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Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Mateusz 4,23-25;
Marek 1,32-34;
Jan 5,17-27

Z³oty wiersz

Jan 5,1-16

Jan 5,24

Pan Jezus podczas swoich podró¿y spotyka³ wielu ludzi. Wiêkszoœæ z nich mia³a jakiœ problem. On mia³
moc, aby ich uzdrowiæ. Nikt po spotkaniu siê z Panem Jezusem nie pozostawa³ taki sam. I rzeczywiœcie,
¿ycie cz³owieka z fragmentu do przeczytania ca³kowicie siê zmieni³o!
Na planie miasta zaznacz w³aœciwe
miejsca:

3) .......................
2) .......................

1) Nazwê miasta.
2) Nazwê sadzawki.

Œwi¹tynia

3) Nazwê bramy.
1) .......................

3
Sadzawka mia³a tak¹ liczbê kru¿ganków,
jak to jest pokazane. Wpisz na ka¿dej
kolumnie s³owa, których brakuje
w zdaniach po prawej stronie.

1.

2.

1. By³o tam _ _ _ _ kru¿ganków.
2. Ten cz³owiek chorowa³ przez trzydzieœci _ _ _ _ _ lat.
3. _ _ _ _ _ Pana zstêpowa³ do wody.
4. Przy sadzawce le¿a³o mnóstwo _ _ _ _ _ _ _ ludzi.
5. Pan Jezus wiedzia³, ¿e ten cz³owiek by³ chory przez d³ugi _ _ _ _ .

3.

4.

5.

5

G C3/1

Jaki to by³ dzieñ tygodnia?

1

Pan Jezus zobaczy³ potrzeby tego cz³owieka i natychmiast chcia³ mu pomóc.
O co Pan Jezus go zapyta³?
1
Co on odpowiedzia³?

1

Odpowiedz PRAWDA-P lub NIEPRAWDA-N przy poni¿szych stwierdzeniach i podaj numer
wiersza, aby udowodniæ swoj¹ odpowiedŸ.
Jezus powiedzia³: Pomogê ci wejœæ do wody.

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

Wiersz ..........

Ten cz³owiek zosta³ natychmiast uzdrowiony.

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

Wiersz ..........

¯ydzi byli zadowoleni, ¿e Jezus to uczyni³.

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

Wiersz ..........

Ten cz³owiek zosta³ uzdrowiony w dzieñ sabatu.

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

Wiersz ..........

4

U³ó¿ poni¿sze stwierdzenia we w³aœciwej kolejnoœci numeruj¹c je od 1do 6. (Zobacz wiersze: 12-16).
Pan Jezus powiedzia³ temu cz³owiekowi, aby nie grzeszy³ wiêcej, bo coœ gorszego mo¿e go spotkaæ.
Pan Jezus oddali³ siê od t³umu.
Ten cz³owiek powiedzia³ ¯ydom, ¿e to Jezus uzdrowi³ go.
Pan Jezus znalaz³ go w œwi¹tyni.
¯ydzi pytali tego cz³owieka: Kto ci powiedzia³: WeŸ ³o¿e i chodŸ?
¯ydzi za to zaczêli przeœladowaæ Pana Jezusa.

3

Widzimy tutaj, ¿e przywódcy ¿ydowscy byli bardziej zainteresowani œcis³ym przestrzeganiem
szczegó³ów Prawa ni¿ okazywaniem mi³oœci, troski i ¿yczliwoœci ludziom w potrzebie.
Pan Jezus dalej wyjaœnia³, ¿e Jego b³ogos³awieñstwo przychodzi nie przez przestrzeganie ludzkich zasad
lecz przez wiarê lub ufnoœæ w Jego moc i Jego S³owo.
Wpisz z³oty wiersz i PODKREŒL, co musimy zrobiæ, jeœli chcemy mieæ ¿ycie wieczne.

2
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Lekcja 2: Moc Pana –
Wzbudzenie z martwych
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
£ukasz 7,11-15 Jan 11,1-44; Rzymian 1,1-4

Przeczytaj

Z³oty wiersz

£ukasz 8,40-56

Jan 11,25

Ktoœ kiedyœ powiedzia³, ¿e Pan Jezus by³ albo Szalony, Z³y lub by³ Bogiem.

