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Lekcja 1: Jezus pomaga choremu cz³owiekowi.
Przeczytaj

Jan 5,1-15

Z³oty wiersz

Jan 5,9

Wiele ludzi, których Jezus spotyka³, mia³o problemy. A poniewa¿ by³ Synem Boga mia³ moc, aby im
pomóc. W tych lekcjach, bêdziemy siê uczyæ o kilku ludziach, którym On pomóg³.
Przekreœl pomy³ki w poni¿szych zdaniach i wpisz w³aœciwe s³owa ponad ka¿dym b³êdem.
Jezus przyby³ do Jerycho na œwiêto ¿ydowskie. Przechodzi³ wzd³u¿ œwi¹tyni zwanej Betezda, która by³a
otoczona szeœcioma kru¿gankami. By³o tam wielu chorych ludzi, a wœród nich i tacy, którzy byli
g³uchoniemi. Jeden z tych chorych ludzi przebywa³ tam przez 36 lat.
5
Zwykle woda w sadzawce by³a spokojna, ale
czasami porusza³a siê. Ludzie wierzyli, ¿e
ten, który pierwszy wejdzie do ruszaj¹cej siê
wody, bêdzie uzdrowiony. Byæ mo¿e
cz³owiek z naszego fragmentu do przeczytania straci³ wszelk¹ nadziejê. Pan Jezus wiedzia³ dok³adnie,
co on czu³.
Uzupe³nij rozmowê, któr¹ przeprowadzi³ Jezus z chorym cz³owiekiem i podaj numery wierszy.

Chcesz byæ
.............................. ?

w. .....

Nie mam
cz³owieka, który
by mnie wrzuci³ do
..........................

w. .....

Wstañ i weŸ
............... ..............
i chodŸ.

w. .....
6
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U³ó¿ puzzle na w³aœciwych miejscach a powiedz¹ wam, co sta³o siê dalej.
(Przeczytaj uwa¿nie z³oty wiersz).
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Ten cz³owiek musia³ byæ zdumiony i bardzo szczêœliwy!
Wpisz brakuj¹ce s³owa z hase³ do Uk³adanki.
1
To wydarzenie mia³o miejsce przy ................... (1)
Bramie.
2
Jezus poleci³ uzdrowionemu: weŸ .............. (3) swoje
3
i ............... (2).
................ (4) pytali siê tego cz³owieka, kto go uzdrowi³.
4
Ten cz³owiek nie ................. (5), kto go uzdrowi³.
5
PóŸniej uzdrowiony poszed³ do ................... (6).
¯ydzi mówili do uzdrowionego: Nie wolno ci
6
................ (7) ³o¿a.
7

4

Zakreœl w Uk³adance s³owo, które utworzy siê pionowo, a które powie nam, co ten cz³owiek móg³ teraz robiæ.
1
Mo¿liwe, ¿e uzdrowiony wszed³ do œwi¹tyni, aby podziêkowaæ Bogu za uleczenie.
Co powiedzia³ temu cz³owiekowi Jezus, gdy ponownie go spotka³?

1
Po tym, co mu powiedzia³, ten cz³owiek od razu pozna³, ¿e to Jezus go uleczy³.
Ten cz³owiek potrzebowa³ nie tylko cielesnego uzdrowienia, ale tak¿e oczyszczenia z grzechów.
Uporz¹dkuj litery.
Ten cz³owiek by³ w (MYNDZIENAJBEZ) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ stanie i tylko Pan
Jezus móg³ zaspokoiæ obie te (BETRZYPO) __ __ __ __ __ __ __ __. My tak¿e nie jesteœmy
w stanie zbawiæ sami siebie i potrzebujemy Pana Jezusa, aby odpuœci³ nam nasze grzechy.
Tylko On mo¿e to dla nas uczyniæ.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
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Lekcja 2: Jezus pomaga smutnemu cz³owiekowi.
Przeczytaj

Marek 5,21-43

Jezus przep³yn¹³
Jezioro Galilejskie.
Nowina, ¿e przyby³,
rozchodzi³a siê
szybko i wkrótce
zgromadzi³ siê t³um
ludzi.

Z³oty wiersz:

Marek 5,42

Dane osobowe
Imiê:

Stanowisko/praca:

By³ tam cz³owiek,
który szczególnie
pragn¹³ rozmawiaæ z
Panem Jezusem.

Szczegó³y dotycz¹ce dzieci:

Wpisz dane
osobowe tego
cz³owieka.
3
Co chcia³, aby Pan
Jezus uczyni³ dla
niego?

