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Lekcja 1: Cuda - zamiana wody w wino
Tê historiê mo¿esz
znaleŸæ w swojej Biblii.

Jan 2,1-11
Z³oty wiersz

Jan 2,5
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Czy by³eœ kiedyœ na weselu? Jeœli by³eœ, to wiesz, ¿e jest to zazwyczaj
niezwykle szczêœliwe wydarzenie - chyba ¿e zdarzy siê coœ z³ego.
Pan Jezus ze swoimi uczniami zostali zaproszeni na wesele. By³ tam te¿
inny wa¿ny goœæ.
Znajdziesz imiê tego goœcia, gdy wpiszesz pod ka¿dym
obrazkiem pierwsz¹ literê jego nazwy.

Wesele odbywa³o siê w ma³ym miasteczku w Galilei.
Wpisz poni¿ej jego nazwê opuszczaj¹c wszystkie weselne dzwony.
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To miasto nazywa³o siê __ __ __ __ .
2

M B2/1

Kiedy wesele by³o w pe³ni, zabrak³o wina! Co mieli zrobiæ? Wszyscy bêd¹ tacy
niezadowoleni! Mary zrobi³a bardzo m¹dr¹ rzecz. Najpierw o tym problemie
powiedzia³a Jezusowi a potem powiedzia³a do s³u¿¹cych:

Pokoloruj litery.
To by³a bardzo dobra rada. Bardzo wa¿ne jest pos³uszeñstwo Panu Jezusowi.
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W pobli¿u sta³o kilka du¿ych naczyñ.
Policz je i ich liczbê wpisz na jednym z naczyñ.
Pan Jezus powiedzia³ s³u¿¹cym, aby nape³nili naczynia
wod¹. By³o z tym du¿o pracy ale s³u¿¹cy zrobili
dok³adnie tak jak im powiedzia³ - nape³nili je a¿ po
brzegi wod¹.
- Zaczerpnijcie teraz i zanieœcie gospodarzowi wesela powiedzia³ Jezus.
Woda przesta³a byæ wod¹! Zamieni³a siê w:
2

AWAIANAOA

Wykreœl wszystkie litery A, ¿eby siê dowiedzieæ!

Po spróbowaniu wina wszyscy byli zgodni, ¿e to wino jest NAJLEPSZE!
4
By³ to pierwszy cud, jaki uczyni³ Pan Jezus. U¿y³ swojej mocy aby rozwi¹zaæ
ich problem. Dobrze, ¿e zrobili wszystko tak, jak im kaza³, prawda? Gdyby go nie
pos³uchali, problem zosta³by nierozwi¹zany.
My te¿ mamy wielki problem. Nasze grzechy oddali³y nas od Boga, ale On nas mi³uje i
da³ Swojego syna, Pana Jezusa, aby by³ naszym Zbawicielem.

Aby nasz problem zosta³ rozwi¹zany, musimy z
Panu Jezusowi i byæ mu
tak jak s³udzy na weselu.
(Pokoloruj litery.)

Uwagi prowadz¹cego
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

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

Jezus uzdrawia chorego ch³opca
Jan 4,46-54
Z³oty wiersz:

Jan 4,50
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Pewnego dnia Pan Jezus powróci³ do tego miasta, gdzie przemieni³ wodê w wino.
To miasto nazywa³o siê Kana. Pewien bardzo znamienity cz³owiek, który by³
dworzaninem królewskim us³ysza³, ¿e Jezus przebywa w tym mieœcie. Wyruszy³
wiêc z Kafarnaum, z miasta, gdzie mieszka³ i poszed³, aby zobaczyæ Jezusa.
To by³a d³uga podró¿ - oko³o 30 km, ale dworzanin nie narzeka³ na tak d³ug¹ drogê. Jego
syn by³ bardzo ciê¿ko chory i on chcia³ prosiæ Jezusa, aby przyszed³ do Kafarnaum, aby
go uzdrowiæ.
Na flagach wpisz nazwy obu miast.

Kiedy dworzanin przyby³ do Kany, znalaz³ Jezusa
i b³aga³ Go, aby przyszed³ do jego domu zanim
dziecko umrze.

