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Lekcja 1: Nauczanie Jezusa –
O grzechu

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Mat. 7,24-27;
Jan 5,24;
Jan 8,31-37

Z³oty wiersz

£ukasz 19,1-10

£ukasz 19,10

Tytu³y w czasopismach zawieraj¹ czêsto wa¿ne stwierdzenia, na przyk³ad prezydenta lub premiera.
Ludzie bardzo czêsto zapominaj¹ ich wypowiedzi, ale s³owa Pana Jezusa wci¹¿ czytaj¹ i pamiêtaj¹
blisko 2000 lat po tym, jak zosta³y wypowiedziane.
Wpisz w poni¿szej gazecie tytu³ oparty na zamieszczonych odnoœnikach biblijnych.
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Marek 12,37
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Jan 7,46
3

Uzupe³nij uk³adankê z fragmentu do przeczytania.
1. By³ on ma³ego _ _ _ _ _ _ _.
2. Pragn¹³ widzieæ Jezusa, inaczej
_ _ _ _ _ _ _ _ Go.
4
3. Inaczej poborca podatkowy.
4. Miasto, do którego przyby³ Jezus.
5
5. Gdy dowiedzia³ siê, ¿e nadchodzi Jezus,
_ _ _ _ _ _ _ naprzód.
6. Nie móg³ zobaczyæ Jezusa z powodu _ _ _ _ _.
7. Drzewo, na które siê wspi¹³.
8. Pan Jezus przyszed³, aby go szukaæ
i _ _ _ _ _ _ ( zobacz z³oty wiersz).
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G C2/1

Nie by³ to popularny cz³owiek w mieœcie. Nikt nie okaza³by mu zaufania i wiemy dlaczego.
Który z wierszy mówi nam, ¿e by³ prawdopodobnie Z£ODZIEJEM?

Wiersz:

1

By³ równie¿ traktowany jako ZDRAJCA, poniewa¿ zbiera³ podatki dla Rzymian, którzy podbili kraj
i sprawiali, ¿e ¯ydzi mieli ciê¿kie ¿ycie. Lecz pomimo tego, ¿e ludzie z lokalnej spo³ecznoœci nie mieli
dla niego czasu, to Pan Jezus mia³ czas.
Odpowiedz PRAWDA - P lub NIEPRAWDA - N.
Pan Jezus wiedzia³, gdzie on jest.

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

Pan Jezus zignorowa³ go.

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

Pan Jezus wiedzia³, kim on jest.

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

Pan Jezus by³ zbyt zajêty, by siê zatrzymaæ.

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

Pan Jezus wiedzia³, jakim jest rodzajem cz³owieka.
..................
Pan Jezus wszed³ do jego domu i w wyniku tego zosta³ skrytykowany przez ludzi z tego miasta.
Wyjaœnij W£ASNYMI S£OWAMI, dlaczego ludzie z miasta to powiedzieli.

5

2
Narysuj linie od Zacheusza do dwóch wyra¿eñ, które najlepiej opisuj¹, jak Zacheusz zareagowa³
na s³owa Jezusa.
Odmówi³ zejœcia z drzewa.
Powiedzia³, ¿e naprawi wyrz¹dzone krzywdy.
Powiedzia³, ¿e bêdzie taki jak zawsze.
Upamiêta³ siê ze swojego grzechu.
2
Powiedzia³ Jezusowi, aby sobie poszed³.
Pan Jezus odpowiedzia³ na krytykê mówi¹c: Zbawienie sta³o siê udzia³em jego domu. Co te wielkie
s³owa Jezusa znaczy³y dla Zacheusza? Spróbujmy to wyjaœniæ.
Zbawienie to doœwiadczenie, które obejmuje ca³e chrzeœcijañskie ¿ycie od momentu zaufania Panu
Jezusowi jako Zbawicielowi a¿ do chwili, gdy weŸmie nas do siebie, abyœmy mogli byæ z Nim.
Wpisz brakuj¹ce s³owa.
Przeczytaj 1 Tymoteusza 1,15. Kiedy uwierzymy, JESTEŒMY ZBAWIENI od KARY
za nasze ...................... , poniewa¿ Pan Jezus przyszed³, aby zbawiæ grzeszników.
Przeczytaj Hebrajczyków 7,25. Ten wiersz mówi, ¿e poniewa¿ Pan Jezus ................... , daje nam
MOC, aby zwyciê¿aæ grzech. To oznacza, ¿e ka¿dego dnia naszego ¿ycia JESTEŒMY ZBAWIANI.
W koñcu przeczytaj Hebrajczyków 9,28, który mówi nam, ¿e pewnego dnia Pan Jezus pojawi siê
...................................... raz. Kiedy to siê wydarzy nasze zbawienie bêdzie ca³kowite, poniewa¿
BÊDZIEMY ZBAWIENI od OBECNOŒCI grzechu. Bêdziemy w Niebie z Panem Jezusem na zawsze.
3
Pan Jezus wci¹¿ szuka i zbawia tych, którzy s¹ zgubieni. Czy ju¿ znalaz³ ciebie i da³ ci przebaczenie?

