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Lekcja 1: Jezus spotyka w Jerychu pewnego cz³owieka
Przeczytaj

£uk. 19,1-10

Z³oty wiersz

£uk. 19,10

Cz³owiek z fragmentu do przeczytania pracowa³ w Jerychu pobieraj¹c podatki. Biblia nazywa go
celnikiem a inni mówi¹c o nim nazywaj¹ go bardziej wspó³czeœnie poborc¹ podatkowym.
Wpisz poni¿ej jego imiê.
1
W pewien sposób odniós³ on w swojej pracy du¿y sukces.
Przeczytaj w. 2 i wpisz dwie przyczyny tego stwierdzenia.
By³
By³

2
Poborcy podatkowi byli przewa¿nie bardzo nielubiani, poniewa¿ czêsto byli
nieuczciwi bior¹c wiêcej pieniêdzy ni¿ by³o potrzeba. Poza tym byli traktowani jako
„zdrajcy”, poniewa¿ pracowali dla znienawidzonych Rzymian.

Zacheusz widocznie by³ zmêczony swoj¹ nieuczciw¹ drog¹ i pragn¹³ nowego, lepszego ¿ycia.
Odpowiedz PRAWDA - P lub NIEPRAWDA - N.
On bardzo pragn¹³ widzieæ Jezusa.

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

Przeciska³ siê przez t³um, aby mieæ szansê porozmawiaæ z Jezusem.

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

Poniewa¿ by³ niskiego wzrostu, mia³ trudnoœci zobaczyæ Jezusa.

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

Wspi¹³ siê na d¹b, aby ukryæ siê przed Jezusem.

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

Wspi¹³ siê na drzewo sykomory, aby móc zobaczyæ Jezusa.

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

5

S C2/1

Mo¿e Zacheusz ba³ siê czy Pan Jezus przyjmie takiego grzesznego znienawidzonego cz³owieka jako
jednego ze swoich uczniów. Bardzo szybko siê o tym przekona³.
Wpisz poni¿ej co Jezus powiedzia³, kiedy zatrzyma³ siê pod drzewem.

2
Te s³owa ucz¹ nas, ¿e Pan Jezus kocha nas pomimo tego, ¿e jesteœmy grzesznikami i ¿e jest chêtny zmieniæ
nas, jeœli szczerze chcemy odwróciæ siê od naszych grzechów.
Teraz Zacheusz musia³ podj¹æ decyzjê, jak zareagowaæ na to, co powiedzia³ do niego Pan Jezus: ma Mu
byæ POS£USZNY czy ZIGNOROWAÆ Go.
Wpisz poni¿ej wiersz, który mówi nam, co zrobi³.

2
To by³a m¹dra decyzja. Czy przyj¹³eœ ju¿ Pana Jezusa do swojego ¿ycia jako Pana
i Zbawiciela? (Przeczytaj Jan 1,12).
To, co powiedzia³ (wiersz 8), pokazuje nam, ¿e sta³ siê zmienionym cz³owiekiem. Jego
zachowanie jako naœladowcy Pana Jezusa musia³o byæ inne. To, co Pan Jezus
powiedzia³ do niego (wiersze 9 i 10), wskazuje, ¿e przyj¹³ i „zbawi³” poborcê
podatkowego.
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Przeczytaj wiersze 8-10 i zakreœl w Rozsypance literowej
odpowiedzi na poni¿sze pytania. (Odpowiedzi mog¹ byæ
umieszczone we wszystkich mo¿liwych kierunkach).
1. Jak¹ czêœæ swoich majêtnoœci obieca³ rozdaæ Zacheusz?
2. Jakiego tytu³u u¿y³ Zacheusz w stosunku do Jezusa?
3. Jezus, gdy przyszed³ do jego domu, powiedzia³, ¿e coœ sta³o siê
udzia³em tego domu. Co to by³o?
4. Jacy ludzie mieli korzyœæ z obietnicy Zacheusza?
5. Jakiego tytu³u u¿y³ w stosunku do siebie Jezus?
(Dwa s³owa)
6. Czyim synem zosta³ nazwany Zacheusz?
6

Wpisz z³oty wiersz.

