³a co Pan Jezus powiedzia³, poniewa¿ mówi³ o dwóch rodzajach œmierci.
1) Œmieræ fizyczna lub naturalna.
Ma ona miejsce, kiedy, tak jak £azarz, nasze cia³a
staj¹ siê chore i umieraj¹.
2) Œmieræ duchowa
Jest ona rezultatem grzechu i oznacza oddzielenie
od Boga. Jeœli umrzemy a nasze grzechy nie zostan¹ odpuszczone, bêdziemy
oddzieleni od Niego i ukarani na zawsze.
Nawet jeœli nadejdzie koniec naszego ¿ycia i umrzemy, to jeœli zaufamy Panu
Jezusoiwi, pójdziemy, aby byæ z Nim na zawsze w niebie. Dla wierz¹cych
œmieræ.nie jest koñcem ¿ycia. Zobacz Filipian 1,21-23.

Niebo
(z Bogiem)

Piek³o
(bez Boga)

Przeczytaj Jan 3,16 i Jan 5,24 i wpisz poni¿ej, co zosta³o obiecane tym, którzy wierz¹ w Pana
Jezusa.
2
Czy wierzysz w to, co On obieca³ i czy to ju¿ przyj¹³eœ?

Pan Jezus pokazuje teraz, ¿e ma moc nad œmierci¹ wskrzeszaj¹c £azarza ze œmierci.
Przeczytaj dziesiêæ ostatnich wierszy z fragmentu do przeczytania.
Pan Jezus zrobi³ coœ, co wskazywa³o, ¿e by³
cz³owiekiem. Co to by³o?
A co wskazywa³o, ¿e by³ Bogiem?

Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 3: Betania – Przy stole

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
II Moj¿. 12;

Mat. 2,1-11

Z³oty wiersz

Jan 11,55-57
Jan 12,1-11
Psalm 99,5

Mo¿na by pomyœleæ, ¿e po wskrzeszeniu £azarza ka¿dy uwierzy, ¿e Jezus by³ Mesjaszem. Jednak tak
nie by³o. Arcykap³ani i faryzeusze spiskowali, aby Go zabiæ.

Mesjasz albo Chrystus to wybrany przez Boga wyzwoliciel.
Przeczytaj Jan 11,57 i napisz W£ASNYMI S£OWAMI, jakie rozkazy wydali religijni przywódcy.

1
Wiêkszoœæ ¯ydów chcia³a iœæ do Jerozolimy w czasie Paschy. Raz w roku obchodzili pami¹tkê tego,
¿e Bóg wyzwoli³ ich z niewoli w Egipcie.
Kto by³ przywódc¹ Izraela w tamtym
1
czasie? (Zobacz II Moj¿. 12,1).
Jezus odwiedzi³ dom £azarza, Marii i Marty. Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA obok zdañ:
£azarz by³ zbyt chory, aby braæ udzia³ w posi³ku.
...............
Pan Jezus by³ g³ównym goœciem.
...............
Marta zdecydowa³a, aby siedzieæ u stóp Jezusa.
...............
Uczniowie byli zbyt przestraszeni, by tam przyjœæ.
...............
Ta goœcina by³a szeœæ dni przed Pasch¹.
...............
5
Jak¹ niezwyk³¹ rzecz zrobi³a Maria i jaki by³ tego efekt?

3
Maria zrobi³a coœ podobnego do tego co zrobili Mêdrcy ze Wschodu, kiedy przyszli do Jezusa po Jego urodzeniu.
(Wys³awiaæ, uwielbiaæ, oddawaæ czeœæ, chwaliæ a tak¿e oddaæ pok³on - to s³owa zamienne
odnosz¹ce siê do oddawania chwa³y Bogu).
1
Przeczytaj Mat. 2,11 i wpisz obok
s³owa opisuj¹ce ich czyn.
Przy tej okazji Maria chcia³a pokazaæ
swoj¹ mi³oœæ do Pana. Chêtnie da³a
Panu to, co kosztowa³o j¹ mnóstwo
pieniêdzy – w przybli¿eniu, roczny
zarobek robotnika.

G B3/3

Judasz nie by³ gotowy na tak¹ ofiarê jak Maria.
W rzeczywistoœci by³ samolubny. Co powiedzia³?

2

Fragment do przeczytania mówi nam parê rzeczy na temat Judasza. Wymieñ trzy z nich.

1)
2)
3)

3

Wpisz poni¿ej odpowiedŸ, jak¹ Pan Jezus da³ Judaszowi.

