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Lekcja 1: Dobry Samarytanin
Tê historiê mo¿esz
znaleŸæ w swojej Biblii.

£uk.
10,25-37

Z³oty wiersz

£uk. 10,27
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Zwykle zadajemy pytanie, poniewa¿ chcemy poznaæ odpowiedŸ. Czasami jednak
myœlimy, ¿e ju¿ znamy odpowiedŸ. Tak w³aœnie by³o z pewnym ¿ydowskim
nauczycielem, który pewnego dnia rozmawia³ z Panem Jezusem.
Najpierw rozmawiali o tym, co Bóg chce, abyœmy roblili. Nauczyciel wiedzia³ wszystko
na ten temat. Powiedzia³: Bêdziesz mi³owa³ Pana, Boga swego, z ca³ego serca swego i z
ca³ej duszy swojej, i z ca³ej myœli swojej, i z ca³ej si³y swojej.
Co jeszcze on powiedzia³? Wstaw w³aœciwe s³owa we w³aœciwych miejscach
bliŸniego
siebie
swego
samego

Kochaj

__ __ __ __ __ __ __ __ __

s __ __ __ __, jak __ __ __ __ __ __
s __ __ __ __ __ .

4

Wtedy Jezus opowiedzia³ historiê, aby pokazaæ mu, kto naprawdê jest bliŸnim.
Pewien cz³owiek wyruszy³ z Jerozolimy do
Jerycha. W drodze napadli go bandyci,
J __________
J __________ ograbili go i zostawili na wpó³ umar³ego.
Wpisz nazwy miast i narysuj strza³ki, aby
pokazaæ, w którym kierunku szed³ ten
cz³owiek.
4

M B5/1

Trzech ludzi przechodzi³o t¹ sam¹ drog¹.
Drugim cz³owiekiem by³ lewita (cz³owiek, który
pomaga³ w œwi¹tyni). On przyszed³, popatrzy³ na
le¿¹cego ale nic nie pomóg³.

Pierwszym cz³owiekiem by³
kap³an, który popatrzy³ i
poszed³ dalej.

Trzecim cz³owiekiem by³ Samarytanin. (¯ydzi i
Samarytanie nie lubili siê wzajemnie). On przyszed³ do
Samarytanin zosta³ i opiekowa³ siê nim rannego cz³owieka, udzieli³ pomocy i zawióz³ go na
przez ca³¹ noc, potem da³ gospodarzowi swym zwierzêciu do gospody.

dwa denary, aby opiekowa³ siê nim dalej.
Tylko jedno z tych zdañ jest poprawne. ZnajdŸ je i zaznacz w kratce obok.

q Kap³an nie widzia³ tego cz³owieka.
q Lewita zawióz³ tego cz³owieka do gospody.
q Samarytanin udzieli³ mu pomocy a potem zawióz³ go do gospody.
¯ydowski nauczyciel musia³ byæ bardzo zdumiony, ¿e to Samarytanin
pomóg³ biednemu cz³owiekowi.
3

4

Krzy¿ówka

2
4

1. By³ naprawdê dobrym bliŸnim.
2. Zawióz³ tam rannego...
4

3. ... i _________________ siê nim.
4. Da³ dwa gospodarzowi.
1

A

A

Y

Kiedy Pan Jezus zakoñczy³ opowiadanie historii, zapyta³:
Który z tych trzech, zdaniem twoim, by³ bliŸnim temu,
który wpad³ w rêce zbójców?
Jak odpowiedzia³ ten cz³owiek. Przekreœl z³¹ odpowiedŸ.
Ten cz³owiek, który by³ dla niego ¿yczliwy.
4
Ten cz³owiek, który mu nie pomóg³.
Jezus powiedzia³ nauczycielowi, aby poszed³ i robi³ to samo. £atwo byæ ¿yczliwym dla ludzi,
których lubimy. Pan Jezus chce, abyœmy byli ¿yczliwi dla wszystkich.
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Lekcja 2:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Zgubiona owca
£uk. 15,1-7
Z³oty wiersz:

Jan 10,11
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Niektórzy ludzie myœl¹, ¿e s¹ lepsi od
innych. Tak samo by³o kiedy Pan Jezus
¿y³ na ziemi. Faryzeuszom i ¿ydowskim
uczonym w Piœmie wydawa³o siê, ¿e s¹
lepsi ni¿ celnicy (poborcy podatkowi) i
grzesznicy.
Pewnego dnia celnicy i grzesznicy
przyszli s³uchaæ Pana Jezusa.
Faryzeusze i uczeni w Piœmie zaczêli szemraæ miêdzy sob¹: Ten cz³owiek przyjmuje
grzeszników i jada z nimi. Myœleli oni, ¿e obra¿aj¹ Pana Jezusa lecz w rzeczywistoœci,
to co mówili, by³o prawd¹. Jezus zaprasza grzeszników.
Narysuj linie pomiêdzy wymienionymi ludŸmi a tym, co zrobili.
Faryzeusze i uczeni w Piœmie

przyszli s³uchaæ.

Celnicy i grzesznicy

szemrali.