2
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Lekcja 2: Jezus spotyka kobietê przy studni.
Przeczytaj

Jan 4,5-30

Z³oty wiersz:

Jan 4,29

W poprzedniej lekcji widzieliœmy, ¿e ¯ydzi nienawidzili poborców podatkowych - celników. W tej
lekcji zobaczymy, ¿e nie lubili równie¿ innej grupy ludzi.
Przeczytaj wiersz 9 i napisz nazwê tej grupy.

S __ __ __ __ __ __ __ __ __ E.

1

Pewnego razu Jezus przechodzi³ przez Samariê i wszed³ do miasta.
1

Wpisz nazwê miasta.
¯ydzi nienawidzili tych ludzi i nie chcieli mieæ
z nimi do czynienia, poniewa¿ oni byli poganami
zmieszanymi z ¯ydami a nie czystej krwi ¯ydami.
Pan Jezus jednak by³ inny. On kocha³
WSZYSTKICH ludzi bez wzglêdu na kolor skóry
czy rasê. Zobaczmy jak potraktowa³ kobietê
samarytañsk¹.
Przekreœl wszystkie niew³aœciwe s³owa
w poni¿szych zdaniach.
Pan Jezus z tego wzglêdu ¿e by³ zmêczony usiad³ przy

DRZEWIE / RZECE / STUDNI.

Przysz³a tam kobieta, aby
PAŒÆ SWOJE OWCE / NABRAÆ TROCHÊ WODY / UPRAÆ SWOJE UBRANIE.
Jezus poprosi³ j¹, aby

DA£A MU SIÊ NAPIÆ / ODSZED£ / DA£A MU COŒ DO JEDZENIA.

By³a zdziwiona jego proœb¹, poniewa¿ On by³ SAMARYTANINEM / ¯YDEM /
RZYMIANINEM, a ona by³a SAMARYTANK¥ / GRECZYNK¥ / ¯YDÓWK¥.
By³a zmieszana, kiedy Jezus powiedzia³, ¿e mo¿e daæ jej
DU¯O PIENIÊDZY / ¯YW¥ WODÊ / DROGIE PERFUMY.

6

Jezus chcia³, aby zrozumia³a, ¿e On ma dla niej DAR, który ca³kowicie by j¹ zadowoli³ i w rezultacie
da³by jej ¿ycie wieczne. Ten DAR, oczywiœcie, to ON SAM. By³o jednak wielkie pytanie: Czy przyjmie
Go, gdy ca³kowicie uwierzy w Niego? Z pewnoœci¹ by³a bardzo zainteresowana posiadaniem tego daru.
Wpisz poni¿ej, co powiedzia³a w wierszu 15.

1

S C2/2

W³aœnie wtedy Pan Jezus zmieni³ temat.
Kogo kaza³ jej zawo³aæ?

1

Jak¿e musia³a byæ zdumiona, gdy Pan Jezus przypomnia³ jej dok³adnie szczegó³y z jej ¿ycia. On
wiedzia³ wszystko o niej. Wtedy wyczu³a, ¿e to musi byæ ktoœ bardzo szczególny.
W jaki sposób okreœli³a Go? (Zobacz wiersz 19).
1
Wkrótce odkry³a, ¿e On by³ jeszcze wiêkszy ni¿ myœla³a!
Wpisz brakuj¹ce litery w poni¿szym zdaniu. (Zobacz wiersz 25).
„JEZUS to M __ __ __ __ __ __

2

lub C __ __ __ __ __ __ S”.

Te dwa s³owa (które maj¹ podobne znaczenie) to tytu³y Zbawiciela, którego Bóg obieca³ zes³aæ na
ziemiê. Jezus powiedzia³ tej kobiecie, ¿e On naprawdê jest tym Zbawicielem.
Wpisz poni¿ej, co Jezus powiedzia³ do niej w wierszu 26.

1
Odpowiedz na poni¿sze pytania.
Kto przyszed³ pod koniec ich rozmowy?
Co wywo³a³o zdziwienie uczniów?
Gdzie posz³a ta kobieta?
Co pozostawi³a przy studni?
4

Wpisz z³oty wiersz, który wyjaœnia, co powiedzia³a ludziom z tego miasta.