1
Jair musia³ odczuæ ulgê, kiedy Pan Jezus skierowa³ siê w stronê jego domu.
Oto koñcówki trzech zdañ.
. . . gdy dotknê³a Jezusa. . . .zaraz, ¿e z niego moc usz³a. . . . od dwunastu lat z powodu tej choroby.
Wybierz w³aœciw¹ koñcówkê i wpisz j¹ w przygotowanych miejscach.
Jezus pozna³

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

Kobieta cierpia³a

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

Zosta³a uzdrowiona,
.............................................................................................
Podkreœl s³owo, które bêdzie pokazywaæ, jak musia³ czuæ siê Jair z powodu tej zw³oki.
By³:

zadowolony

zachwycony

niecierpliwy

szczêœliwy

3

1
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Wstaw albo ( û ) albo ( ü )
przy ka¿dym ze stwierdzeñ
umieszczonych obok.

1. Ludzie powiedzieli, ¿e jego córka ju¿ nie ¿yje.
2. Jezus powiedzia³ Jairowi, by siê nie ba³, lecz wierzy³.
3. Jezus wzi¹³ ze Sob¹ do domu Jakuba, Jana i Andrzeja.
4. Wielu ludzi w domu p³aka³o.
5. Jezus zabra³ cztery osoby do pokoju dziewczynki.
6. Wzi¹³ dziewczynkê za rêkê i powiedzia³ jej, by wsta³a.
7. Mia³a dziesiêæ lat.
8. Kaza³ jej daæ coœ do zjedzenia.
9. Jej rodzina by³a zadziwiona tym, co siê sta³o.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9
Wpisz tê czêœæ z³otego wiersza, która mówi nam, co siê zdarzy³o, kiedy Pan Jezus przemówi³ do
umar³ej dziewczynki.

2
Zakreœl jedn¹ parê przeciwnoœci, która opisuje dziewczynkê przed i po wielkiej zmianie
spowodowanej przez Jezusa.
g³odna

wysoka

umar³a

biedna

m³oda

najedzona

niska

¿ywa

bogata

stara

1

Biblia mówi nam, ¿e jesteœmy UMARLI W GRZECHACH. To oznacza, ¿e nasze grzechy oddzielaj¹ nas
od Boga i w takim stanie nasze ¿ycie nie jest dla niego u¿yteczne. Ale Dobra Nowina mówi, ¿e mo¿emy
O¯YÆ PRZEZ CHRYSTUSA. Poniewa¿ On umar³ za grzech, mo¿emy przyj¹æ dar ¿ycia wiecznego i
nasze ¿ycie na ziemi mo¿e byæ poœwiêcone, aby s³u¿yæ Bogu i przynosiæ Mu chwa³ê. Czy przyj¹³eœ ju¿
jego cudowny dar przez uwierzenie w Pana Jezusa?

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
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Lekcja 3: Jezus pomaga s³udze dowódcy wojskowego.
Przeczytaj

£ukasz 7,1-10

Z³oty wiersz:

£ukasz 7,9

W tej lekcji bêdziemy mówiæ o wa¿nym rzymskim dowódcy wojskowym zwanym setnikiem.
Gdzie on mieszka³? Podkreœl poprawn¹ odpowiedŸ.
1

Betlejem
Nain
Kafarnaum
Jerozolimie
Jezus w³aœnie wszed³ do tego miasta, gdy otrzyma³ dwie wiadomoœci od setnika.
1. Wpisz w miejscach wykropkowanych, kto przyniós³ tê wiadomoœæ za ka¿dym razem.
2. Wpisz w dymku, co zawiera³a ka¿da z wiadomoœci.
3. Wpisz w ramce, numer wiersza biblijnego, w którym t¹ wiadomoœæ mo¿na znaleŸæ.
U¿yj tych s³ów - one ci pomog¹.
Przywódcy ¿ydowscy
„Proszê, przyjdŸ i uzdrów mego s³ugê”.
„Powiedz s³owo, a bêdzie uzdrowiony s³uga mój”.

Przyjaciele

Wiadomoœæ 1

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

Wiersz:

Wiadomoœæ

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

Wiersz:
6

Starsi podali dwie przyczyny, dla których Jezus powinien pomóc setnikowi. Co to by³o?

1
2

2
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Dlaczego setnik zmieni³ swój zamiar i poprosi³, aby Jezus nie przychodzi³? (wiersz 6)
Wpisz dok³adnie jego s³owa.

1
My te¿ nie zas³ugujemy na
pomoc Pana Jezusa, poniewa¿
wszyscy jesteœmy
grzesznikami.

RYP

JZD!
DI!

________ !
_ _ _!

Uporz¹dkuj rozkazy, które
setnik wydawa³ innym i
wstaw je do dymków.

ZÑCY TO!

Setnik zrozumia³ jak wielk¹ i
wa¿n¹ osobistoœci¹ jest Pan
Jezus. Pomimo tego, ¿e jako
setnik mia³ wiele w³adzy, to
wiedzia³, ¿e Jezus mia³ jej o
wiele wiêcej.

_

_
_

_

_

_ !