Twierdziæ to, co On a potem
nie dotrzymaæ wype³nienia tego,
dowodzi³oby, ¿e by³ szalony.

Mówienie takich ekstremalnych
stwierdzeñ, które póŸniej okaza³yby
siê nieprawdziwe, dowodzi³oby, ¿e by³
z³y.

Jednak¿e On nigdy nie twierdzi³,
¿e jest zdolny coœ zrobiæ, a póŸniej tego
nie wype³ni³ i zawsze mówi³ prawdê. Dlatego
przyjmujê, ¿e On jest BOGIEM.

On dowiód³ to trzema wielkimi cudami. Uzupe³nij brakuj¹ce s³owa.
Wzbudzi³ z martwych ....................... wdowy. (£ukasz 7,12)
Wzbudzi³ z martwych ......................Jaira. (£ukasz 8,42)
Wzbudzi³ z martwych ....................... Marty i Marii. (John 11: 20-23)

3

Przeczytaj Rzymian 1-4 i dokoñcz to zdanie.
Innym dowodem, ¿e On jest Bogiem, by³o Jego w³asne ...................................................

1

Wszystkie te wydarzenia dowodzi³y ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ, kim naprawdê jest Pan Jezus. We
fragmencie do przeczytania mo¿emy równie¿ odkryæ, jak wielka by³a jego moc.
Podkreœl w³aœciwe s³owa w poni¿szym fragmencie.
Kiedy Jezus powróci³, t³um NIENAWIDZI£ Go / POWITA£ Go / ZIGNOROWA£ Go.
Jair, ROLNIK / RYBAK / PRZE£O¯ONY SYNAGOGI,
KRZYCZA£ / PRZYNIÓS£ PREZENT / UPAD£ DO STÓP JEZUSA. B³aga³ go, aby przyszed³ do
jego domu, poniewa¿ jego TEŒCIOWA / SIOSTRA / CÓRKA by³a umieraj¹ca.
5
Mia³a wtedy 12 / 32 / 46 lat.
Pan Jezus by³ tak dobry, ¿e zatrzyma³ siê po drodze
do domu Jaira, aby pomóc komuœ innemu, kto by³
w wielkiej potrzebie.
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4

Uzupe³nij Uk³adankê opart¹ o tê historiê, która
jeszcze raz pokazuje wielkoœæ Pana Jezusa.
1. Gdy Jezus szed³ do domu Jaira, t³umy
...................... siê do Niego.
2. Kobieta chorowa³a od ......................... lat.
3. Ta kobieta mia³a .......................... .
4. Nikt nie móg³ jej ..................... .
5. Jezus powiedzia³: Poczu³em, ¿e ............
wysz³a ze Mnie.
6. Piotr tak nazwa³ Jezusa, mówi¹c do Niego:
..................... .
7. Jezus powiedzia³, ¿e tê kobietê uzdrowi³a jej
............... .
8. Kobieta .................... przed Jezusem.
9. Kobieta dotknê³a kraju .............. Jezusa.
10. Gdy dotknê³a siê Jezusa ............... krwotok.

2
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6

ZnajdŸ w Uk³adance i wpisz obok s³owo,
które pokazuje, jak j¹ uzdrowi³.

5

Wpisz w wykropkowanych miejscach, co Pan Jezus powiedzia³ kobiecie, kiedy upad³a przed Nim.
1

.................... twoja uzdrowi³a ciê, idŸ w ................... .
W koñcu Pan Jezus przyby³ do domu Jaira. W kilku chwilach pokaza³ sw¹ moc nad œmierci¹
przywracaj¹c ¿ycie dziewczynce.
Wpisz w³aœciwe imiê obok poni¿szych reakcji na to, co siê zdarzy³o.
T³um ludzi
Jair
Jair i jego ¿ona
Kto siê ba³?

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

Kto p³aka³?

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

Kto siê œmia³?

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

Kto by³ zadziwiony?

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

4

Wpisz z³oty wiersz, który wyjaœnia, ¿e Pan Jezus mia³ wielk¹ moc, nawet nad œmierci¹.

