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Lekcja 1:
Przeczytaj
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Cuda - Zamiana wody w wino
Z³oty wiersz

Jan 2,1-11

Jan 2,11

Czy by³eœ kiedyœ goœciem na weselu? Zatem mog³eœ siê cieszyæ tym,
¿e jesteœ ubrany w najlepsze swoje ubranie, ¿e widzisz pannê m³od¹ i
pana m³odego i oczywiœcie smakowitym jedzeniem. Wesele to bardzo
szczególna uroczystoœæ. Jest ona dok³adnie wczeœniej zaplanowana i
ta szczêœliwa para chce, aby to by³ wspania³y dzieñ.
Gdzie mia³o miejsce wesele z Jana 2?

1
Lista

goœci

Na tej liœcie wpisz imiona niektórych z goœci na
podstawie wiersza 1 i 2.
Wkrótce po rozpoczêciu wesela wydarzy³o siê coœ
strasznego. Maria zauwa¿y³a co siê sta³o. Wiedzia³a, ¿e
Pan Jezus by³ w stanie pomóc we w³aœciwy sposób.

3

Wpisz w dymek, co Maria powiedzia³a a pod nim numer wiersza ka¿dej z wypowiedzi.

Maria powiedzia³a Jezusowi o problemie. w. .......

Maria doradzi³a to s³u¿¹cym. w. ......

4
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Maria wiedzia³a, ¿e jeœli s³u¿¹cy bêd¹ pos³uszni Panu Jezusowi, wszystko dobrze siê skoñczy. My tak¿e musimy
nauczyæ siê ufaæ i okazywaæ pos³uszeñstwo, kiedy Pan Jezus mówi nam, abyœmy coœ zrobili.
Odpowiedz(P)RAWDA lub (N)IEPRAWDA przy poni¿szych zdaniach.
By³o tam szeœæ du¿ych naczyñ na wodê.
................
Te naczynia by³y zrobione ze szk³a.
................
Powiedziano im, aby nape³nili wod¹ do po³owy ka¿de z naczyñ.
................
Kiedy gospodarz wesela skosztowa³ wodê zamieni³a siê ona w wino. ................

4

Gospodarz wesela by³ zdziwiony. To, co sta³o siê na tym weselu. nie by³o czymœ zwyczajnym.
Przeczytaj wiersz 10 i uzupe³nij poni¿sze ramki, aby pokazaæ ró¿nicê pomiêdzy dwoma
weselami, u¿ywaj¹c s³ów: Najlepsze wino i Gorsze wino.

To, co siê zwykle
zdarza³o.
Najpierw

To szczególne
wesele.
Najpierw

PóŸniej

PóŸniej

4
Jak¿e szczêœliwe by³o zakoñczenie tego dnia. By³ on jeszcze bardziej wspania³y, poniewa¿ by³ tam Pan
Jezus. S³udzy wiedzieli, sk¹d pochodzi³o wino i wkrótce wszyscy goœcie musieli znaæ ten sekret.
Przemieniaj¹c wodê w wino Pan Jezus da³ znak, aby pomóc im zrozumieæ, kim On jest naprawdê.

Uk³adanka
Wpisz poni¿ej brakuj¹ce s³owa.
1. .......................... uwierzyli w Jezusa
przez wzgl¹d na to, co zrobi³.
2. Pan Jezus móg³ dokonaæ cudu,
poniewa¿ On jest ............. Bo¿ym.
3. On pokaza³ swoj¹ .................... .
4. Pierwszego cudu dokona³ Jezus w
............... Galilejskiej.