2

Wstaw brakuj¹ce s³owa.
“Ten cz³owiek p__ __ __ __ __ __ __ __ grzeszników i j __ __ __ z nimi”.
4

Jezus wiedzia³ o tym, co mówili, wiêc
zapyta³: Co byœcie zrobili, gdybyœcie mieli sto owiec
i jedna z nich zgubi³aby siê?
Oni wiedzieli, ¿e pasterz opuœci³by dziewiêædziesi¹t
dziewiêæ owiec na pastwisku i dot¹d szuka³by tej
jednej zgubionej a¿ j¹ znajdzie.
Kiedy j¹ znajdzie, weŸmie na swoje ramiona,
zawiezie do domu i bêdzie siê radowa³, ¿e j¹ znalaz³.

M B5/2

ZnajdŸ brakuj¹ce s³owa i wpisz je do krzy¿ówki.

2
6

1) _ _ _ _ _ _ _ mia³
2) _ _ _ owiec. Kiedy
3) _ _ _ _ _ z nich zginê³a,
pasterz pozostawia 99 i idzie szukaæ
tej, która zginê³a. Kiedy j¹
4) _ _ _ _ _ _ _ _, k³adzie j¹ na
swoje 5) _ _ _ _ _ _ _ _ _
i 6) _ _ _ _ _ _ _ siê.

1

5

4

3

Jak siê czu³ ten cz³owiek, gdy
przyszed³ do domu?
Uzupe³nij portret tego cz³owieka
dorysowuj¹c mu usta.

6

Jeœli by³ szczêœliwy, narysuj:
Jeœli by³ smutny, narysuj:
4

Pan Jezus czêsto opowiada³ tego typu historie. Biblia nazywa je przypowieœciami (lub
podobieñstwami).Przypowieœci, które opowiada³ Jezus to by³y proste historie, które
zawiera³y lekcje dotycz¹ce Boga i Bo¿ej drogi.
Ten cz³owiek by³ bardzo szczêœliwy, gdy znalaz³ swoj¹ zgubion¹ owcê i taka sama
radoœæ panuje w niebie, gdy jakiemuœ cz³owiekowi jest przykro, ¿e robi³ z³e rzeczy i
zaufa Panu Jezusowi jako Zbawicielowi. Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem. My
jesteœmy jak zgubione owce. On chce nas znaleŸæ, abyœmy mogli byæ z Nim na zawsze.
Pokoloruj z³oty wiersz (Jan 10,11).
Jezus powiedzia³:

4
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Lekcja 3:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Zgubiony syn
£uk.
15,11-24

Z³oty wiersz:

£uk. 15,24
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Jezus opowiedzia³ inn¹ historiê, aby pokazaæ, ¿e Bóg kocha nas wszystkich. By³
cz³owiek, który mia³ dwóch synów. M³odszy syn poprosi³ swojego ojca, aby da³ mu
pieni¹dze, które kiedyœ mia³y byæ jego.
Ojciec da³ mu te pieni¹dze. Wkrótce potem syn
spakowa³ swoje rzeczy i wyruszy³ w d³ug¹
podró¿.
Podkreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ:
Jak wielu synów mia³ ten cz³owiek?

1 / 2 / 3

Który z synów poprosi³ o pieni¹dze?

M³odszy syn / Starszy syn

Kiedy opuœci³ dom?

Po paru dniach / Rok póŸniej

Gdzie poszed³?

Do s¹siedniego miasta / Daleko

4

Kiedy skoñczy³y mu siê pieni¹dze, nasta³ g³ód w tym kraju. M³ody cz³owiek nie mia³
takich przyjació³, do których móg³ siê zwróciæ o pomoc, wiêc znalaz³ pracê - pas³
zwierzêta. Czasem by³ tak g³odny, ¿e chcia³ jeœæ to co
zwierzêta!
Po³¹cz kropki, aby dowiedzieæ siê, jakie
zwierzêta pas³ i pokoloruj je.

2

Pewnego dnia m³ody cz³owiek podj¹³ decyzjê. W domu
nawet s³u¿¹cy mieli doœæ jedzenia. On by³ tak g³odny,
¿e postanowi³ pójœæ do domu.
Zaplanowa³, ¿e powie ojcu: Zgrzeszy³em przeciwko
niebu i przeciwko tobie. Nie zas³ugujê, aby nazywaæ siê
twoim synem. Uczyñ mnie jednym z twoich s³u¿¹cych.
Potem ruszy³ w podró¿ do domu.

M B5/3

Gdy zdajemy sobie sprawê, ¿e robimy z³e rzeczy i jest nam naprawdê przykro z tego
powodu i podejmujemy decyzjê, aby robiæ to co w³aœciwe w oczach Bo¿ych to takie
w³aœnie nastawienie Biblia nazywa UPAMIÊTANIEM albo pokut¹.
Wpisz (P)RAWDA LUB (N)IEPRAWDA:
Ten m³ody cz³owiek by³ bardzo g³odny.

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

Chcia³ jeœæ jedzenie przeznaczona dla œwiñ.