2
Pogardzana Samarytanka zosta³a przekonana, ¿e Jego twierdzenie, ¿e jest Mesjaszem (Chrystusem) jest
prawd¹. W swoim sercu uwierzy³a w Niego. Przyjê³a ¿yw¹ wodê, któr¹ jej zaoferowa³. Czy TY wierzysz?
Czy TY przyj¹³eœ dar Bo¿y: ¿ycie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym?
(Rzymian 6,23).
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Lekcja 3: Jezus spotyka cz³owieka w nocy.
Przeczytaj

Jan 3,1-16

Z³oty wiersz:

Jan 3,16

Lubimy co roku obchodziæ urodziny. Mi³o nam, gdy otrzymujemy kartki z ¿yczeniami a mo¿e nawet
prezenty. Mo¿emy mieæ nawet przyjêcie z tortem ze
œwiecami!
We fragmencie do przeczytania Pan Jezus wyjaœnia, w jaki
sposób cz³owiek mo¿e byæ nowonarodzony lub narodziæ
siê na nowo.
Wpisz poni¿ej (z wiersza 1) imiê cz³owieka, z którym
Jezus rozmawia³ i jeden fakt z jego ¿ycia.
Jego imiê:
On by³:

2

W rozmowie z nim Pan Jezus powtórzy³ kilka razy, ¿e koniecznie musimy NARODZIÆ SIÊ NA
NOWO, jeœli chcemy byæ w Bo¿ym Królestwie.
Przepisz ze swojej Biblii JEDNO z takich stwierdzeñ Jezusa, w których to powiedzia³.
(Masz do wyboru kilka takich wierszy.)

2
Nikodem by³ zmieszany. Czy Jezus mia³ na myœli, ¿e powinien znowu staæ siê malutkim dzieckiem
i prze¿yæ ponowne narodziny - takie jak za pierwszym razem?
Wpisz obok numer wiersza, w którym
Nikodem mówi o swoim problemie.

Wiersz

1

Ta idea by³a zupe³nie z³a. Co zatem Jezus mia³ na myœli mówi¹c o narodzeniu na nowo? Pomyœl! Co sta³o
siê, kiedy siê narodzi³eœ? OdpowiedŸ: ROZPOCZ¥£EŒ SWOJE ¯YCIE! Kiedy cz³owiek RODZI SIÊ NA
NOWO, otrzymuje NOWE ¯YCIE, ¿ycie, które ró¿ni siê od naturalnego ¿ycia, które otrzymujemy od
naszych rodziców.
Jakie s³owo jest u¿yte w wierszu 16, by opisaæ to nowe ¿ycie?

1

NARODZIÆ SIÊ NA NOWO oznacza mieæ Bo¿e ¿ycie, które jest daleko lepsze i nigdy siê nie koñczy.
Bóg oferuje go nam jako dar. (Przeczytaj Rzymian 6,23).

S C2/3

Bóg da nam ten dar ¿ycia wiecznego pod JEDNYM tylko warunkiem. Mówi o tym zarówno wiersz 15
jak i 16.
Wpisz w ramkê, co Bóg chce, byœmy zrobili.
Czy pamiêtasz historiê ze Starego Testamentu, któr¹ Jezus przypomnia³ Nikodemowi. (Przeczytaj j¹
ponownie w 4 Moj¿eszowej 21,4-9). Moj¿esz wywy¿szy³ miedzianego wê¿a na drzewcu i Izraelici, którzy
zostali uk¹szeni przez wê¿e i umierali, otrzymywali NOWE ¯YCIE, kiedy spojrzeli na niego. Dzisiaj, z
tego powodu, ¿e Pan Jezus zosta³ wywy¿szony na krzy¿u, mo¿emy mieæ ¯YCIE WIECZNE (tzn. narodziæ
siê na nowo), jeœli spojrzymy na Niego i uwierzymy w Niego z ca³ego naszego serca.
Wpisz z³oty wiersz.

Rozwi¹¿ krzy¿ówkê, która oparta jest na fragmencie do przeczytania.
Poziomo
6. Nikodem, zwracaj¹c siê do
Jezusa, nazwa³ Go ..................
5. Nikodem stwierdzi³, ¿e Jezus
przyszed³ na œwiat jako
......................... .
7. Gdy rodzimy siê na nowo,
rodzimy siê z ................
(w. 8).
10.Cz³owiek ze Starego Testamentu
wspomniany przez Pana Jezusa.
6
2. Bóg to umi³owa³.
Pionowo
3. Nikodem nale¿a³ do tej sekty
9
¿ydowskiej.
10
2. Nikodem przyszed³ do Jezusa o
tej porze.
8. Inaczej: cudowny znak.
4. Narodzenie z Ducha porównane
jest do wiania .................... .
1. Ten rodzaj ¿ycia, który
otrzymujemy, gdy uwierzymy w Pana Jezusa.
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Lekcja 4: Jezus spotyka niewidomego cz³owieka.
Przeczytaj