1
2
3
4

4
Wszystkie cuda Pana Jezusa by³y „znakami” i pokazywa³y,
¿e On jest Synem Bo¿ym. (Zobacz z³oty wiersz).
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Lekcja 2: Cuda - uzdrowiony ch³opiec
Przeczytaj

Jan 4,43-54

Z³oty wiersz:

Jan 4,50

Wieœci o pierwszym cudzie Jezusa rozchodzi³y siê bardzo szybko. Zaraz
Izrael
po tym wydarzeniu uda³ siê do Judei na Œwiêto Paschy. Inni
ludzie z Galilei te¿ byli tam i widzieli jak Jezus uczyni³ tam
K_ _ _ _ _ _ _ _
wiele cudów.
Ta lekcja bêdzie dotyczy³a bogatego cz³owieka z Galilei,
który us³ysza³ o tym cudach. Mia³ on problem, w którym
Morze
Œródziemne
nikt nie móg³ mu pomóc, za wyj¹tkiem Pana Jezusa.
K___
G_________

J_ _ _ _ _ _ _ _
Morze
Martwe

Uzupe³nij nazwy trzech miejsc wspomnianych we
fragmencie do przeczytania.
Narysuj proste linie, aby w³aœciwie dopasowaæ ka¿de z poni¿szych zdañ.

Jezus by³ teraz z powrotem
Ojciec ch³opca mieszka³

bardzo chory.
w Kanie.

Ch³opiec by³

w Kafarnaum.

3

3

Napisz W³ASNYMI S³OWAMI, co ojciec ch³opca zrobi³ ze swoim problemem.

2
Kafarnaum by³o po³o¿one oko³o 30 km od Kany Galilejskiej. Czy Pan Jezus móg³ cokolwiek zrobiæ,
gdy by³ tak bardzo oddalony od chorego ch³opca?
W jaki sposób Jezus odpowiedzia³ na proœbê tego cz³owieka? Podkreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ:

„Jestem zbyt zajêty, aby ci pomóc”.
„Dla mnie to za daleka droga”.
„IdŸ. Syn twój ¿yje”.
„Jest za póŸno, aby mo¿na by³o coœ zrobiæ”.

1
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Wpisz drug¹ czêœæ z³otego wiersza, która mówi nam, co ten cz³owiek zrobi³ potem.

2

KAFARNAUM

KANA

Uporz¹dkuj litery i wpisz s³owa, aby dokoñczyæ poni¿sze zdania:
W drodze powrotnej dworzanina spotkali __ __ __ __ __ __ __ __. (³uyzds)
Oni przekazali mu dobr¹

__ __ __ __ __ __. (nêoiwn)

Ch³opiec wci¹¿

__ __ __. (³y¿)

Opuœci³a go __ __ __ __ __ __ __ __ __ . (kgaocrz¹)
To zdarzy³o siê __ __ __ __ __ __ __ . (cozwjar)

5

Narysuj wskazówkê,
aby pokazaæ
godzinê, o której
Jezus da³ obietnicê
ojcu ch³opca.

Narysuj
wskazówkê, aby
pokazaæ godzinê,
o której ch³opiec
zosta³ uzdrowiony.

2
Zakreœl s³owo, które opisuje, jak ten cz³owiek musia³ siê poczuæ.

Zmartwiony

zniechêcony

szczêœliwy

z³y

1

Co wtedy zrobi³ ten cz³owiek?
1

U __ __ __ __ __ __ __. (wiersz 53)

Jak¿e zadowolony by³ ten cz³owiek, ¿e uwierzy³ i by³ pos³uszny temu, co Pan Jezus mu powiedzia³.
Moc Pana Jezusa uzdrowi³a jego syna i teraz uwierzy³ w Niego z ca³ego swojego serca.
Pan Jezus chce, aby ka¿dy z nas zaufa³ Mu i by³ Mu pos³uszny. Kiedy ufamy Jego obietnicy, ¿e da nam
¿ycie wieczne i my odkryjemy, jak¹ On jest wspania³¹ osob¹..

