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Lekcja 1: Ludzie, którzy napisali Ewangelie – Mateusz
Przeczytaj

Mat. 9,9-13

Z³oty wiersz

Mat. 16,16

[Uwaga: Ten cykl lekcji wymagaæ bêdzie od ciebie szukania wielu ró¿nych wierszy biblijnych oprócz podanego fragmentu
do przeczytania. Czytaj uwa¿nie ka¿de pytanie zanim odpowiesz na nie.]

Kim by³ Mateusz?
Cz³owiek, który napisa³ pierwsz¹ Ewangeliê by³ ¯ydem. Jego poselstwo by³o zwrócone do ¯ydów,
aby im udowodniæ, ¿e Pan Jezus by³ tym wielkim cz³owiekiem, którego Bóg obieca³ przez proroków
narodowi izraelskiemu. Oni czekali na swojego Mesjasza (albo Chrystusa) przez wiele wiele lat.
Pierwsze litery
zamieszczonych obok
obrazków pomog¹ ci odkryæ
drugie imiê Mateusza.
1

E

Gdzie siedzia³ Mateusz, kiedy Jezus go
zobaczy³? Wpisz swoj¹ odpowiedŸ na stole.

Kasa

Co Jezus powiedzia³ do Mateusza?

1

1
Przeczytaj teraz £uk. 5,28. Napisz, co Mateusz zrobi³ chc¹c byæ pos³uszny Jezusowi.
1
Dzisiaj Pan Jezus mówi do nas to samo, co do Mateusza. Czy jesteœmy gotowi, aby zrobiæ to samo, co
Mateusz i oddaæ swoje ¿ycie Jemu? Od tej chwili Mateusz by³ innym cz³owiekiem i sta³ siê jednym z
dwunastu uczniów Pana. Gdy podró¿owa³ z Panem Jezusem, s³ysza³ Jego nauczanie i widzia³ wiele z
Jego cudów.
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Mateusz opisuje Jezusa jako Króla.
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Mateusz zaczyna swoj¹ Ewangeliê mówi¹c nam o narodzeniu Pana

X Jezusa. (Mateusz, rozdzia³ 1 i 2).
O
Zacieniuj lub pokoloruj s³owa znalezione w
Ê
Rozsypance literowej.
I
S¹ one wpisane we wszystkich mo¿liwych kierunkach.
C
Narodzenie, Wschód, Gwiazda, Maria, Dzieciê, Z³oto, Pok³on, Mêdrcy.
E
Wypisz pozosta³e litery (od lewej do prawej), aby odkryæ, kogo
I poszukiwali Mêdrcy ze Wschodu, aby oddaæ Mu pok³on.
Z
9
_ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
D
E
_ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Ten Król by³ obiecany dawno temu.
Pisma Moj¿esza i innych proroków by³y bardzo wa¿ne
dla ¯ydów. Dzisiaj s¹ one znane pod nazw¹ Stary
Testament. Zawieraj¹ one wiele obietnic dotycz¹cych
przyjœcia Króla, którego nazywali Mesjaszem. Ponad
100 razy Mateusz nawi¹zuje do wierszy ze Starego
Testamentu, aby udowodniæ, ¿e Jezus by³ tym Królem.
Przeczytaj Mateusza 21,4 i 5
i napisz, co jeden ze starotestamentowych proroków powiedzia³ 500 lat wczeœniej.
Król odrzucony i ukrzy¿owany.
Chocia¿ dla niektórych by³o jasne, ¿e Jezus by³
tym d³ugo oczekiwanym królem, wiêkszoœæ
¯ydów odrzuci³a Go, a póŸniej Go ukrzy¿owali.
Przeczytaj Mateusza 27,37 i napisz drukowanymi
literami na tablicy obok, co g³osi³ napis
umieszczony na krzy¿u nad g³ow¹ Jezusa.