Jan 9,1-38

Z³oty wiersz:

Jan 9,25

Urodzi³ siê niewidomym! Co za tragedia. Jednak Pan Jezus wspó³czu³ takim ludziom i u¿ywa³ swojej
mocy, aby daæ im doskona³y wzrok.
Zaznacz przy dobrych odpowiedziach (ü) a przy z³ych (û).
Ten cz³owiek by³ ¿ebrakiem.
Pan Jezus naplu³ na niego.
On uczyni³ b³oto i po³o¿y³ na oczy tego cz³owieka.
Potem pos³a³ go do sadzawki Betezda.

q
q
q
q
q

5
Kiedy ten cz³owiek pos³ucha³ polecenia Pana,
móg³ normalnie widzieæ.
Jak¿e musia³ byæ przejêty i szczêœliwy, gdy zobaczy³ ludzi i wszystko dooko³a po raz pierwszy w ¿yciu.
Ale nie wszyscy byli zadowoleni. Wkrótce rozpoczê³a siê gorzka k³ótnia czy Jezus by³ dobry czy nie.
Przeczytaj wiersze 13-17 i wpisz odpowiedzi na te pytania.
Jak nazywali siê ¿ydowscy przywódcy, którzy k³ócili siê?

Dlaczego jedni z nich myœleli, ¿e Jezus nie by³ od Boga?

Jak¹ przyczynê podali drudzy, aby dowieœæ, ¿e nie móg³ byæ grzesznikiem?

Co powiedzia³ niewidomy cz³owiek o Jezusie w wierszu 17?
4
Widzimy, jak podzieleni byli w swoich opiniach dotycz¹cych Jezusa. Tak samo jest i dzisiaj. Niektórzy
s¹ za Nim a niektórzy przeciwko Niemu. Mo¿e zastanawiasz siê, czy to wa¿ne? Przeczytaj, co Jan 3,36
mówi na ten temat. Która z czêœci tego wiersza mówi o TOBIE?
¯ydzi zaczêli myœleæ, ¿e ten cz³owiek tak naprawdê nie urodzi³ siê jako niewidomy.
Kogo pytali, czy naprawdê urodzi³ siê jako niewidomy?
1

S C2/4

Dyskusja dotycz¹ca Jezusa toczy³a siê dalej. Faryzeusze starali siê jak mogli, aby uzdrowiony cz³owiek
powiedzia³, ¿e Pan Jezus jest grzesznikiem. Ale on nie zgadza³ siê z takim stwierdzeniem.
Wpisz poni¿ej, co powiedzia³ w z³otym wierszu.

2
Od tej chwili by³ coraz odwa¿niej mówi³ w co wierzy odnoœnie Jezusa. Przepisz wiersz 33.

1
W rezultacie ¿ydowscy przywódcy wyrzucili go ze swojej synagogi (wiersz 22 i 34). Wtedy odkry³, ¿e nie
zawsze ³atw¹ rzecz¹ jest wierzyæ w Pana Jezusa i wyznawaæ Go przed innymi. Ale wtedy, gdy nikt go nie
chcia³, Pan Jezus by³ jego PRAWDZIWYM PRZYJACIELEM. Przyszed³ do niego i pomóg³ mu
zrozumieæ i uwierzyæ.
Opisz W£ASNYMI S£OWAMI, co zdarzy³o siê w wierszach 35-38.

3
My tak¿e mo¿emy liczyæ, ¿e Pan Jezus zaspokoi nasze potrzeby i pomo¿e nam, jeœli prawdziwie
powierzyliœmy Mu nasze ¿ycie.
Aby skoñczyæ tê lekcjê, wpisz w wykropkowanych miejscach, kto powiedzia³ poni¿sze s³owa:
Jest doros³y, pytajcie go.

...............................................
My wiemy, ¿e cz³owiek
ten jest grzeszny.
...............................................
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Wierzê, Panie!

...............................................
Ja jestem œwiat³oœci¹
œwiata.
...............................................

Odeœlij swoje lekcje
pod adresem:

4

