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Niewidomy widzi

Tê historiê mo¿esz znaleŸæ
w swojej Biblii.

£ukasz
18,35-43

Z³oty wiersz

£ukasz 18,43
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Niewidomy cz³owiek siedzia³ przy drodze, gdy
ludzie przechodzili, id¹c do Jerycha. Nie
widzia³, wiêc nie móg³ pracowaæ. Jedyne co
móg³ robiæ to ¿ebraæ.
Pewnego dnia niewidomy zda³ sobie sprawê, ¿e
dzieje siê coœ szczególnego. S³ysza³ g³osy
zbli¿aj¹cego siê t³umu podekscytowanych ludzi.
- Co siê dzieje? - zapyta³.
- Idzie Jezus z Nazaretu - ktoœ mu
odpowiedzia³. Jezus z Nazaretu! Niewidomy cz³owiek wiedzia³, ¿e On jest Zbawicielem.
Jezus móg³by mu pomóc - i to nie przez pomoc w postaci pieniêdzy - lecz móg³by
przywróciæ mu wzrok.
- Jezusie, Synu Dawida, zmi³uj siê nade mn¹ - zawo³a³ ze wszystkich si³. Niektórych
ludzi w t³umie dra¿ni³ jego krzyk i powiedzieli mu, aby by³ cicho. Ale nikt nie móg³ go
powstrzymaæ, wiêc dalej wo³a³.
Wstaw brakuj¹ce s³owa.
Ten cz³owiek ¿ __ __ r __ ³

siedz¹c przy drodze. Odkry³, ¿e nadchodzi

J __ __ __ __ . Zacz¹³ w __ __ __ æ o pomoc
ale niektórzy z ludzi mówi mu, ¿e ma byæ c __ __ __ __ .
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Jezus us³ysza³ go i wiedzia³, ¿e potrzebuje pomocy. Zatrzyma³ siê i poprosi³, aby
przyprowadzono tego cz³owieka do Niego.
- Co chcesz, abym ci uczyni³? - zapyta³ Jezus.
- Panie, chcê widzieæ - odpowiedzia³ niewidomy.
Pan Jezus by³ zadowolony, ¿e niewidomy cz³owiek
uwierzy³ w Niego. Gdy odzyska³ wzrok, Jezus
powiedzia³ mu, ¿e to jego wiara w Pana Jezusa
uzdrowi³a go.
Ten cz³owiek natychmiast zacz¹³ widzieæ!
Jak¿e musia³ byæ zdumiony patrz¹c w twarz Jezusa
i wiedz¹c, ¿e od teraz jego ¿ycie ca³kowicie siê
zmieni.
Gdy Jezus szed³ dalej swoj¹ drog¹, ten cz³owiek
szed³ za Nim chwal¹c Boga za wszystko, co siê
wydarzy³o.
Zaznacz (ü) przy dobrym stwierdzeniu a (û) przy z³ym.
Jezus s³ysza³ tego cz³owieka wo³aj¹cego do Niego.

......

Jezus podszed³ i stan¹³ ko³o niego.

......

Ten cz³owiek poprosi³ Jezusa o pieni¹dze.

......

Jezus powiedzia³ mu, ¿e ma odzyskaæ wzrok.

......

Ten cz³owiek wierzy³ w Jezusa.

......

Gdy odzyska³ wzrok, szed³ za Jezusem.

......

12

Pan Jezus chce pomóc równie¿ tobie.
On jest w stanie zabraæ twój grzech i daæ ci nowy
pocz¹tek w ¿yciu.
Dlaczego nie poprosisz Go o to tak, jak ten
cz³owiek z naszego opowiadania?

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
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Lekcja 2:

Nakarmienie t³umu.

Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Jan
6,1-14

Jan 6,35
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Z³oty wiersz:

Wielki t³um ludzi szed³ za Jezusem. Gdy
Jezus rozejrza³ siê, zobaczy³ wielkoœæ
tego t³umu.
Pan Jezus wiedzia³, ¿e wszyscy ci ludzie
wkrótce bêd¹ potrzebowaæ jedzenia, a to
miejsce by³o odludne. Sk¹d mieliby
wzi¹æ jedzenie? Jezus wiedzia³, w jaki
sposób ich nakarmi.
Jeden z uczniów Jezusa, Filip, próbowa³ policzyæ, ile pieniêdzy by³oby potrzeba, aby
nakarmiæ taki t³um ludzi. Potem inny uczeñ, Andrzej, znalaz³ ch³opca, który mia³ drugie
œniadanie - piêæ malutkich chlebków i dwie rybki. Andrzej nie móg³ zrozumieæ, co by to
da³o tak wielkiemu t³umowi.
Narysuj linie od ka¿dego z uczniów do jego wypowiedzi.

To œniadanie
nic nie da takiemu
wielkiemu t³umowi!

Filip

Nakarmienie
takiego t³umu
kosztowa³oby
zbyt wiele!

Andrzej
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Narysuj resztê ¿ywnoœci, któr¹ ten ch³opiec
mia³ na swoje drugie œniadanie i wpisz
w³aœciwe liczby poni¿ej.