1

2

1

Przeczytaj teraz Mateusza 27,42 i napisz, co chcieli religijni przywódcy, aby Jezus uczyni³, zanim
oni uwierz¹ w Niego.
2
Jeœli Pan Jezus zrobi³by to, o co Go prosili, nie móg³by umrzeæ, aby byæ Zbawicielem i sprawiæ, ¿e jest
mo¿liwe odpuszczenie naszych grzechów przez Boga.
Wpisz z³oty wiersz, aby odkryæ, jak Piotr okreœli³ Jezusa. Mateusz równie¿ w to wierzy³.
Czy zgadzasz siê z nim?

1

Pewnego dnia Pan Jezus, który teraz ¿yje i króluje w niebie,
przyjdzie, aby panowaæ równie¿ na ziemi jako wielki Król.

Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 2: Ludzie, którzy napisali Ewangelie - Marek
Przeczytaj

Dz.Ap. 12,5-12
Marek 1,14.15.34.39

Z³oty wiersz:

Marek 10,45

W przeciwieñstwie do Ewangelii Mateusza, Ewangelia Marka jest najkrótsza z czterech Ewangelii
i by³a skierowana g³ównie do Rzymian. Jeœli j¹ czytasz, to zauwa¿ysz, ¿e Marek nie wspomina wiele
o zwyczajach ¿ydowskich, tak jak to robi³ Mateusz. Historia Marka jest jak szybko przesuwaj¹ce siê
obrazy.

Kim by³ Marek?
Marek to rzymskie ( ³aciñskie) imiê, ale wœród ¯ydów by³ nazywany swoim hebrajskim imieniem.
Przeczytaj ponownie Dzieje Ap. 12,12, aby odkryæ, jakie to by³o imiê i podkreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.
£ukasz

Jan

Piotr

1

Micha³

We fragmencie do przeczytania widzimy równie¿,
1.
¿e Marka rodzina by³a dobrze znana we wczesnym
okresie koœcio³a. W jego domu odbywa³y siê
spotkania dla wierz¹cych z Jerozolimy.
1. Co ci wierz¹cy robili?
2. Dlaczego to robili?
3. Jakie by³o imiê jego matki?

3.
2.

3

Czytamy w liœcie napisanym przez Piotra (1 Piotra 5,13), ¿e Piotr nazywa go swoim synem. Nie
znaczy to, ¿e Piotr by³ jego ojcem, ale ¿e Marek by³ dla Piotra kimœ bardzo szczególnym. Mog³o tak
byæ, ¿e Marek uwierzy³ i sta³ siê chrzeœcijaninem s³uchaj¹c Piotra mówi¹cego o Panu Jezusie.
Jako wierz¹cy Marek chcia³ s³u¿yæ Bogu i
dowiadujemy siê o tym z fragmentu do przeczytania
Dz.Ap. 12,25; 13,4 i 5 jak Marek pomaga³ swojemu
kuzynowi Barnabie i Paw³owi w rozprzestrzenianiu
Dobrej Nowiny o Panu Jezusie.
Wpisz pod statkiem nazwê wyspy, na któr¹ Marek
pop³yn¹³.

1

Jednak¿e w swojej drugiej podró¿y misyjnej Pawe³ nie chcia³ zabraæ Marka ze sob¹.
Przeczytaj Dz.Ap. 15,36-38 i napisz W£ASNYMI S£OWAMI, dlaczego tak siê sta³o.

2
Wpisz imiê cz³owieka, który chcia³, aby poszed³ z nim.
Chocia¿ Marek zawiód³ we wczesnym okresie swojej s³u¿by dla Boga, to gdy dorasta³,
wyci¹ga³ wnioski ze swoich b³êdów. Jest faktem, ¿e pod koniec swojego ¿ycia Pawe³ posy³a
po Marka, poniewa¿ wiedzia³, ¿e Marek mo¿e mu pomóc. (Zobacz 2 Tym. 4,11).