Jezioro
Galilejskie

Jak¿e ten ojciec musia³ byæ zmêczony i
zmartwiony. Pan Jezus nie trzyma³ go w
niepewnoœci ani nie prosi³ go, aby uczyni³ coœ trudnego, lecz powiedzia³:

4

Pokoloruj litery.
6
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Dworzanin uwierzy³ s³owu Jezusa. Tak bardzo Mu
zaufa³, ¿e pozna³, ¿e Jezus nie musi iœæ tych 30 km,
aby uzdrowiæ ch³opca. Tak wiêc wyruszy³ w drogê
powrotn¹ do Kafarnaum.
Pan Jezus zas³uguje na nasze zaufanie. On kocha
ka¿dego z nas tak bardzo, ¿e odda³ swoje ¿ycie,
abyœmy mogli dost¹piæ przebaczenia.
Upewnij siê, ¿e ty równie¿ Mu zaufa³eœ!
Zanim dworzanin dotar³ do domu, jego s³udzy wyszli mu na przeciwko z dobr¹ wieœci¹,
¿e jego syn jest zdrowy. S³udzy byli w stanie podaæ dok³adny czas, kiedy to siê sta³o.
Jego ojciec pamiêta³, ¿e w³aœnie to by³o w³aœnie w tym czasie, kiedy Jezus powiedzia³:
„Syn twój ¿yje”.
Uzupe³nij poni¿sze zdania:
Zanim dworzanin dotar³ do domu, jego s __ __ __ __ __ wyszli mu na spotkanie.
Przynieœli mu d __ __ __ __ wieœæ.
Powiedzieli mu, ¿e jego syn jest
__ __ __ __ __ __ .
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Ca³a rodzina by³a taka szczêœliwa. Wszyscy byli pewni, ¿e
Pan Jezus by³ naprawdê tym, za kogo siê podawa³ - Synem
Bo¿ym.
Moc Pana Jezusa, który uzdrowi³ ch³opca pomimo tak du¿ej
odleg³oœci przekona³a ca³¹ rodzinê, ¿e powinni w Niego
uwierzyæ.
Przekreœl NIEPRAWID£OWE zakoñczenia tego zdania.
Ch³opiec zosta³ uzdrowiony:

kiedy Pan Jezus go dotkn¹³.
kiedy jego ojciec zaprowadzi³ go do Jezusa.
w chwili, gdy Jezus rozmawia³ o nim.

Uwagi prowadz¹cego
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3:

Jezus i niewidomy cz³owiek
Marka
10,46-52

Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Z³oty wiersz:

Marka 10,52
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Wszystko by³o tak jak co dzieñ. Bartymeusz jak
zwykle siedzia³ przy drodze w pobli¿u Jerycha. ¯ebra³
o pieni¹dze ludzi przechodz¹cych obok. By³
niewidomy i nie by³o dla niego innego sposobu
zarabiania na ¿ycie.
Wstaw brakuj¹ce litery w poni¿szych s³owach
¯ebrak mia³ na imiê B __ r __ __ m __ __ __ z .
¯ebra³ on w pobli¿u __ __ r __ c __ __ .
Musia³ ¿ebraæ, poniewa¿ by³ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .
6
W pewnej chwili us³ysza³ z daleka ha³as. Brzmia³o to tak, jakby sz³o du¿o ludzi.
By³ ciekawy, co siê dzieje. Ktoœ mu powiedzia³, ¿e Jezus z Nazaretu nadchodzi. Gdy tylko
to us³ysza³, wiedzia³, ¿e to dla niego wielka szansa, aby widzieæ. Wiedzia³, ¿e Pan Jezus
ma moc, aby to uczyniæ.
Zacz¹³ g³oœno wo³aæ:

Pokoloruj s³owa.

4

Niektórzy ludzie gniewali siê, ¿e Bartymeusz robi tak wiele zamieszania.
Powiedzieli mu, aby by³ cicho, ale on nie s³ucha³ ich. Przeciwnie, krzycza³
jeszcze g³oœniej. On naprawdê chcia³, aby Pan Jezus mu pomóg³.
Powinniœmy byæ podobni do Bartymeusza. Ka¿dy z nas potrzebuje,
aby Pan Jezus przebaczy³ nam nasze grzechy. Upewnijmy siê, ¿e
nie przegapimy naszej sposobnoœci, aby Mu zaufaæ.

M B2/3

Jezus zatrzyma³ siê. Powiedzia³ komuœ, aby zawo³a³ Bartymeusza. Gdy tylko
niewidomy us³ysza³, ¿e Jezus chce go widzieæ, zrzuci³ swój p³aszcz, podniós³ siê i
przyszed³ do Niego.
Zaznacz (ü) przy PRAWID£OWYCH zdaniach i (X) przy NIEPRAWID£OWYCH.
Bartymeusz krzycza³ g³oœno do Jezusa.

..........

Bartymeusz by³ cicho, kiedy ludzie mu kazali.

..........

Jezus przeszed³ obok ¿ebraka, udaj¹c, ¿e go nie s³yszy.

..........

Bartymeusz podniós³ siê i przyszed³ do Jezusa.

..........

T³um powstrzymywa³ Bartymeusza od przyjœcia do Jezusa.

..........

