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Lekcja 1: Przypowieœci –
Dwaj d³u¿nicy
Proponowane fragmenty do dalszego czytania

Suma ...........................
Ogó³em ........................

Przeczytaj

Z³oty wiersz

Psalm 86,1-7; Dz.Ap. 13,38 i 39; Efezjan 4,25-32;

£ukasz 7,36-50
Rzymian 5,1

Pan Jezus zosta³ zaproszony na posi³ek razem z innymi do domu pewnego faryzeusza. Faryzeusze to
grupa bardzo religijnych ¯ydów i byli uwa¿ani za przywódców przez resztê ludnoœci.
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Poziomo:
Ile by³o d³u¿ników?
Z czego by³ wykonany s³oik z olejkiem?
Faryzeusz nie da³ tego do obmycia stóp Jezusa.
Tym skropi³a kobieta nogi Jezusa.
Pionowo:
Faryzeusz nie .......................... olejkiem g³owy
Jezusa.
Kobieta wytar³a nimi nogi Jezusa.
Faryzeusz myœla³, ¿e Jezus nie jest
..........................., gdy¿ wiedzia³by, kim jest ta
kobieta.
Imiê faryzeusza.
10
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Szymon faryzeusz uwa¿a³, ¿e Jezus nie jest prorokiem. Musia³o byæ dla niego wielkim zaskoczeniem,
kiedy odkry³, ¿e Pan jezus dok³adnie wiedzia³, o czym on myœli. Pan Jezus zna³ jego myœli, poniewa¿

Jezus jest Bogiem

Pan Jezus zna równie¿ nasze myœli!

Przypowieœæ, któr¹ Jezus wtedy powiedzia³ Szymonowi to tylko ma³a czêœæ fragmentu do przeczytania (w. 41- 43).
Przypowieœæ to historia dotycz¹ca codziennych rzeczy
z g³êbszym znaczeniem dotycz¹cym Boga i jego dróg.
Pomyœl o g³êbszym znaczeniu tej przypowieœci. Przeczytaj ponownie wiersze 41-43.
Wierzyciel (ktoœ, kto komuœ po¿yczy³ pieni¹dze) przedstawia Boga. Ci dwaj d³u¿nicy to jakichœ dwóch ludzi.
Jednak¿e jeden z nich prowadzi³ o wiele bardziej grzeszne ¿ycie ni¿ drugi i dlatego by³ bardziej „winny” wobec
Boga. Ale ¿aden z nich nie by³ w stanie zap³aciæ swojego d³ugu Bogu. Bóg odpuœci³ obydwum ca³kowicie, ale ten,
komu wiêcej Bóg odpuœci³, by³ bardziej wdziêczny i bardziej kocha³ Boga.
Co najpierw powiedzia³ Jezus do kobiety w tym fragmencie?

2

Co inni goœcie mówili miêdzy sob¹?

2
Wiedzieli, ¿e tylko Bóg mo¿e odpuœciæ grzechy cz³owiekowi i nie zrozumieli, ¿e Pan Jezus jest
Bogiem. Co Jezus powiedzia³ kobiecie na koñcu fragmentu do przeczytania?

2

Wpisz z³oty wiersz.

2
Jakie wspólne s³owo pojawia siê w wierszach 41-43?
2

Czy twoje grzechy zosta³y ci darowane?
Czy kochasz Pana Jezusa za to, co zrobi³ dla ciebie?
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Lekcja 2: Przypowieœci –
Kto jest moim bliŸnim?