1
Bóg widzi nas jako umar³ych w swoich oczach z powodu naszej grzesznoœci ale mo¿emy znaleŸæ nowe,
wieczne ¿ycie, kiedy wierzymy w Niego - jak to mówi z³oty wiersz. Poniewa¿ Pan Jezus mia³ moc, aby
przywróciæ ¿ycie córce Jaira, On tak¿e jest w stanie wzbudziæ nas z duchowej œmierci i daæ nam ¿ycie
wieczne.
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Lekcja 3: Moc Pana –
Pomoc w potrzebie

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Marek 1,40-45; £ukasz 7,1-10; £ukasz 17,11-19

Z³oty wiersz

Mateusz 8,1-13

Mateusz 8,13

Pan Jezus w³aœnie zakoñczy³ swoje najwiêksze kazanie. Nazywany je Kazaniem na Górze. T³umy ludzi
zbiera³y siê, aby Go s³uchaæ. Zacz¹³ byæ popularny.
Jaki problem mia³ cz³owiek, który jako pierwszy przyszed³ do Jezusa?

Co zrobi³, gdy zbli¿y³ siê do Jezusa?
W jaki sposób zwróci³ siê do Jezusa?
On wierzy³, ¿e Jezus móg³ coœ uczyniæ. Co to by³o?
4
W tamtych czasach nie znano lekarstwa na tê chorobê i by³a ona uwa¿ana za bardzo zaraŸliw¹. Ludzie,
którzy na ni¹ chorowali, nie mogli pracowaæ ani mieszkaæ w swoim domu. Nikt nie móg³ zbli¿aæ siê do
nich. Jednak¿e cudowne by³o to, ¿e Pan Jezus by³ chêtny i gotowy, aby pomóc nawet takiemu
cz³owiekowi.
Wtedy zdarzy³y siê trzy wspania³e rzeczy. Dokoñcz ka¿de ze zdañ W£ASNYMI S£OWAMI a
potem uporz¹dkuj je numeruj¹c 1 - 3.
Jezus powiedzia³, ...................................................................................
Natychmiast ...................................................................................
3

Jezus dotkn¹³ ...................................................................................
Jezus poleci³ temu cz³owiekowi, aby poszed³ do kap³ana i jeœli kap³an uzna, ¿e jest uzdrowiony, to
wtedy bêdzie móg³ wróciæ do swojej rodziny i znów zacz¹æ pracowaæ.
2

3

6

8

Jezus przyszed³ do tego miasta. ............................. (1)
Drugi cz³owiek, który przyszed³ do Jezusa to
.........................(2) .
Ten cz³owiek powiedzia³, ¿e sam podlega .................. (3)
i ma pod sob¹ .........................................(4)
.................... (5) tego cz³owieka by³ chory.
Setnik powiedzia³, ¿e nie jest .................. (6), aby Jezus
wszed³ pod jego ..................... (7).
Setnik powiedzia³, aby Jezus wypowiedzia³ tylko
........................, a chory bêdzie uzdrowiony.

5
4

7
1

4
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Przeczytaj £ukasza 7,1-9, gdzie znajdziesz dodatkowe szczegó³y. Porównaj te dwie historie.
Wstaw (ü) lub (û) przy poni¿szych stwierdzeniach, aby pokazaæ, czy s¹ w³aœciwe czy nie.
Jezus by³ z³y, kiedy us³ysza³, ¿e setnik
odczu³, ¿e nie mo¿e zaprosiæ Go do swojego domu.
Jezus by³ zdziwiony wielk¹ wiar¹ tego cz³owieka.
Setnik by³ ¿yczliwy w stosunku do ludu i zbudowa³ synagogê.
Setnik pokaza³ niezwyk³¹ troskê w stosunku do swojego s³ugi.

4

Pan Jezus cieszy³ siê z wiary tego cz³owieka, który
wierzy³, ¿e s³owa Pana Jezusa mia³y wielk¹ moc,
aby uzdrowiæ pomimo tego, ¿e On Sam nie by³
obecny w tym miejscu.

Wpisz z³oty wiersz i PODKREŒL s³owo, które oznacza to samo, co mieæ wiarê.

1
Pan Jezus da³ wiele wielkich obietnic, które s¹ zapisane w Ewangeliach. Musimy mieæ wiarê setnika,
aby uwierzyæ, ¿e wszystko, co On powiedzia³, ON UCZYNI!
Popatrz na te dwa odnoœniki i wpisz poni¿ej te wiersze, aby odkryæ dwie z tych wielkich obietnic,
które mo¿esz dzisiaj uznaæ za obietnice dla ciebie.
Jan 6,37.

