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Lekcja 1: Cuda - Woda w wino
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Psalm 86,1-12 £ukasz 11,1-13 Jan 15,9-14

Przeczytaj

Z³oty wiersz

Jan 2,1-11
Jan 14,15
Jan 15,14

To by³ pierwszy cud, jakiego dokona³ Pan Jezus i jest on opisany tylko w Ewangelii Jana. Jezus, jego
matka i uczniowie byli goœæmi na weselu, nie wiemy jednak czyje to by³o wesele.

Krzy¿ówka
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4.
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Poziomo
Jezus dokona³ na tym weselu pierwszego ............
Sta³y tam ...................... naczynia na wodê.
Jezus objawi³ tam swoj¹ ....................... .
Liczba tych naczyñ (st¹gwi).
Pionowo
Ona powiedzia³a Jezusowi, ¿e brak³o wina.
Wesele odbywa³o siê w ............. Galilejskiej.
Oni uwierzyli w Pana Jezusa.
Ci ludzie nape³nili naczynia wod¹.
9

4

ZnajdŸ wiersz, w którym Maria rozmawia³a z s³u¿¹cymi i napisz, co im powiedzia³a

2

G B2/1

My równie¿ powinniœmy robiæ to, o co prosi nas Pan Jezus. Kiedy to robimy, jesteœmy
Mu 17/16/19/13/21/19/24/15/9

_ _ _ _ _ _ _ _ _.

(a=1, b=2, itd. Z³am szyfr i wpisz poszukiwane s³owo.)
1
Pokazujemy, ¿e kochamy Boga wtedy, gdy robimy to, co On nam mówi. Jeœli nie chcemy nawet spóbowaæ byæ
pos³usznym Bo¿ym przykazaniom, to pokazujemy, ¿e Go nie kochamy. Tylko wtedy mo¿emy nazwaæ siê Jego
naœladowcami i przyjació³mi, gdy zaufaliœmy Mu jako swojemu Zbawicielowi i jesteœmy Mu pos³uszni.
Wpisz poni¿ej obydwa z³ote wiersze i podkreœl kluczowe s³owo w ka¿dym z nich.

4
Kto mówi w obu tych wierszach?

1

W jaki sposób mo¿emy dowiedzieæ siê, co Bóg chce, abyœmy zrobili?

1

Przez czytanie Biblii. Biblia jest Bo¿ym S³owem dla nas

Co mówi Psalm 119,105?

2
W Biblii Bóg uczy nas i prowadzi we wszelkich okolicznoœciach naszego ¿ycia.

2

Przez modlitwê. Modlitwa to rozmowa z naszym Ojcemw Niebie.
Bóg mówi do nas przez Bibliê. My mówimy do Niego w modlitwie o naszych
problemach i potrzebach. Te dwa sposoby porozumiewania s¹ bardzo wa¿ne
w chrzeœcijañskim ¿yciu. Nie mo¿emy mieæ nadziei, ¿e w naszym chrzeœcijañskim
¿yciu bêdziemy pos³uszni Bogu, a¿ bêdziemy gotowi codziennie czytaæ Bibliê i modliæ siê
regularnie, a wtedy mo¿emy wiedzieœ, co Bóg chce, abyœmy robili.

Wpisz pierwsz¹ czêœæ Psalmu 86,11 i niech to bêdzie twoja modlitwa dla tej lekcji.
1
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Lekcja 2: Cuda - Uzdrowienie
ch³opca

Przeczytaj

Jan 4,43-54
Dz.Ap. 16,31
Rzym. 10,9

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Z³oty wiersz

Jan 3,14,-18 i 36 1 Jana 5,1-5 i 10-14

We fragmencie do przeczytania Jezus powraca do miasta, gdzie dokona³ pierwszego cudu. To miasto jest po³o¿one
na pó³nocy Izraela i jest to Galilea. Na po³udnie od Galilei jest Samaria a na po³udnie od Samarii jest Judea, w której
znajduj¹ siê takie miasta jak Betlejem Jerycho, Betania i stolica Izraela - Jerozolima.

Izrael
2. ____
Galilea

3. _____________
1.______________________

4. _________

Samaria
5. _____________

Morze
Œródziemne

N
6. ___________

7. ___________

Morze
Martwe

Umieœæ nastêpuj¹ce miejsca na mapie:
1. Nazwê jeziora.
2. Nazwê miasta, gdzie Jezus dokona³ pierwszego cudu.
3. Miasto, gdzie mieszka³ dworzanin.
4. Miasto, gdzie siê wychowywa³ Jezus. (Zobacz £uk. 4,16).
5. Rzekê, w której Jezus zosta³ ochrzczony (Zobacz Mat. 3,13).
6. Miasto, gdzie obchodzono Œwiêto Paschy.
7. Region, z którego Jezus w³aœnie powróci³.