Ufaj i b¹dŸ pos³uszny - bo nie ma innej drogi,
Byæ szczêœliwym w Jezusie to ufaæ i byæ pos³usznym.
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Lekcja 3: Cuda - Uzdrowienie niewidomego
Przeczytaj

KRZY¯ÓWKA
5

1

2

Z³oty wiersz:

Marka 10,46-52

3

Marka 10,52

Szko³a Janka i Eli zbiera³a pieniêdze,
aby mo¿na by³o wyszkoliæ psa
przewodnika i daæ go niewidomemu
cz³owiekowi z ich miasta. Pies móg³
pomóc panu Nowakowi w jego drodze
do pracy, prowadziæ go na zakupy i do wielu innych
miejsc. Byæ niewidomym w naszych czasach nie jest
³atwo, ale jest wiele sposobów, na które mo¿na pomóc
niewidomym ludziom.
Uzupe³nij krzy¿ówkê dotycz¹c¹ niewidomego
cz³owieka z fragmentu do przeczytania.

4

1.
2.
3.
4.
5.

Cud mia³ miejsce niedaleko __ __ __ __ __ __ __.
Niewidomy siedzia³ przy __ __ __ __ __ __ __ .
Bartymeusz by³ synem __ __ __ __ __ __ __ __ .
Niewidomy __ __ __ __ __ __ o pieni¹dze.
Jezus wychodzi³ z tego miasta wraz
z __ __ __ __ __ __ __ __.

5

Bartymeusz by³ ca³kowicie bezsilny przez to, ¿e by³ niewidomy! Móg³ tylko s³uchaæ g³osów t³umu,
ale wkrótce odkry³ te¿, dlaczego t³um siê zebra³. Pan Jezus tam by³!
Aby pokazaæ, co zdarzy³o siê nastêpnie, u³ó¿ zdania we w³aœciwej kolejnoœci numeruj¹c je w
kratkach od 1 do 4.
Ludzie z t³umu powiedzieli mu, aby by³ cicho, ale on wo³a³ jeszcze g³oœniej.

wiersz ..........

Jezus poprosi³ ludzi, aby powiadomili Bartymeusza, ¿e chce siê z nim zobaczyæ. wiersz ..........
Zrzuci³ swój p³aszcz i przyszed³ do Jezusa.

wiersz ..........

Bartymeusz zacz¹³ wo³aæ: Jezusie, Synu Dawida, zmi³uj siê nade mn¹. wiersz ..........
8
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Przeczytaj wiersz 51 i wpisz pytanie, jakie zada³ Jezus i odpowiedŸ Bartymeusza.

?

Jezus
zapyta³:

!

Bartymeusz
odpowiedzia³:
2

Pan Jezus by³ zadowolony, ¿e Bartymeusz tak bardzo chcia³ siê z Nim spotkaæ. Jego odpowiedŸ
dowodzi, ¿e Bartymeusz naprawdê wierzy³, ¿e Pan Jezus mo¿e przywróciæ mu wzrok.
Wpisz z³oty wiersz.

2
I oto w chwilê póŸniej Bartymeusz móg³
widzieæ!

Uporz¹dkuj litery, aby odkryæ, dlaczego Pan Jezus uzdrowi³ Bartymeusza.

On RZWIY£EU _ _ _ _ _ w Pana Jezusa.
(Inaczej ZAUFA£)

1

Ka¿dy z nas tak bardzo potrzebuje Pana Jezusa jak Bartymeusz!
Kiedy ufamy Mu jako Zbawicielowi, wa¿ne jest, abyœmy robili to, co Bartymeusz zrobi³.
U¿yj szyfru, aby odkryæ, co to jest. (a=1, b=2, c=3, itd.).