Uwagi prowadz¹cego
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Lekcje dla Gimnazjalistów - Seria C2

Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2: Nauczanie Jezusa –
O widzeniu
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Jan 8,12;
Jan 12,44-46;
Dz.Ap. 26,12-18;
1 Piotra 2,9

Przeczytaj

Z³oty wiersz

Jan 9,1-41

Jan 9,5

Czy próbowa³eœ kiedyœ poruszaæ siê w domu po ciemku, kiedy nie by³o pr¹du? Mo¿e wyczuwa³eœ drogê, szed³eœ
ko³o mebli i upad³eœ, gdy potkn¹³eœ siê o coœ, czego nie widzia³eœ? Wkrótce przekona³eœ siê, ¿e jesteœ w
niebezpieczeñstwie i tak naprawdê nie wiesz, gdzie idziesz. Niewidomi i ludzie, którzy Ÿle widz¹, maj¹ takie
problemy przez ca³y czas. Ludzie, którzy nie znaj¹ Pana Jezusa, s¹ do nich podobni. Nie mog¹ zobaczyæ, gdzie
id¹ w swoim ¿yciu i nie widz¹ gro¿¹cego im niebezpieczeñstwa.
Pan Jezus poda³ kilka stwierdzeñ, aby to wyjaœniæ.
Przeczytaj wiersze biblijne z Ewangelii Jana i uzupe³nij wykropkowane miejsca.
Jan 3,19

Ludzie bardziej ....................... ciemnoœæ, poniewa¿ ich uczynki by³y z³e.

Jan 8,12

Ci, którzy nie id¹ za Jezusem ................... w ciemnoœci.

Jan 12,46

Kto wierzy we Mnie nie powinien ...................... w ciemnoœci.

Cud, który siê wydarzy³, jak to jest zapisane we fragmencie do przeczytania, pomaga nam zrozumieæ
zmianê, która ma miejsce w ¿yciu tego, kto spotka siê z Panem Jezusem.

B
W
Z
R
O
K
I
E
M
U
B

B
£
N
T
U
H
C
E
Z
R
G

C
I
O
U
Z
T
N
L
S
O
Z

D E F
J K L
O P Y
T W Z
WA C
S R O
M L £
Y K J
G F E
D Z E
S RW

G
£
R
Y
E
P
C
I
D
N
P

Œ A
WM
I S
A Z
T U
£ I
O N
Œ H
C C
I A
¥ K

Dokoñcz poni¿sze stwierdzenia. S³owa, które
potrzebujesz, znajdziesz w Rozsypance. S¹ one ukryte we
wszystkich mo¿liwych kierunkach. Zakreœl je.
1. Ten cz³owiek by³ niewidomy od ......................... .
2. Uczniowie myœleli, ¿e by³ niewidomy z powodu
swojego ...................... .
3. Pan Jezus powiedzia³, ¿e nadchodzi ...................
gdy nikt nie bêdzie móg³ dzia³aæ.
4. Pan Jezus powiedzia³, ¿e jest ........................... œwiata.
5. Ze œliny zrobi³ trochê ...................... .
6. Na³o¿y³ go na ................ niewidomego.
7. Kaza³ niewidomemu pójœæ i obmyæ siê
w Sadzawce ....................... .
8. Niewidomy zrobi³ to i wróci³ z odzyskanym
.......................... .
Teraz móg³ widzieæ, ale to by³ pocz¹tek innych
problemów. Podobnie jest z nami, gdy stajemy siê
chrzeœcijanami. Od tej chwili nasze problemy wcale siê
nie koñcz¹.