7
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Wpisz odpowiedzi na poni¿sze pytania do uk³adanki.
1.
2.
3.
4.

Co Pan Jezus zrobi³ z dzieckiem?
Jakiego dnia nast¹pi³a poprawa?
2
Na co dziecko chorowa³o? Mia³o ..............
Co zrobi³ dworzanin ze s³owami
Pana Jezusa?
5. Dworzanin obawia³ siê, ¿e dziecko ............

1

5
3
4
5

Wszystkie odpowiedzi wpisz poziomo. PóŸniej znajdŸ pionowo odpowiedŸ na poni¿sze pytanie i zacieniuj j¹.

Kim by³ dworzanin dla chorego dziecka? ___ ___ ___ ___ ___
1

Przy koñcu tej historii dworzanin nie tylko wierzy³ w to co Pan Jezus mu powiedzia³, ale uwierzy³, ¿e On jest
obiecanym Mesjaszem. Pan Jezus mo¿e uzdrowiæ nie tylko dolegliwoœci fizyczne (np. choroby), ale mo¿e uzdrowiæ
nas duchowo (odpuœciæ nasze grzechy i sprawiæ, ¿e bêdziemy mieæ pokój z Bogiem).
Wyjaœnij W£ASNYMI S£OWAMI, dlaczego dworzanin uwierzy³ w Pana Jezusa.

2
Wpisz poni¿ej Dzieje Apostolskie 16,31 (jeden ze z³otych wierszy).

2
Ten z³oty wiersz pokazuje, ¿e jedynym sposobem, aby otrzymaæ zbawienie od Boga i odpuszczenie naszych
grzechów jest uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa. Z ca³¹ pewnoœci¹ nie mo¿emy zas³u¿yæ na zbawienie dobrymi
uczynkami. Pan Jezus zrobi³ wszystko, co konieczne umieraj¹c na krzy¿u. Wszystko, co musimy zrobiæ, to uwierzyæ.
Wpisz drugi z³oty wiersz i PODKREŒL, w co musimy uwierzyæ, aby byæ zbawionymi.

3
Czy uwierzy³eœ w Pana Jezusa Chrystusa? Czy komuœ powiedzia³eœ, ¿e wierzysz w Niego?
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Lekcja 3: Cuda - Niewidomy
Bartymeusz

Przeczytaj

Mar. 10,46-52

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Z³oty wiersz

Mat. 4,18-22 Efez. 6,10-18 Kolos. 3,8-17

Mar. 10,52

W czasach Pana Jezusa ludzie, którzy urodzili siê jako niewidomi, nie mieli ¿adnej pomocy; niewielu
dba³o o nich i musieli ¿ebraæ o wszystko, czego potrzebowali, aby przetrwaæ. Powinniœmy byæ
wdziêczni Bogu za nasz wzrok i opiekê w stosunku do tych, którzy nie mieli tyle szczêœcia co my.
A oto mapa czêœci Judei wokó³ Morza Martwego lub Morza S³onego - jak go wtedy nazywano.
Nic nie mo¿e ¿yæ w tym morzu, poniewa¿ jest tam tak du¿o soli.
1. _____________
Zaznacz na mapie:1. Nazwê rzeki. (Zobacz do poprzedniej lekcji - ta sama rzeka). 2.__________
2. Nazwa miasta, gdzie Jezus dokona³ tego cudu.
3. Stolica Judei.
4. Miasto, gdzie mieszka³a Maria, Marta
i £azarz. (Zobacz Jan 11,1).
5. Miasto, gdzie narodzi³ siê Jezus.

3._____________
4.__________
5._____________

Morze
Martwe

5

Rozsypanka
Zakreœl odgadniête has³a w rozsypance i wpisz je
przygotowanych miejscach. Has³a mog¹ byæ
wpisane we wszystkich kierunkach.
1. Imiê ojca Bartymeusza. .........................
2. Robi³ to Bartymeusz, aby zebraæ trochê pieniêdzy.
................ .
3. Bartymeusz nazwa³ Jezusa Synem .................... .
4. Jezus powiedzia³ niewidomemu, ¿e uzdrowi³a go
jego ............... .
5. Bartymeusz od razu przejrza³ i ................. za
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Jezusem.
5
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Przeczytaj Psalm 145,18 i wpisz ten wiersz poni¿ej.

2
To by³a z pewnoœci¹ prawd¹ dla Bartymeusza. To mo¿e byæ prawd¹ równie¿ dla ciebie!
Pan Jezus us³ysza³ Bartymeusza i zawo³a³ go.
Wpisz pytanie, które zada³ Pan Jezus i odpowiedŸ, któr¹ da³ Bartymeusz.

?
Bartymeusz
odpowiedzia³:

Jezus
zapyta³

!