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Filipian 2,1-11; Mateusza 5,43-48; £uk. 6,31-38

Z³oty wiersz

£uk. 10,25-37

£uk. 10,27

Jest to bardzo dobrze znana przypowieœæ, która zwykle nazywana jest „Przypowieœci¹ o dobrym Samarytaninie”.
Pan Jezus powiedzia³ tê przypowieœæ w odpowiedzi na pytanie postawionego przez uczonego w zakonie - eksperta
w prawie, które da³ Moj¿esz. Ten uczony myœla³, ¿e wie wszystko i myœla³, ¿e bêdzie w stanie z³apaæ na czymœ
Pana Jezusa ale nie móg³. Czasami wydaje siê nam, ¿e te¿ wszystko wiemy, ale tak nie jest.
Mamy jednak nadziejê, ¿e bêdziesz zna³ wszystkie
brakuj¹ce wyrazy w poni¿szych zdaniach.
Zakreœl je w rozsypance literowej a tak¿e
uzupe³nij zdania.
W wierszu 27: Mamy kochaæ naszego Boga z
ca³ego _ _ _ _ _ , z ca³ej _ _ _ _ _
i z ca³ej _ _ _ _ _ .

UK£ADANKA
J
B
C
K
A
P
£
A
N

E
E
D
U
S
Z
Y
H
I

RO
OG
RD
J Y
E R
S T
AB
UM
NA

Z
E
E
K
C
U
C
A
T

O L I
I N Z
F LG
L £ Œ
AOP
HWY
DOE
R £ E
Y RA

MAA
I L B
H I L
MN E
Y RW
ZM I
F G T
GOA
MA S

Mamy kochaæ swojego _ _ _ _ _ _ _ _ _
jak siebie samego.
W przypowieœci, ten cz³owiek szed³ z
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ do _ _ _ _ _ _ _ .
Zbójcy napadli na niego i zostawili go
na pó³ _ _ _ _ _ _ _ _ .
_ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _
przeszli obok tego cz³owieka zanim przyby³
Samarytanin.
10

Zarówno kap³an jak i lewita pracowali w ¿ydowskiej œwi¹tyni w Jerozolimie. Jednak nie zrobili nic,
aby pomóc rannemu cz³owiekowi.
Podaj swoje sugestie, dlaczego nie zrobili nic, aby mu pomóc.

1
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Co czu³ Samyrytanin, kiedy zobaczy³ rannego cz³owieka?
1
Jest wielu ludzi dooko³a nas, którzy s¹ chorzy, g³odni i smutni. Czy wspó³czujemy im? Czy robimy
dla nich coœ, aby im pomóc? „Dobry Samarytanin” zrobi³ pomimo tego, ¿e cz³owiek le¿¹cy przy
drodze by³ dla niego obcy i pochodzi³ z innego narodu.
„Dobry Samarytanin” pomóg³ mu podchodz¹c do niego. Potem wyla³ na jego rany dwie rzeczy.
Co to by³o?
2
Potem posadzi³ tego cz³owieka na swojego os³a i zawióz³ w takie miejsce, gdzie móg³ siê nim opiekowaæ.
Gdzie zawióz³ go Samarytanin?
1
On te¿ zap³aci³ za jego pobyt. Ile zap³aci³?

1
Nie tylko to, ale te¿ obieca³, ¿e gdy powróci, zap³aci wszystko, co gospodarz wyda na opiekowanie siê nim.
Gdy Jezus zakoñczy³ tê przypowieœæ, powiedzia³ uczonemu, co powinien robiæ. Co to by³o?

2

Naszymi bliŸnimi s¹ nie tylko osoby nam dobrze znane ale wszyscy, których spotkamy w szkole, na
ulicy, w autobusie, itp. Powinniœmy byæ gotowi, aby pomóc ka¿demu, kto potrzebuje
pomocy w ka¿dym czasie i wszêdzie.
Jest tak¿e jeszcze g³êbsze znaczenie tej przypowieœci. Ranny cz³owiek le¿¹cy
przy drodze jest obrazem ka¿dego z nas. On potrzebuje kogoœ, kto go uratuje;
tak wiêc musimy byæ uratowani i zbawieni od naszych grzechów.
Jest Dobra Nowina, ¿e Pan Jezus przyszed³ z nieba, aby nas wyzwoliæ. On
zap³aci³ potrzebn¹ cenê, aby to zrobiæ, umieraj¹c za nas na krzy¿u Golgoty.
Wpisz poni¿ej z³oty wiersz.