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

Jego przyjaciele pomogli mu w czasie g³odu.

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

On upamiêta³ siê.

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

4

Jego ojciec zobaczy³ go powracaj¹cego do domu, kiedy by³ jeszcze daleko. Wybieg³ mu
na spotkanie i uca³owa³ go. Syn zacz¹³ mówiæ to, co sobie przygotowa³, ale jego ojciec
przerwa³ mu. Powiedzia³ s³u¿¹cym, aby dali mu najlepsze ubranie, pierœcieñ i sanda³y i
przygotowali ucztê.
Wstaw poni¿sze s³owa we
w³aœciwe miejsca, aby pokazaæ, co
powiedzia³ ojciec:

Ten

__ __ __ mój

by³ u __ __ r __ __ ,
a

umar³y zagin¹³
syn
odnalaz³ siê o¿y³

o __ __ ³,

z __ g __ __ __ __ a
o __ __ __ l __ __ __ siê.

4
Rozsypanka
S³owa, które s¹ w poni¿szym fragmencie s¹ napisane du¿ymi literami s¹ ukryte w
rozsypance. Zakreœl te s³owa, gdy je znajdziesz. S¹ one wpisane w ró¿nych
kierunkach.

BÓG nas kocha.
On nam PRZEBACZY,
kiedy siê UPAMIÊTAMY
i powiemy Mu, ¿e jest nam
PRZYKRO z powodu
naszych GRZECHÓW
i przyjmiemy Pana
Jezusa Chrystusa jako
naszego ZBAWICIELA.

UMA H
P R Z Y
A O Y Z
MBMC
I U N A
Ê S O B
T E B E
A D T Z
MA U R
Y FWP

A GK A
K R O L
O Z B E
G E Z I
U C S C
J H L I
S Ó I W
D WW A
P I Y B
B ÓG Z
6
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Lekcja 4:

Siewca

Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Marka
4,1-20

Z³oty wiersz:

Marka 4,20
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Jezus siedzia³ w ³odzi przy brzegu jeziora i przemawia³ do ludzi tam stoj¹cych.
Powiedzia³ ludziom, ¿e kiedy gospodarz wysiewa ziarno na pole,
to mo¿e ono upaœæ na cztery ró¿ne rodzaje gleby.
Pó¿niej Jezus wyjaœni³ uczniom, co ta przypowieœæ znaczy.
Tym ziarnem czy nasieniem jest S³owo Bo¿e.
S³owo Bo¿e obejmuje to, co Jezus mówi³ oraz
inne s³owa, które czytamy w Biblii.
Ró¿ne rodzaje gleby to ró¿ne rodzaje ludzi.
To oznacza, ¿e niektórzy
ludzie s³uchaj¹ S³owa
Bo¿ego ale Szatan
przychodzi jak ptaki i
wybiera je. (Szatan to
inna nazwa diab³a).

1) Niektóre ziarna pad³y
na drogê i ptaki
dostrzeg³y je i zjad³y.

2) Niektóre nasiona
upad³y na grunt skalisty
i zaczê³y rosn¹æ. Ale
poniewa¿ nie by³o tam
du¿o gleby, roœliny nie
mog³y wypuœciæ korzenia.
Wkrótce obumar³y,
poniewa¿ s³oñce je
spiek³o.

To oznacza, ¿e niektórzy
ludzie mówi¹, ¿e oni
naœladuj¹ Pana Jezusa, ale
kiedy przychodz¹
problemy jasne jest, ¿e
nie s¹ prawdziwymi
chrzeœcijanami.

Pokoloruj obrazki.

4
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To oznacza, ¿e niektórzy
ludzie myœl¹ wiêcej o
swoim maj¹tku ni¿ o Panu
Jezusie.

3) Niektóre nasiona pad³y
pomiêdzy ciernie i ciernie
zadusi³y je.

To znaczy, ¿e niektórzy
ludzie przyjmuj¹ S³owo
Bo¿e i staj¹ siê
prawdziwymi mocnymi
chrzeœcijanami, którzy
podobaj¹ siê Bogu.

4) Niektóre ziarna pad³y
na dobr¹ glebê i wyda³y
dobry plon.

Krzy¿ówka

2

Pokoloruj obrazki.
1

4

2

3

5

1.
2.
2.
3.
4.
5.

Ziarno nawet nie wzesz³o na niej.
Poziomo: To wyda³y nasiona z dobrej gleby.
Pionowo: One wyjad³y z niej ziarno.
Roœliny z gruntu skalistego nie mia³y tego.
Trzecie ziarno pad³o miêdzy ................
On wybiera nasienie z serca jak ptaki.

Jesteœmy jak jeden z tych rodzajów gleby. Czy jesteœ drog¹, skalistym gruntem,
ciernist¹ gleb¹ czy te¿ najlepsz¹ ze wszystkich: dobr¹ gleb¹?
Pokoloruj tylko te kratki, w których
jest X. Pozosta³e litery poka¿¹ ci,
czego obrazem jest ziarno z
przypowieœci.

12

X S X L X O X W X O X
X X B X O X Z X E X X

2
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