3
Zakreœl te s³owa, które opisuj¹, co Jezus czu³, gdy us³ysza³ s³owa wypowiedziane przez setnika.
By³:

smutny

z³y

rozgniewany

zdziwiony

1

przestraszony

Co powiedzia³ Pan Jezus o setniku? (Wpisz brakuj¹ce s³owa ze z³otego wiersza).
2

„ Nawet w ................... tak wielkiej ................ nie znalaz³em”.
Co okryli pos³añcy po powrocie do domu?

1
U¿yj kodu, aby odkryæ coœ wiêcej na temat wiary. SprawdŸ swoj¹ odpowiedŸ w Liœcie do
Hebrajczyków 11,6.
1
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3

Bóg cieszy siê z tych wszystkich, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. Pomimo tego, ¿e nigdy Go nie
widzimy, mo¿emy ufaæ Mu, ¿e zbawia nas od naszego grzechu.

Uwagi prowadz¹cego
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¯

Razem
20

Lekcje dla Starszego Wieku Szkolnego - Seria C3

Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 4: Jezus pomaga t³umowi g³odnych ludzi.
Przeczytaj

Jan 6,1-15

Jan 6,35

Z³oty wiersz:

Czy cieszysz siê id¹c na piknik? Ta lekcja mówi nam o ogromnym pikniku, który mia³ miejsce tylko
dziêki Panu Jezusowi.
Ilu mê¿czyzn by³o tam obecnych? Zakreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.
500

4000

5000

200

12

1

Kiedy policzymy równie¿ wszystkie kobiety i dzieci, które by³y obecne, dochodzimy do wniosku, ¿e
musia³ to byæ bardzo wielki t³um.
Dlaczego tak du¿o ludzi chodzi³o za Jezusem?
1
Wkrótce sta³o siê jasne, ¿e ludzie bêd¹ potrzebowaæ czegoœ do jedzenia.
Podkreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ do ka¿dego z poni¿szych pytañ.
Z kim Jezus omawia³ ten problem?

Z Jakubem / Piotrem / Filipem

Kto powiedzia³ Jezusowi o chlebkach i rybkach? Andrzej / Jan / Judasz
Do kogo nale¿a³y rybki i chlebki?

Do dziewczynki

/ Jezusa / ch³opca

3

Ile by³o rzeczy, o których czyta³eœ w tej historii.
Narysuj odpowiedni¹ liczbê tych rzeczy w poni¿szych ramkach. Jedna z ka¿dego rodzaju jest ju¿
narysowana za ciebie.
CHLEBKI

RYBKI

PE£NE KOSZE

3
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Zdumiewaj¹ce, ¿e tak ma³a iloœæ ¿ywnoœci mog³a nakarmiæ tak wielu ludzi i ¿e jeszcze zosta³o! Pan
Jezus w swojej mocy cudownie rozmno¿y³ po¿ywienie.
U³ó¿ wydarzenia zwi¹zane z organizacj¹ pikniku we w³aœciwej kolejnoœci i ponumeruj je
od 1 do 4. Obok wpisz numery wierszy biblijnych.
Kolejnoœæ

Wiersze

.........

Podziêkowa³ Bogu.

...........

.........

Uczniowie zebrali pozosta³e okruchy.

...........

.........

Powiedzia³ im, aby usiedli.

...........

.........

Wtedy rozdano ¿ywnoœæ.

...........

8

Mo¿emy nauczyæ siê dwu wa¿nych lekcji z tego pikniku.
Wpisz, jakie s¹ te lekcje odczytuj¹c w³aœciwe s³owa.
POWI NNIŒ MYBY ÆWDZIÊ CZNIB OGUZ AJED ZENIE.
1
NIEPO WINN IŒMYN ISZC ZYÆ¯Y WNOŒCI.
1
Moc Jezusa by³a tak wielka, ¿e by³ w stanie nakarmiæ wszystkich, którzy tam byli. Nikt nie poszed³
g³odny. PóŸniej Pan Jezus wyjaœni³, ¿e On ma moc, zaspokoiæ nawet nasze g³êbsze potrzeby, nie przez
to, ¿e bêdzie dawa³ nam ¿ywnoœæ, aby utrzymaæ przy ¿yciu i zdrowiu nasze cia³a, lecz daj¹c nam ¿ycie
wieczne.
Wpisz z³oty wiersz i ZAKREŒL tytu³, jakim Jezus okreœli³ siebie.

2
Wszyscy, którzy byli na pikniku cieszyli siê jedzeniem i byli zadowoleni. Podobnie Pan Jezus jest
chêtny daæ ¿ycie wieczne wszystkim, którzy przyjd¹ do Niego i przyjm¹ je.
W tych lekcjach widzimy, ¿e Pan Jezus jest w stanie pomóc ludziom we wszelkich potrzebach. Mo¿esz
byæ pewny, ¿e On jest chêtny, aby pomóc tobie, jeœli z³o¿ysz w Nim swoj¹ ufnoœæ.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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