G C2/2

Wpisz obok ka¿dego z poni¿szych stwierdzeñ, kto je wypowiedzia³. Odpowiedzi wybierz
z poni¿szych odpowiedzi.
Rodzice
S¹siedzi
Niewidomy
Faryzeusze
Pan Jezus
„Czy¿ to nie ten, który siadywa³, ¿ebrz¹c?”

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

„On zaœ rzek³: To ja”

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

„Ten cz³owiek jest grzeszny, bo nie przestrzega sabatu”

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

„Wiemy, ¿e siê œlepym urodzi³; lecz kto otworzy³ oczy jego, nie wiemy”. ........................
Niewidomy cz³owiek nie rozumia³ wielu rzeczy dotycz¹cych Pana Jezusa, ale szybko siê uczy³.
Przeczytaj wiersz 11. Nazwa³ Go ....................... .
Przeczytaj wiersz 17. Nazwa³ Go ....................... .
Przeczytaj wiersz 38. Nazwa³ Go ....................... .
W koñcu kazali uzdrowionemu cz³owiekowi opuœciæ synagogê. A wtedy znalaz³ go Pan Jezus.
Poni¿sze wypowiedzi u³ó¿ we w³aœciwej kolejnoœci numeruj¹c je od 1 do 4.
Wierzê, Panie!
Czy wierzysz
w Syna Cz³owieczego?
Widzia³eœ Go ju¿,
a jest nim w³aœnie Ten,
co rozmawia z tob¹.

Któ¿ to jest, Panie?

Pan Jezus nie tylko otworzy³ mu fizyczne oczy, aby móg³ widzieæ, ale otworzy³ równie¿ jego umys³, tak
wiêc teraz wiedzia³, kim jest Pan Jezus i jak uwierzyæ w Niego.
Wpisz poni¿ej Jan 8,12, który jest podobny do z³otego wiersza.
ZAKREŒL, co musimy zrobiæ, aby mieæ „œwiat³oœæ ¿ywota”.

Pan Jezus jeszcze raz wypowiedzia³ wielkie stwierdzenie. Dowiód³, ¿e mia³ prawo robiæ to co zrobi³ dla
cz³owieka, który urodzi³ siê niewidomym!
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Lekcje dla Gimnazjalistów - Seria C2
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3: Nauczanie Jezusa –
O pasterzach
Psalm 23;

Jan 10,1-33

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Izajasz 40,10-11; £ukasz 15,3-7; Hebrajczyków 13,20

Z³oty wiersz

Jan 10,9

Zobacz wiersze 2-14

1

Wykorzystamy dwa wydarzenia z ¿ycia Pana Jezusa, które
pomog¹ nam zrozumieæ to Jego wielkie nauczanie, a w
naszym fragmencie do przeczytania Pan Jezus u¿ywa
przypowieœci, aby zilustrowaæ swoje poselstwo.

Poziomo
2. Owce (jego lud), które id¹ za Nim, s³uchaj¹
Jego ...................... .
4. Pan Jezus powiedzia³: Ja jestem
dobrym .....................
6. Owce ................. prawdziwego pasterza (w.14).
7. Pan wo³a owce po ............................. .
8. Z podanych liter u³ó¿ s³owo, które okreœla
osobê, której owce nie bêd¹ s³uchaæ: c, b, o, y.
Pionowo
1. Mo¿e byæ nieprawdziwy pasterz, który
wchodzi do owczarni innymi drzwiami.
Pan Jezus nazywa go ................................... .
3. Gdy wchodzimy przez bramê lub drzwi razem
z pasterzem, to znajdziemy ..............................
(w. 9).
5. Pasterz .............. przed nimi.
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Musimy zrozumieæ, ¿e gdy bêdziemy pozostawieni sami sobie, oddalimy siê od Boga.
Izajasz 53,6 mówi nam, ¿e ...................... i ka¿dy z nas odszed³ od Boga w³asn¹ drog¹.