2

Pan Jezus by³ zadowolony, ¿e Bartymeusz tak bardzo chce siê z nim spotkaæ. OdpowiedŸ Bartymeusza
dowodzi, ¿e on naprawdê wierzy³, ¿e Pan Jezus móg³ sprawiæ, aby widzia³.
Wpisz poni¿ej z³oty wiersz.

2
Jak¹ wielk¹ zmianê uczyni³ Pan Jezus w ¿yciu Bartymeusza. Jego ciemnoœæ rozproszy³a siê. Móg³ widzieæ.
Przeczytaj i wpisz poni¿ej wiersz Jan 8,12 i odkryj nowy rodzaj ¿ycia, jakim ¿yjemy, jeœli
naœladujemy Pana Jezusa.

2
Co Bartymeusz pozostawi³ zanim
przyszed³ do Jezusa?

1

Mo¿emy powiedzieæ, ¿e p³aszcz Bartymeusza przedstawia³ jego stare ¿ycie. Kiedy idziemy za Panem
Jezusem, musimy pozostawiæ nasz¹ star¹ drogê ¿ycia z jej grzesznymi przyzwyczajeniami i ideami i
naœladowaæ Jego nauczanie i przyk³ad.
Napisz W£ASNYMI S£OWAMI przyczynê, dla której Bartymeusz szed³ za Panem Jezusem.

1
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Lekcja 4: Cuda - Dziesiêciu
trêdowatych

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
2 Król. 5 Mar. 1,40-45 Filip. 4,6 i 7

Z³oty wiersz

£uk. 17, 11-19

Efez. 2,8 i 9

S³awa Pana Jezusa rozchodzi³a siê coraz dalej. Tych dziesiêciu ludzi chorych na tr¹d s³ysza³o o Nim
pomimo tego, ¿e ¿yli poza swoj¹ wiosk¹ z dala od reszty ludzi. Ta choroba by³a bardzo zakaŸna
i praktycznie nieuleczalna. Zatrzymali siê z dala i wo³ali do Jezusa.
Co wo³ali?

2
Co odpowiedzia³ Jezus?

2
Tych dziesiêciu wiedzia³o, co to znaczy! Tylko kap³an móg³ napisaæ zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce
wyzdrowienie i uwolnienie od tr¹du. Wtedy mogliby ponownie wróciæ do swoich domów i rodzin,
¿yæ normalnym ¿yciem i znaleŸæ pracê. Poszli wiêc, a gdy szli zdarzy³o siê coœ cudownego.
Co to by³o?
1
Ka¿dy z nich musia³ zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e to Pan Jezus zrobi³ to dla nich, ale dziewiêciu
z nich posz³o dalej swoj¹ drog¹.
Podaj SZCZEGÓ£OWY RAPORT, co jeden z nich zrobi³.

3
Jakiej narodowoœci by³ ten cz³owiek?

1

Mo¿e dziwisz siê, ¿e jest wspomniana jego narodowoœæ. ¯ydzi i ludzie z tego narodu nie ¿yli w zgodzie - byli
nieprzyjació³mi! A jednak ten cz³owiek jako jedyny powróci³, aby podziêkowaæ Panu Jezusowi, który by³ ¯ydem.
Jezus potem zapyta³, gdzie jest pozosta³ych dziewiêciu i dlaczego tylko jeden powróci³, aby oddaæ
Bogu chwa³ê i podziêkowaæ Mu. Niew¹tpliwie Bóg i dzisiaj czêsto zadaje to samo pytanie. Bardzo
niewielu ludzi pamiêta, aby podziêkowaæ Bogu i oddaæ Mu chwa³ê za wszystko, co zrobi³ dla nich i
co im da³.
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Wpisz poni¿ej dwie rzeczy, które Bóg da³ ci Bóg i za które mo¿esz byæ wdziêczny.

1.
2.

2

Co uzdrowi³o tego cz³owieka?

1

Ten trêdowaty cz³owiek zosta³ uzdrowiony z powodu swojej wiary. My
tak¿e mo¿emy byæ uzdrowieni z choroby grzechu przez wiarê w
Pana Jezusa. To znaczy, ¿e mo¿emy byæ zbawieni od kary za
nasz grzech, kiedy uwierzymy, ¿e Pan Jezus by³ ukarany
zamiast nas na krzy¿u.

Wpisz z³oty wiersz.

3
W z³otym wierszu zakreœl:
1. ZAKREŒL s³owo, które pokazuje Bo¿¹ mi³oœæ w zbawieniu nas.
2. PODKREŒL s³owo, które opisuje, co musimy mieæ, aby byæ zbawionymi.
3. Co nas nie zbawi? NARYSUJ RAMKÊ WOKÓ£ tego s³owa.

3

Jakiej wa¿nej lekcji nauczy³eœ siê z tych czterech ostatnich lekcji?

2
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