1
Wpisz z³oty wiersz. PODKREŒL jedno s³owo, które podsumowuje temat tej lekcji.

2
Maria s³ucha³a Pana Jezusa. Sk³ada³a równie¿ œwiadectwo, ¿e jej brat zosta³ wzbudzony ze œmierci.
Teraz zaczê³a rozumieæ, ¿e On jest Synem Boga. W³aœnie dlatego okaza³a swoj¹ mi³oœæ uwielbiaj¹c
Go.
Dzisiaj wierz¹cy mog¹ pokazaæ swoj¹ mi³oœæ do Pana Jezusa okazuj¹c pos³uszeñstwo jego przykazaniom
ZnajdŸ Jan 14,15 i wpisz go poni¿ej.

1
Poproœ Pana Jezusa, aby pomóg³ ci tak postêpowaæ.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20

Pocztowa Szko³a Biblijna
Wydzia³ Gimnazjalny - Seria B3

Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 4: Betania –
W drodze do Jerozolimy

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Zachariasz 9,9-13;

Jan 12,12-19

Z³oty wiersz

£ukasz 19,28-41

Jan 1,12

Pan Jezus przygotowywa³ siê do tego, co dzisiaj czasami nazywa siê Niedziel¹ Palmow¹ lub
Tryumfalnym Wjazdem do Jerozolimy.
W tym cyklu lekcji rozpatrywaliœmy trzy inne okazje, w których Pan odwiedza³ Betaniê.
Uporz¹dkuj litery w s³owach, aby przypomnieæ sobie kluczowe punkty, których uczyliœmy siê z
ka¿dej z tych wizyt.
W pierwszej lekcji uczyliœmy siê, aby byæ jak Maria i CHASU£Æ ____________ Jego.
W drugiej lekcji , aby byæ jak Marta i RZWEIÆY ______________ w Niego.
W trzeciej, aby byæ jak Maria i DDWAAÆO _________ Mu £CHAWÊ ______.

3

Do Jerozolimy by³o z Betanii oko³o 3 km, wiêc Pan móg³ odbywaæ tê drogê wiele razy. ale teraz
zdecydowa³, ¿e zrobi to w zupe³nie inny sposób.
Jakie polecenia wyda³ Pan Jezus dwom swoim uczniom?

2
Co mieli powiedzieæ tym, którzy pytali, co oni robi¹?

2
S¹ tutaj dwie zaskakuj¹ce rzeczy. Po pierwsze, Pan Jezus poprosi³ uczniów, aby zrobili coœ
niezwyk³ego, a oni byli Mu pos³uszni. Po drugie, w³aœciciel oœlêcia by³ gotowy, aby oddaæ coœ, co
nale¿a³o do niego i pozwoliæ Panu zachowaæ to.
Czy s¹ jakieœ rzeczy, które Pan chce, abyœ zrobi³, a ty nie jesteœ gotowy, aby okazaæ Mu
pos³uszeñstwo? Czy s¹ rzeczy, które chce, abyœ Mu da³, a ty nie jesteœ chêtny, aby pozwoliæ Mu je
zatrzymaæ?
Odpowiedz TAK lub NIE przy poni¿szych zdaniach:
Niektórzy ludzie k³adli swoje szaty na drogê.
Skórzane siod³o by³o po³o¿one na grzbiecie os³a.
Jezus jecha³ na oœlêciu.
Niektórzy faryzeusze krzyczeli na Jezusa.
Ca³y ten pochód schodzi³ z Góry Oliwnej.
Pan Jezus by³ zadowolony, gdy zobaczy³ Jerozolimê.

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

6
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Powróæ do fragmentu do przeczytania i wpisz Pieœñ Chwa³y, któr¹ tego dnia œpiewano.

2

Przeczytaj Jana 12,13, aby odkryæ, co jeszcze oni robili.
1
Wpisz z³oty wiersz.

2
Oko³o 500 lat wczeœniej Bóg powiedzia³, ¿e ten dzieñ nadejdzie. Przeczytaj to proroctwo
w Zachariasza 9,9 i napisz W£ASNYMI S£OWAMI, w jaki sposób Pan Jezus je wype³ni³.

2
Tego dnia Pan Jezus zosta³ powitany w Jerozolimie. Czy powita³eœ Go kiedyœ w swoim ¿yciu?
Dlaczego nie mia³aby to byæ twoja modlitwa?
O Jezusie, zbaw m¹ duszê!
Serce Ci oddajê swe.
Niech obficie moje ¿ycie
Bez ustanku wielbi Ciê.
Tyœ jest skarb mój, me zbawienie
Tyœ me wieczne pocieszenie,
O najmilszy Jezu mój!
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