5

„Co chcesz, abym ci uczyni³?” - zapyta³ Pan Jezus.
„Panie - odpowiedzia³ Bartymeusz - chcê widzieæ”.
„IdŸ” - odpowiedzia³ Jezus - wiara twoja uzdrowi³a ciê”. Gdy tylko wyrzek³ te s³owa,
Bartymeusz odzyska³ swój wzrok!
Pan Jezus ma moc robiæ takie cuda. Kiedy Mu zaufamy, On uczyni dla nas nawet
wiêkszy cud: On usunie wszystkie nasze grzechy.
3
Wstaw brakuj¹ce litery w poni¿szych
has³ach. (Wszystkie wyrazy jakie
bêdziesz potrzebowa³, znajdziesz
w lekcji).
1.„.............. twoja uzdrowi³a ciê”.
2.Bartymeusz zrzuci³ swój ................
3. Jezus zatrzyma³ siê i kaza³
...................... Bartymeusza.
4.Bartymeusz nazwa³ Jezusa ................
Dawida.
5.Ta historia pokazuje ............ Jezusa.
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Bartymeusz szed³ drog¹ za Jezusem. Jak¿e musia³ byæ szczêœliwy! Nas równie¿ czeka
wielkie szczêœcie, jeœli zaufamy Panu Jezusowi jako Zbawicielowi i bêdziemy
naœladowaæ Go ka¿dego dnia.
Uwagi prowadz¹cego
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 4:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Jezus uzdrawia trêdowatych
£ukasz
17,11-19

Psalm 107, 21
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Z³oty wiersz:

W tej okolicy, gdzie mieszka³ Pan Jezus by³o wielu ludzi, którzy
chorowali na straszn¹ chorobê skóry zwan¹ tr¹dem. To by³a tak
zaraŸliwa choroba, ¿e nie pozwalano im spotykaæ siê z innymi
ludŸmi. Musieli opuœciæ swoje rodziny i mieszkaæ poza miastami
lub wsiami.
Pewnego dnia, gdy Jezus mia³ przechodziæ przez wieœ, wysz³o
naprzeciw Niemu dziesiêciu mê¿czyzn. Wszyscy byli chorzy na
tr¹d. Poniewa¿ nie wolno im by³o zbli¿aæ siê do ludzi, stali wiêc w
oddali i krzyczeli: „Jezusie, Mistrzu! Zmi³uj siê nad nami”.
Zakreœl w³aœciwe s³owo w ka¿dym z poni¿szych zdañ:
Ta straszna choroba skóry nazywa³a siê : £USZCZYCA POKRZYWKA TR¥D
Na spotkanie Jezusa wysz³o DZIESIÊCIU DZIEWIÊCIU SZEŒCIU
mê¿czyzn.

6

J __ __ __ __ __ __ ,
Wpisz brakuj¹ce litery w
s³owach, którymi wo³ali do
Jezusa.

M __ __ __ __ __ __ !
Z __ __ __ __ __
n __ __

s __ __

n __ __ __ .
4

Jezus im odpowiedzia³: „IdŸcie, uka¿cie siê kap³anom. Od razu
pos³uchali Pana Jezusa i poszli szukaæ kap³anów.

Robi¹c to, co powiedzia³ Jezus, jasno pokazali, ¿e uwierzyli w Niego. A gdy szli, sta³ siê
cud! Tych dziesiêciu mê¿czyzn zosta³o ca³kowicie uzdrowionych.

M B2/4

Jakiego s³owa brakuje w tym zdaniu?
Zostali uzdrowieni, kiedy u __ __ __ __ __ __ __ __ w Pana Jezusa.
4

Kiedy zobaczyli tê cudown¹ zmianê, jeden z nich wróci³, aby
podziêkowaæ Panu Jezusowi. Tym razem nie musia³ zatrzymaæ siê
z daleka od Niego. Podszed³ blisko i upad³ do Jego nóg i
podziêkowa³ Mu za to, co On zrobi³ dla niego.
Pan Jezus zauwa¿y³, ¿e tylko jeden z nich powróci³, aby
powiedzieæ: Dziêkujê.
- A gdzie s¹ pozostali? - zapyta³ Jezus.
Ten, który powróci³ nie by³ ¯ydem. By³ Samarytaninem.
Pod ka¿dym obrazkiem wpisz pierwsz¹ literê jego nazwy, aby odkryæ, co
Samarytanin powiedzia³ Jezusowi.

Ê

Ê
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Wszyscy powinniœmy byæ wdziêczni - szczególnie w stosunku do Boga, bo On kocha
nas tak bardzo i pos³a³ Pana Jezusa, który umar³ za nasze grzechy i który teraz ¿yje, aby
byæ naszym Zbawicielem. Czy jesteœ Mu pos³uszny i wdziêczny?
Ta historia koñczy siê s³owami Pana Jezusa skierowanymi do Samarytanina: Wiara
twoja uzdrowi³a ciê. Jaki to by³ dla niego szczêœliwy dzieñ. Nie zapomnijmy chwaliæ
Pana za Jego dobroæ.
Uwagi prowadz¹cego
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