1
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Marek opisuje Jezusa jako Doskona³ego S³ugê.
To wspania³e, ¿e mo¿emy widzieæ, i¿ Bóg mo¿e u¿yæ cz³owieka, który czasami zawodzi³ w Jego
s³u¿bie, do napisania o Bo¿ym Dokona³ym S³udze - o Panu Jezusie Chrystusie.
W 16 rodziale swojej Ewangelii Marek koncentruje siê na bardziej na tym, co Pan Jezus zrobi³ ni¿ na
tym, co powiedzia³.
Poniewa¿ jest to historia o S³udze, Marek opuszcza szczegó³y dotycz¹ce narodzenia i pierwszych lat
¿ycia i wkracza prosto w Jego pracowite publiczne ¿ycie.
S³uga to ktoœ, kto pracuje w³asnymi rêkami.
Przeczytaj poni¿sze wiersze i napisz W£ASNYMI S£OWAMI, co Jezus robi³ w³asnymi rêkami.
Marka 1,30 i 31
Marka 1,41
Marka 5, 41

3

S³uga widzi równie¿ rzeczy, które trzeba zrobiæ.
Przeczytaj te 2 wiersze i napisz W£ASNYMI S£OWAMI, co Jezus zobaczy³ a potem zrobi³.
Marka 6,34
Marka 6,48

2

Wpisz z³oty wiersz i PODKREŒL najwiêksze dzie³o Pana Jezusa, które wykona³ dla nas.

3
Jego œmieræ na krzy¿u by³a najwiêkszym dzie³em, bo dziêki niemu ka¿dy, kto uwierzy w Niego, mo¿e
dost¹piæ przebaczenia. By³o to równie¿ poni¿aj¹ce, bo zosta³ potraktowany gorzej ni¿ ka¿dy inny
niewolnik. Bóg by³ tak zadowolony z tego dzie³a, ¿e wzbudzi³ swojego S³ugê ze œmierci.

Marek pokazuje nam, ¿e Pan Jezus u¿ywa innych, aby Mu s³u¿yli.
Aby kontynuowaæ Bo¿e wielkie dzie³o, Pan Jezus wybiera pewnych szczególnych s³ug.
2
Rozwi¹¿ Krzy¿ówkê.
1
3

___¯_Æ
4
5

Uwagi prowadz¹cego

Litery z zacienionych pól wpisz do ramki,
aby odkryæ, co, jako wierz¹cy, powinniœmy robiæ.
Przeczytaj Marka 3,13-16.
1. Tylu uczniów powo³a³ Jezus.
2. Jezus powo³a³ ich tylu, il u ________.
3. Jezus wys³a³ ich, aby j¹ zwiastowali.
4. Jezus da³ im to, aby mogli wyrzucaæ demony.
5. S³uga, któremu Jezus nada³ imiê Piotr.
4
Bóg chce, abyœmy uwierzyli w Jego Syna,
a potem naœladowali Jego przyk³ad s³u¿by. On da
nam moc potrzebn¹ do tego, aby Mu s³u¿yæ.
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Lekcja 3: Ludzie, którzy napisali Ewangelie - £ukasz
Przeczytaj

Z³oty wiersz:

£ukasz 1,1-4

£uk. 19,10

Czy musia³eœ kiedyœ napisaæ w szkole szczegó³owe sprawozdanie z jakiegoœ niecodziennego wydarzenia, np. z
wizyty kogoœ s³awnego lub z wycieczki szkolnej? Trzecia Ewangelia jest dok³adnie napisanym raportem
dotycz¹cym bardzo wa¿nej osobistoœci.
Do kogo go £ukasz napisa³?
Drogi .....................................................

1

Przeczytaj wiersz 4 i napisz W£ASNYMI S£OWAMI, dlaczego £ukasz napisa³ do niego.
1

Kim by³ £ukasz?
Imiê £ukasza jest wspomniane w Nowym Testatemncie tylko trzy razy. By³ bardzo bliskim
przyjacielem Paw³a. Gdy czytamy Ksiêgê Dziejów Apostolskich, któr¹ równie¿ napisa³, widzimy, ¿e
czêsto przebywa³ z Pawe³em. (Zobacz Dz.Ap. 16,10-12).
W Kolosan 4,14 Pawe³ opisuje swojego przyjaciela, £ukasza.
Napisz poni¿ej, co Pawe³ powiedzia³ o £ukaszu.
2
W ostatnim liœcie Paw³a napisanym do Tymoteusza
z wiêzienia, Pawe³ pisze o wiernoœci £ukasza
wzglêdem niego. Wpisz obok,
co Pawe³ powiedzia³ o £ukaszu
w 2 Tym. 4,11.
2