17/16/19/24/5/4/13

24/1

_ _ _ _ _ _ _

_ _

Uwagi prowadz¹cego
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_ _ _ _ _ _ _
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Lekcja 4: Cuda - Uzdrowienie dziesiêciu trêdowatych
Przeczytaj

Z³oty wiersz:

£uk. 17,11-19

Psalm 107,8

Jestem pewny, ¿e pamiêtasz taki czas, ¿e czu³eœ siê podobnie jak Beatka. Nie czu³eœ siê wtedy dobrze,
musia³eœ zostaæ w domu a najgorsze ze wszystkiego by³o to, ¿e ¿aden z twoich przyjació³ nie móg³ ciê
odwiedziæ, poniewa¿ równie¿ móg³by z³apaæ paskudn¹ chorobê.
PoprowadŸ liniê od ³ó¿ka Beatki, aby dowiedzieæ siê, na co jest chora. Pokoloruj w³aœciw¹ kratkê.
Odra

Ospa wietrzna
Œwinka

Beatka by³a u lekarza i wkrótce by³a ca³kowicie zdrowa.

1

Fragment do przeczytania mówi nam o grupie ludzi, których choroba prawie nigdy nie da³a siê wyleczyæ. To by³a
choroba skóry zwana tr¹dem. Mieli rany na rêkach i nogach i oznacza³o to, ¿e nie mogli mieszkaæ ze swoimi
rodzinami i przyjació³mi. Przykre, ale musieli ¿yæ z daleka od innych ludzi. W jakiœ sposób ci ludzie us³yszeli o
Jezusie. Pewnego dnia zobaczyli go naprzeciw i uwierzyli, ¿e On mo¿e im pomóc.
Dokoñcz obrazek rysuj¹c w³aœciw¹ liczbê trêdowatych a w dymku wpisz, co oni wo³ali.

4
Do kogo kaza³ im pójœæ Jezus? Zakreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.

Do lekarza

Do kap³anów

Do burmistrza

Do króla

1

W tamtych czasach cz³owiek trêdowaty musia³ tak postêpowaæ, kiedy by³ uzdrowiony i w ten sposób
móg³ otrzymaæ zezwolenie na powrót do rodziny. Tutaj Jezus w³aœnie kaza³ im to zrobiæ, chocia¿ cia³a
ich by³y wci¹¿ pokryte tr¹dem!
Co zdarzy³o siê, kiedy byli pos³uszni Panu Jezusowi?
1
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Wpisz w³aœciwe s³owo pod ka¿dym obrazkiem.

- Zapomnieli

Wróci³

Uzdrowieni

3
Wstaw brakuj¹ce s³owa z wierszy 15-16, które mówi¹ nam, ¿e cz³owiek, który powróci³, by³
naprawdê wdziêczny Bogu a nie myœ³a³ tylko o sobie.

w. 15

......................... g³osem .......................... Boga.

w. 16 I pad³ na twarz do .............. jego , dziêkuj¹c ..........

4

Wpisz poni¿ej piewsze litery ka¿dego z obrazów, aby odkryæ, kto powróci³, aby podziêkowaæ. By³ to...

Y

A

1

Ci ludzie byli znienawidzeni przez ¯ydów, jednak on by³ jedynym cz³owiekiem, który by³ na tyle myœl¹cy, aby
podziêkowaæ Panu Jezusowi. My równie¿ otrzymujemy od Boga wiele dobrych rzeczy. Wpisz trzy z nich.

1.
2.
3.

3

Czy pamiêtasz, aby podziêkowaæ Bogu za te rzeczy?
Nikt z nas nie ma tr¹du, ale ka¿dy z nas potrzebuje oczyszczenia z naszych
grzechów. Mo¿emy dost¹piæ oczyszczenia, poniewa¿ Pan Jezus umar³
na krzy¿u. Biblia mówi, „Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego oczyszcza
nas od wszelkiego grzechu” (1 Jana 1,7). Jeœli wierzymy w Pana
Jezusa to mo¿emy równie¿ zostaæ oczyszczeni, tak jak
trêdowaci.Czy podziêkowa³eœ Mu za to, ¿e umar³ za ciebie?
Wpisz poni¿ej z³oty wiersz.

2
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