....... chlebków i ....... rybki.
Tylko Jezus móg³ zaspokoiæ potrzeby tego
g³odnego t³umu. Kaza³, aby wszyscy usiedli
na trawie. By³o tam piêæ tysiêcy mê¿czyzn, a oprócz tego kobiety i dzieci. Wtedy Jezus
wzi¹³ te piêæ chlebków od ch³opca i dwie jego rybki i podziêkowa³ za nie Bogu.
Rozdawano jedzenie wszystkim po kolei i by³o go tak du¿o, ¿e ka¿dy cz³owiek móg³ siê
najeœæ. Poniewa¿ Pan Jezus jest Stworzycielem wszystkiego, mia³ moc, aby nakarmiæ
ka¿dego z nich.
Kiedy zakoñczono posi³ek, Jezus powiedzia³ uczniom, aby zebrali pozosta³e okruchy
i zosta³o nimi nape³nionych dwanaœcie koszy. Wszystkiego by³o wiêcej ni¿ potrzeba
i nikt nie poszed³ g³odny.
Narysuj linie, aby po³¹czyæ pocz¹tki i koñce zdañ.
Ludzie usiedli

resztkami jedzenia.

Jezus podziêkowa³

na trawie.

By³o mnóstwo jedzenia

dla ka¿dego.

Nape³niono 12 koszy

za po¿ywienie.
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Gdy ludzie zdali sobie sprawê, co siê zdarzy³o, zrozumieli, ¿e Jezus nie by³ zwyk³ym
cz³owiekiem. PóŸniej Jezus wyjaœni³ uczniom, kim On jest.

„Ja jestem chlebem
¿ywota”.

Pokoloruj s³owa, które powiedzia³ Jezus.

To nowe imiê Pana Jezusa mia³o im przypominaæ, w jaki sposób da³ im po¿ywienie dla
ich cia³. Uczy nas tak¿e, ¿e On mo¿e daæ nam ¿ycie wieczne.
Uwagi prowadz¹cego

Razem
20

4

Czas na Bibliê

Lekcje dla M³odszego Wieku Szkolnego - Seria C2
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

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

Chromy cz³owiek chodzi.
Jan
5,1-15

Jan 5,24
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Z³oty wiersz:

Na pewno nie raz zrani³eœ siê
w nogê. Byæ mo¿e nosi³eœ banda¿
lub gips i zauwa¿y³eœ, ¿e masz
trudnoœci z chodzeniem. Pewna
historia z Biblii mówi nam o
cz³owieku, który nie by³ w stanie
chodziæ przez 38 lat. Ka¿dego dnia
le¿a³ w pobli¿u sadzawki zwanej
Betezda wraz z wieloma innymi chorymi ludŸmi.
Wszyscy czekali i patrzyli, aby zobaczyæ, czy nie poruszy siê przypadkiem woda
w sadzawce. Wierzyli oni, ¿e pierwsza osoba, która wejdzie do poruszonej wody, bêdzie
uzdrowiona. Ale chromemu (kulawemu) cz³owiekowi ciê¿ko by³o jako pierwszemu wejœæ
do wody, poniewa¿ nikt nie chcia³ mu pomóc .
Wpisz brakuj¹ce s³owa.
1. Chorzy __ __ __ __ __ __ __ i patrzyli,
czy woda w sadzawce siê nie poruszy .
2. Chory przez 38 lat nie móg³
__ __ __ __ __ __ __.
3
3. Ludzie wierzyli, ¿e ten kto
__ __ __ __ __ __ __ wejdzie do wody,
5
bêdzie zdrowy.
4. Ten cz³owiek mia³ chore __ __ __ __.
6
5. Nie mia³ nikogo, kto móg³by mu
__ __ __ __ __ .
6. Przy sadzawce le¿a³o mnóstwo __ __ __ __ __ __ .
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2

4
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Pewnego dnia przechodzi³ tamtêdy Jezus. Zatrzyma³ siê i zacz¹³
rozmawiaæ z chromym cz³owiekiem.
- Czy chcesz byæ zdrowy? - zapyta³ Jezus. Wtedy ten cz³owiek
wyjaœni³, ¿e nie ma nikogo, kto pomóg³by mu wejœæ do wody.
- WeŸ ³o¿e (by³ to rodzaj maty) swoje i chodŸ - przykaza³ mu Jezus.
Normalnie by³oby to niemo¿liwe. Ale ten chromy cz³owiek nie
zastanawia³ siê. Zrobi³ to, co mu powiedzia³ Jezus i zadzia³a³o.
By³ w stanie chodziæ!
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Jak¿e musia³ byæ przejêty i szczêœliwy, kiedy zda³ sobie sprawê, ¿e by³ to dla niego nowy
pocz¹tek ¿ycia! Ju¿ nigdy wiêcej nie musi siedzieæ i czekaæ nad t¹ sadzawk¹.
Ponumeruj we w³aœciwej kolejnoœci (od 1 do 3) trzy rzeczy, które Jezus kaza³ zrobiæ
temu cz³owiekowi.