1

Potrzebujemy, aby Pan Jezus pokaza³ na, drogê ¿ycia, któr¹ mamy iœæ i pomóg³ nam w trudnych czasach.
Przeczytaj uwa¿nie fragment do przeczytania a potem odpowiedz PRAWDA lub FA£SZ obok
poni¿szych stwierdzeñ.
Jezus powiedzia³, ¿e przyszed³, aby przynieœæ ¿ycie.
Jezus powiedzia³, ¿e nie po³o¿y swojego ¿ycia za owce.
Jezus powiedzia³, ¿e owce znaj¹ Go.
Jezus powiedzia³, ¿e On nie zna Ojca.
Kiedy Pan Jezus powiedzia³, ¿e jest Dobrym Pasterzem, mia³ na
myœli, ¿e by³ Prawdziwym Pasterzem, który nigdy nas nie
pozostawi lub zaniedba. Inni pasterze tacy nie byli.

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

4

G C2/3

Wpisz poni¿sze s³owa, aby dokoñczyæ opis innych pasterzy (najemników).
troszczy

nale¿¹

stado

wilka

ucieka

wilk

Owce nie ......................... do najemnika i gdy ten widzi nadchodz¹cego ................ ,
porzuca owce i ...................... . .................... atakuje ................ rozprasza je.
Najemnik nie ................. siê o owce.

3

Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem, poniewa¿ troszczy siê o wszystkich, którzy s¹ Jego owcami i nigdy
ich nie opuœci. Smutne, ale nie wszyscy ludzie przyjêli to, co Pan Jezus powiedzia³.
Wpisz w ramkach numer wiersza, w którym jest zawarty dany komentarz dotycz¹cy Jezusa.
Demona ma i szaleje.

Wiersz

Czy demon mo¿e otworzyæ œlepym oczy?

Wiersz

Jeœli jesteœ Chrystusem, powiedz nam wyraŸnie.

Wiersz

Ty, bêd¹c cz³owiekiem, czynisz siebie Bogiem.

Wiersz
4

Pan Jezus powiedzia³, ¿e s¹ tylko dwie grupy ludzi. (Zobacz wiersze 26 i 27).
Wpisz w ka¿de poni¿sze wyra¿enie JEGO OWCE lub NIE JEGO OWCE.
To by³y .......................................... poniewa¿ nie wierzy³y .
To by³y .......................................... poniewa¿ s³ucha³y Jego g³osu.
To by³y .......................................... poniewa¿ mia³y ¿ycie wieczne.
4

To by³y .......................................... poniewa¿ nigdy nie zgin¹.
Jeœli raz zaufamy Panu Jezusowi, zawsze ju¿ jesteœmy Jego.
On nigdy nie pozwoli nam odejœæ. Jesteœmy chrzeœcijanami na
zawsze. Podziêkuj Bogu, ¿e kiedy zaufaliœmy Dobremu
Pasterzowi, który umar³ za nas, On bêdzie trzyma³ nas w
swoim stadzie przez ca³¹ wiecznoœæ.
Czy mo¿esz szczerze powiedzieæ: „Pan jest moim Pasterzem”?
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Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 4: Nauczanie Jezusa –
O zbawieniu

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Mateusz 21,4-9; Jan 1,10-13; Jan 14,6

Z³oty wiersz

Jan 3,1-16

Jan 3,16

Pan Jezus czasami mówi³ w przypowieœciach a czasami prostymi wyra¿eniami; czasami do t³umów a czasami do
pojedynczych ludzi. Czasami ostrzega³ a przy innych okazjach mówi³ s³owa, które pomaga³y i pociesza³y.
Wszystkie Jego s³owa pochodzi³y od ................. . (Przeczytaj Jan 3,34).