£ukasz opisuje Jezusa jako Doskona³ego Cz³owieka.
£ukasz by³ poganinem (nie pochodzi³ z narodu ¿ydowskiego), tak wiêc w swojej Ewangelii dok³adnie
opisuje miejsca i wyjaœnia ¿ydowskie zwyczaje pogañskim czytelnikom.
£ukasz chce, abyœmy zrozumieli, ¿e Pan Jezus bêd¹c Bogiem by³ zarazem prawdziwym cz³owiekiem.
Przeczytaj £uk. 2,11 i podkreœl s³owo anio³a, które okreœla Pana Jezusa.
Suwerenny

S³uga

Zbawiciel

Pasterz
1

£ukasz to jedyny pisarz, który opisa³ wydarzenia, które mia³y miejsce, gdy Pan Jezus by³ ch³opcem.
Przeczytaj £uk. 2,52 i zakreœl s³owa, które mówi¹, u kogo zyska³ ³askê, gdy dorasta³.
U faryzeuszy

U Boga

U Rzymian

U uczonych w Piœmie

U ludzi
2
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£ukasz mówi nam równie¿ o kuszeniu Pana.
Przeczytaj £uk. 4,1-12 i odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDAJezus przemieni³ kamienie w chleb.
.....................
Szatan kusi³ Jezusa, aby odda³ mu pok³on.
.....................
Jezus nie uleg³ ¿adnej z pokus.

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

3

W odró¿nieniu od nas Pan Jezus by³ dokona³y. Jednak wydarzenia z jego ¿ycia dowodz¹ nam, ¿e by³
prawdziwym cz³owiekiem.
Przyjrzyj siê poni¿szym trzem wierszom i uzupe³nij zdania, które pokazuj¹ nam, ¿e czu³ tak samo jak my.
£ukasza 4,2
On by³ g........................ .
£ukasza 8,23 On s.......................... .
£ukasza 19,41 On p..................... .

3

Gdy £ukasz kontynuuje historiê o Doskona³ym Cz³owieku, podkreœla, ¿e Pan Jezus du¿o czasu poœwiêca³ na
modlitwê i wiele mówi³ o swojej mi³oœci do innych ludzi. Czêsto nawi¹zywa³ do Pana jako do Syna Cz³owieczego.
Wpisz poni¿ej z³oty wiersz i zauwa¿, komu Pan Jezus przyszed³ pomóc. By³a to wielka misja Syna
Cz³owieczego.

1
£ukasz opisuje, jak tego dokona³ umieraj¹c na krzy¿u.
W podczas Jego ukrzy¿owania powiedziano o Nim wspania³e rzeczy, które pokazuj¹, ¿e by³ Doskona³ym
Cz³owiekiem. Wpisz poni¿ej t¹ czêœæ ka¿dego z wierszy, która pokazuje, ¿e Pan Jezus by³ Dokona³ym
Cz³owiekiem.
Co powiedzia³
Pi³at?
(£uk. 23,14)
Co powiedzia³
³otr?
(£uk. 23,41)
Co powiedzia³
setnik?
(£uk. 23,47)
W koñcu £ukasz opisuje Jego zmartwychwstanie
i wniebowst¹pienie.
Przeczytaj £uk. 24,51 i napisz na ob³oku,
gdzie Pan Jezus jest dzisiaj.

3
1

Bo¿y Syn, Pan Jezus, by³ Doskona³ym Cz³owiekiem i umar³, aby staæ siê twoim Zbawicielem i Panem.
Czy zaufa³eœ Mu, aby ci przebaczy³? Czy jest twoim Przyjacielem? Jeœli tak, to b¹dŸ jak £ukasz i mów
innym, jaki jest wspania³y.

Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 4: Ludzie, którzy napisali Ewangelie – Jan
Przeczytaj

Jan 20,31

Z³oty wiersz:

Jan 20,26-31

Kim by³ Jan?
Jan, podobnie jak Mateusz, by³ jednym z dwunastu uczniów. By³ on jednym z pierwszych
naœladowców Jezusa. By³ obecny przy ukrzy¿owaniu i by³ œwiadkiem Jego zmartwychwstania. Oprócz
Ewangelii napisa³ równie¿ trzy krótkie listy i Ksiêgê Objawienia.
Przeczytaj 1 Jana 1,1. (Jest to pierwszy z trzech listów Jana).
Pan Jezus jest tutaj nazwany „S³owem ¿ywota (¿ycia)”.
Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA, obok faktów dotycz¹cych Jana
i Pana Jezusa.
Jan s³ysza³ przemawiaj¹cego Jezusa. ................
Jan tylko zobaczy³ Jezusa we œnie.
................
Rêce Jana dotyka³y Jezusa.
................

3

Jan nie wymienia siebie z imienia w tej Ewangelii, ale nawi¹zuje do siebie w szczególny sposób.
Przeczytaj Jan 13,23, aby odkryæ, jak Jan nazwa³ siebie.
1
Uzupe³nij drzewo genealogiczne Jana, gdy przeczytasz Marka 1,19 i 20 i
wpisz ich imiona.

Matka

Ojciec:

Jan

Brat:
2

Jaki by³ zawód Jana? Zakreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.
Piekarz

Rolnik

Budowniczy

Rybak

Zarówno Jan jak i jego brat, Jakub, jak i ich przyjaciel, Piotr, byli szczególnymi uczniami poœród
dwunastu aposto³ów.

1
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Jan opisuje Jezusa jako Syna Bo¿ego.
Widzimy, ¿e £ukasz podkreœla, i¿ Pan Jezus jest Doskona³ym Cz³owiekiem. Jan podkreœla, ¿e On jest
Synem Boga.
Przeczytaj poni¿sze wiersze i napisz, co o sobie powiedzia³ Pan Jezus.
................................................................ Jan 10,9

Ja jestem

................................................................ Jan 10,11
................................................................ Jan 14,6
................................................................ Jan 15,1

8

„Ja jestem” to tytu³ lub imiê Boga. (Zobacz 2 Moj¿. 3,14)
W Ewangelii Jana Pan Jezus u¿ywa tego tytu³u w stosunku do siebie.

Jezus Chrystus jest Bogiem w ludzkim ciele.
Poni¿ej s¹ trzy nastêpne „Ja jestem” i trzy cuda, które zrobi³ Pan Jezus. Po³¹cz liniami ka¿de ze
stwierdzeñ „Ja jestem” z cudem, który ilustruje je najlepiej.
„Jam jest zmartwychwstanie i ¿ywot”. (Jan 11,25)

Jezus karmi 5000 ludzi. (Jan 6)

„Ja jestem œwiat³oœci¹ œwiata”. (Jan 8,12)

Jezus wzbudza £azarza ze œmierci. (Jan 11)

„Ja jestem chlebem ¿ywota” (Jan 6,35)

Jezus uzdrawia niewidomego. (Jan 9)
3

Wszystkie cuda by³y ZNAKAMI, ¿e Pan Jezus jest Synem Bo¿ym.
Wpisz poni¿ej z³oty wiersz i PODKREŒL s³owo, które mówi nam, ¿e Jan mia³ nadziejê, ¿e coœ
uczynimy, gdy przeczytamy jego Ewangeliê. (To wa¿ne s³owo wystêpuje 99 razy w Ewangelii Jana.)

2
Ludzie, którzy spisali wszystkie cztery Ewangelie, napisali je po to, aby powiedzieæ nam, jaki
wspania³y jest Pan Jezus. Czy otrzyma³eœ ¿ycie wieczne przez to, ¿e Mu zaufa³eœ? Pamiêtaj Jego
w³asne s³owa, które zaczynaj¹ siê od „Ja jestem” i znajduj¹ siê w Jana 14,6.
„Ja jestem droga i prawda i ¿ywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”.
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