2
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Lekcja 3: Przypowieœci –
G³upi cz³owiek

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Przypowieœci 11,4 i 28; Amos 4,12 i 13; Mateusz 6,19-21;

Z³oty wiersz

£uk. 12,13-21

£uk. 12,15

Pan Jezus ponownie powiedzia³ przypowieœæ w odpowiedzi na rzucon¹ Mu uwagê. W tym przypadku
zmar³ ojciec tego cz³owieka, który rozmawia³ z Jezusem. Cz³owiek ten nie mia³ mieæ udzia³u w
dziedzictwie choæ czu³, ¿e mu siê ono nale¿y.
Co ten cz³owiek chcia³, aby Jezus uczyni³?

2
U³ó¿ g³ówne etapy przypowieœci, tak jak to jest napisane pono¿ej, we w³aœciwej kolejnoœci,
numeruj¹c kratki od 1 do 5.
Ten cz³owiek powiedzia³: Uczyniê tak: Zburzê moje stodo³y, a wiêksze zbudujê i zgromadzê
tam wszystko zbo¿e swoje i dobra swoje.
Ale rzek³ mu Bóg: G³upcze!
Pomyœla³ sobie: Co mam uczyniæ, skoro nie mam ju¿ gdzie gromadziæ plonów moich?
Powiedzia³ do duszy swojej: Duszo, odpocznij, jedz, pij, wesel siê.
Jego pole przynios³o obfity plon.

5

Uporz¹dkuj litery, aby znaleŸæ dwa s³owa u¿yte na okreœlenie cz³owieka z przypowieœci.

zaobgc

ep³guic
1

Cz³owiek, który zada³ Panu Jezusowi to pytanie by³ taki sam jak bogacz z przypowieœci. Obydwaj
byli chciwi i myœleli tylko o sobie.
Ile razy w wypowiedzi bogacza móg³byœ wstawiæ s³owo „Ja”?
OdpowiedŸ wpisz w kratce obok.
Ten cz³owiek zapomnia³ o tak wielu rzeczach! W rzeczywistoœci wcale nie
pomyœla³ o Bogu.
1
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W rzeczywistoœci ten cz³owiek by³ bardzo biedny. On nie pozostawi³ miejsca dla Boga. Bóg jednak by³ bardzo nim
zainteresowany. Czy zdajesz sobie sprawê, jak bardzo Bóg interesuje siê TWOIM ¿yciem?
Poci¹g proste linie od ka¿dego z tytu³ów Boga do w³aœciwego wyjaœnienia.
Bóg Stworzyciel

Ten, który panuje nad ¿yciem i œmierci¹.

Bóg Mi³oœci

Ten, którego musimy spotkaæ pewnego dnia, aby wyjaœniæ, jak ¿yliœmy.

Bóg Wiecznoœci (Czasu)

Ten, który chce okazaæ swoj¹ mi³oœæ ty, którzy s¹ biedni.

Bóg S¹du

Ten, który uczyni³ glebê, s³oñce i deszcz.
4

Napisz W£ASNYMI S£OWAMI, jak zaplanowa³ bogaty cz³owiek swoj¹ przysz³oœæ?

2

Co Bóg powiedzia³ o jego przysz³oœci?

2

Wpisz z³oty wiersz i PODKREŒL ostrze¿enie, które da³ Pan Jezus.