1

Pewien cz³owiek przyszed³ do Jezusa.
Jakie by³o jego imiê?
.........................................
Jak¹ pozycjê zajmowa³ wœród ¯ydów?
.........................................
Kiedy przyszed³ do Jezusa?
.........................................
Jakiego u¿y³ tytu³u zwracaj¹c siê do Jezusa?
.........................................

4

Mo¿e wydaje ci siê, ¿e ju¿ wiesz trochê na temat Boga. Ten cz³owiek z pewnoœci¹ te¿ tak myœla³. By³
on nawet nauczycielem religii ¿ydowskiej. Pan Jezus musia³ jednak zacz¹æ od pocz¹tku.
Co jest ca³kowicie konieczne dla ciebie?
Musisz siê ............................................................... (Wiersz 7)
A co, jeœli tego nie zrobisz?
2

Nie mo¿esz ......................................................................... (Wiersz 3)
Czy rozumiesz, co to oznacza? Pan Jezus powiedzia³, ¿e nie mo¿emy pójœæ do nieba, a¿ przyjmiemy
nowe ¿ycie od Niego.
Wpisz poni¿sze s³owa we w³aœciwe miejsca.
duchowego

grzeszyæ

narodzeni na nowo

naturalne

rodziny

Boga

Gdy rodzimy siê jako niemowlêta mamy ............................ ¿ycie, ale nie mamy ...............................
¿ycia. Doœwiadczamy, ¿e ³atwo nam ......................... i oddalamy siê od .............. . Kiedy stajemy siê
chrzeœcijanami jesteœmy .................... ..... ..................... . Zaczynamy nowe duchowe ¿ycie, poniewa¿
jesteœmy teraz czêœci¹ Bo¿ej ...................... .
3

G C2/4

To nowe duchowe ¿ycie otrzymujemy przez Ducha Œwiêtego. Dzie³o Ducha Œwiêtego jest trudne do
wyjaœnienia, poniewa¿ nie mo¿emy zobaczyæ tego, co siê dzieje.
Pan Jezus powiedzia³ Nikodemowi, ¿e to jest podobnie jak z ........................ (Wiersz 8).
Nie mo¿emy go zobaczyæ, ale mo¿emy widzieæ jego efekty.

1

Nikodem mia³ problem ze zrozumieniem tego wszystkiego - podobnie, jak wielu ludzi dzisiaj.
Wpisz TAK lub NIE przy poni¿szych zdaniach.
Narodzenie siê na nowo jest dzie³em Ducha Œwiêtego .

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

Rodzimy siê na nowo, gdy próbujemy byæ dobrzy.

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

Tylko bezbo¿ni ludzie musz¹ siê narodziæ na nowo.

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

Nikt nie mo¿e wejœæ do nieba, jeœli siê nie narodzi na nowo.

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

4

Pan Jezus zakoñczy³ tê rozmowê z Nikodemem wyjaœniaj¹c wiêcej z wielkiego przes³ania Ewangelii.
Przeczytaj 4 Moj¿eszowa 21,4-9. Pan Jezus u¿y³ tej historii, aby pomóc nam zrozumieæ, dlaczego
musia³ umrzeæ.
Wstaw w³aœciwe s³owa.
W¹¿ zosta³
wywy¿szony na
drzewcu.

.................................
zosta³ wywy¿szony na
krzy¿u.

To mia³o miejsce
na pustyni.

To mia³o miejsce w
pobli¿u Jerozolimy.

Uk¹szeni ludzie
musieli spojrzeæ,
aby ¿yæ.

Musimy ......................
w Pana Jezusa, aby ¿yæ.
Wtedy otrzymamy

Wtedy ludzie
otrzymywali ¿ycie.

3
................ ..................

Wpisz z³oty wiersz.

2
Jest to jedno z najwiêkszych stwierdzeñ w Biblii. Czy wierzysz w to?
Czy jesteœ pewny, ¿e masz ¿ycie wieczne?
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