WeŸ
³o¿e swoje

ChodŸ

Wstañ
6

Dokoñcz rysowanie twarzy tego cz³owieka, aby
pokazaæ, jak musia³ siê czuæ, kiedy Pan Jezus go
uzdrowi³.
2

Zakreœl s³owo, które najlepiej okreœla, jak siê on czu³.

smutny

zmêczony

szczêœliwy

rozgniewany

4

I chocia¿ ten cz³owiek zosta³ uzdrowiony, wci¹¿ nie
rozumia³, kim by³ Jezus. PóŸniej Jezus ponownie
spotka³ go w œwi¹tyni. Tym razem rozmawia³ z nim na
temat odpuszczenia grzechu.
Jedynie Pan Jezus mo¿e daæ nam nowe wewnêtrzne
¿ycie. Musimy mieæ odpuszczone nasze grzechy,
a wtedy nasze ¿ycie bêdzie uporz¹dkowane przed
Bogiem i mo¿emy ¿yæ, aby Mu s³u¿yæ.

Uwagi prowadz¹cego

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

Umar³a dziewczynka ¿yje!
Marek
5,21-43

Z³oty wiersz:

Marek 5,42
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Jair by³ bardzo wa¿n¹ osobistoœci¹ w mieœcie,
w którym mieszka³. Jego córka, która mia³a 12
lat, by³a bardzo chora i nikt nie potrafi³ jej
pomóc. Wtedy Jair pomyœla³ o Jezusie. Przecie¿
On potrafi³ uzdrawiaæ ludzi!
Tak szybko jak móg³ przeciska³ siê przez t³um a¿
dotar³ do Jezusa. Upad³ do Jego stóp i b³aga³ Go,
aby poszed³ do jego domu i uzdrowi³ jego córkê.
Jezus widzia³ smutek Jaira, tak wiêc poszed³
z nim do jego domu.
Kto by³ chory?

__ __ __ __ __ Jaira.

Kogo poszed³ szukaæ Jair? __ __ __ __ __ __ .
Podczas gdy szli w kierunku domu Jaira, jego domownicy przynieœli z³¹ nowinê.
4
- Twoja córka umar³a - powiedzieli. - Nie musisz ju¿ trudziæ Jezusa.
Jair musia³ odczuwaæ wielki smutek, gdy zda³ sobie sprawê, ¿e na pomoc Jezusa by³o ju¿
za póŸno. Ale Jezus wci¹¿ dodawa³ Jairowi nadziei, ¿e wszystko bêdzie dobrze.
- Nie bój siê, tylko wierz! - powiedzia³ do Jaira.
W koñcu dotarli do domu, gdzie zbiera³ siê ju¿ t³um ludzi, aby op³akiwaæ œmieræ
dziewczynki. Jezus wzi¹³ ze sob¹ jej rodziców i trzech swoich uczniów i wszed³ do
pokoju, gdzie ona le¿a³a.
Delikatnie uj¹³ dziewczynkê za rêkê
i powiedzia³ jej, aby wsta³a. Ku zaskoczeniu
wszystkich dziewczynka wsta³a i zaczê³a
chodziæ!
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Wtedy podano jej coœ do zjedzenia. Jak szczêœliwy musia³ byæ Jair, ¿e Jezus przyszed³
z nim i przywróci³ ¿ycie jego córce.
Ile lat mia³a dziewczynka?
.........
Ilu uczniów wesz³o z Jezusem do pokoju dziewczynki? .........

4

Co uczyni³ Jezus, aby wzbudziæ dziewczynkê? Przekreœl z³e odpowiedzi.
Tchn¹³ na ni¹.
Powiedzia³ jej, aby wsta³a.

Wzi¹³ j¹ za rêkê.
Podniós³ jej g³owê.

4

Skompletuj puzzle, wpisuj¹c s³owa na w³aœciwych czêœciach, aby dowiedzieæ siê,
co siê wydarzy³o.
Poniewa¿ Jezus jest
Synem Boga, mia³
moc daæ ¿ycie
tej dziewczynce.

4

zaczê³a D
zie
chodziæ.
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Powinniœmy byæ
na
wdziêczni ka¿dego
tyc
hm
dnia za dar ¿ycia. To
ias
t
wspania³e móc ¿yæ i cieszyæ siê dobrymi rzeczami,
które daje nam Bóg. Pan Jezus chce daæ nam równie¿
inny rodzaj ¿ycia - ¿ycie wieczne. Mo¿emy zdobyæ
pewnoœæ, ¿e nasze grzechy zosta³y odpuszczone, nasze ¿ycie jest
uporz¹dkowane przed Bogiem i ¿e pewnego dnia bêdziemy z Nim
w niebie. Dlaczego nie mia³byœ podziêkowaæ Panu Jezusowi za to,
¿e umar³ za ciebie, abyœ móg³ mieæ dar ¿ycia wiecznego?

Bo¿ej ¿ywot
Chrystusie Jezusie,

wsta
i

³a

Pokoloruj s³owa.

Darem ³aski

w

jest

wieczny
Panu naszym.

Rzymian 6,23
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