3
.
Ten cz³owiek ¿y³ tylko dla siebie. To sprawi³o, ¿e w oczach Bo¿y by³ g³upi. Musimy przygotowaæ siê
na to, co przyjdzie po œmierci. Kiedy poprosimy o odpuszczenie, Pan Jezus nie tylko usunie nasze
przesz³e grzechy ale równie¿ da nam ¿ycie wieczne, które zapewnia nam miejsce w niebie z Nim na
zawsze. Cz³owiek, który to uczyni nie jest g³upi lecz bardzo m¹dry zgodnie z Bo¿ymi wymaganiami.
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Lekcja 4: Przypowieœci –
Wielka wieczerza

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Mateusz 28,16-20; Efezjan 2,1-13;

Z³oty wiersz

£uk. 14,15-24

Jan 6,37

A oto inna przypowieœæ, któr¹ Pan Jezus przedstawi³ w odpowiedzi na uwagê cz³owieka siedz¹cego
przy stole.

1
Zaznacz w³aœciw¹ odpowiedŸ.
Pan Jezus opowiedzia³ tê przypowieœæ o cz³owieku, który:
1. zbudowa³ nowy dom.
2. kupi³ sobie byd³o.
3. przygotowa³ wielk¹ ucztê.
4. o¿eni³ siê.

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

1

Ta przypowieœæ w tym miejscu przypomina nam o Bogu. Tak jak ten cz³owiek przygotowa³ wielk¹
wieczerzê, tak Bóg przygotowa³ dla ka¿dego z nas ratunek lub zbawienie, którego tak potrzebujemy.
Przeczytaj i wpisz poni¿ej Tytusa 2,11.

2
Kiedy wszystko by³o gotowe, cz³owiek pos³a³ swojego s³u¿¹cego do tych, którzy byli zaproszeni.
Co s³uga mia³ im powiedzieæ?

1
Dzisiaj Bóg ma wielu „s³ug”, którzy mówi¹ ludziom o Jego ofercie ¿ycia wiecznego w Panu Jezusie. Jeœli wierzysz
w Niego, spróbuj o Nim powiedzieæ swoim przyjacio³om i o tym, co On mo¿e dla nich uczyniæ.
On chce, aby wszyscy prawdziwi wierz¹cy byli Jego ____________________ .
ZnajdŸ brakuj¹cy wyraz z Dziejów Apostolskich 1,8

1

Kiedy s³uga zda³ sprawozdanie swojemu panu, pan rozgniewa³ siê.
Dlaczego by³ taki smutny i rozgniewany?

2

G B1/ 4

Uk³adanka

1

Przeczytaj uwa¿nie, co ci, którzy byli zaproszeni odpowiedzieli i uzupe³nij uk³adankê.
1. Pewien cz³owiek przygotowa³ .....................................................
3
2. Gdy by³a gotowa, pos³a³ s³ugê, aby powiedzia³ zaproszonym:
.........................................
3. Wszyscy zaproszeni wymawiali siê mówi¹c: Miej mnie za
2
4
.........................................
4. Jeden z nich powiedzia³: Kupi³em piêæ par .................................
5. Poszed³, aby je .............................................................................
7
6. Inny powiedzia³: ................................................................. pole.
5
6
7. O¿eniæ siê to znaczy zawrzeæ zwi¹zek
7
.........................................
Poszukaj poprzecznie ukrytego w uk³adance s³owa i wpisz je w
ramce poni¿ej.
1
W koñcu dom by³ nape³niony. Wymieñ cztery rodzaje ludzi, którzy
przybyli:
1. _______________________ 2. _______________________
3. _______________________ 4. _______________________
2
Oni po prostu przyjêli zaproszenie i cieszyli siê wieczerz¹. Nikt z nich nie
zosta³ wyrzucony! Pan Jezus przyjmie ciê, jeœli przyjdziesz do Niego.
Wpisz z³oty wiersz.

1
W przypowieœci Pan Jezus ostrzega nas o niebezpieczeñstwie
przedk³adania innych rzeczy ponad Jego zaproszenie. Jakie to by³oby
smutne, gdybyœmy nie mogli byæ w niebie, gdy mieliœmy szansê, aby
tam byæ!
Przeczytaj i wpisz poni¿ej £ukasza 13,28

Zaproszenie
dla
ciebie

1
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