2
Jan 10,9.

2
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Lekcja 4: Moc Pana –
Nakarmienie g³odnych
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Mateusz 14,13-21; Marek 6,34-44; £ukasz 9,10-17

Przeczytaj

Z³oty wiersz

Jan 6,1-15

Jan 6,35

W poprzednich lekcjach moc Pana Jezusa widzieliœmy, gdy uzdrawia³ pojedynczych ludzi. Przy ka¿dej
okazji ca³kowicie ich uzdrawia³. Ten cud jest inny, poniewa¿ tysi¹ce ludzi zobaczy³o go i byli przez to
ub³ogos³awieni.
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Wpisz s³owa w wykropkowanych miejscach
i zakreœl je w ROZSYPANCE LITEROWEJ.
S¹ one ukryte we wszystkich mo¿liwych kierunkach.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pan Jezus przep³yn¹³ na drug¹ stronê ................... Galilejskiego.
Wielki t³um siê zebra³, bo widzieli .........., które czyni³ Jezus.
Jezus wszed³ na ............... .
Byli tam z Jezusem Jego ............................. .
Œwiêto ¿ydowskie, które mia³o siê wkrótce odbyæ to ..................... .
Jezus zapyta³ ....................: Sk¹d kupimy chleba?
Jezus podniós³ ............ i zobaczy³, ¿e przychodzi do Niego mnóstwo
.............. .
7

Jest jeszcze coœ szczególnego odnoœnie tego cudu. Jest to jedyny cud, który zosta³ zapisany przez
wszystkich czterech ewangelistów. Istniej¹ niewielkie ró¿nice w ich zapisie, tak jak to jest dzisiaj, gdy
gazety podaj¹ jakieœ sprawozdania z wydarzeñ.
Przeczytaj Mateusza 14,14..
Mateusz podaje nam przyczynê, dla której Pan Jezus uzdrawia³ chorych z t³umu a póŸniej ich nakarmi³.
Uczyni³ to dlatego, poniewa¿ .................................................................. .

1

Przeczytaj Marka 6,34.
Marek wyjaœnia, ¿e Pan spogl¹da³ na ludzi jak na owce, które nie mia³y ............................. .

1

Przeczytaj £ukasza 9,10.
£ukasz mówi, ¿e mia³o to miejsce w pobli¿u miasta zwanego .............................................. .

1

Ci ewangeliœci mówi¹ nam, ¿e uczniowie chcieli, aby Jezus odes³a³ t³um, poniewa¿ nadchodzi³ wieczór.
Pan Jezus jednak¿e mia³ inny pomys³.
O co Jezus zapyta³ Filipa - zgodnie z Ewangeli¹ Jana?

1

G C3/4

Wstaw te numery w przygotowanych miejscach w poni¿szym fragmencie.
5,
5000,
12,
200,
2,
12
Filip powiedzia³, ¿e za ........ denarów (8-miesiêczny zarobek) nie kupi¹ doœæ chleba dla takiego t³umu.
Andrzej powiedzia³, ¿e pewien ch³opiec ma .......... chlebów jêczmiennych i ......... ryby. Pan Jezus powiedzia³,
aby wszyscy usiedli. By³o tam oko³o .......... mê¿czyzn. Kiedy Pan Jezus podziêkowa³, .......... uczniów
rozdawa³o chleb i ryby. Potem pozbierali resztki jedzenia, które pozosta³y i zebrali ich ......... koszy.

3

Poprzednie lekcje pokazywa³y nam, ¿e Pan Jezus mia³ moc nas œmierci¹ i chorob¹ i ¿e móg³ uzdrawiaæ
dotykaj¹c chorego i na odleg³oœæ. Teraz tysi¹ce g³odnych ludzi dosta³o wystarczaj¹c¹ iloœæ po¿ywienia
i jedno drugie œniadanie ch³opca nasyci³o t³umy. Kiedy uczniowie nie byli w stanie nic uczyniæ, Pan
Jezus móg³ zaspokoiæ potrzeby wszystkich.

To przypomina nam, ¿e powinniœmy ufaæ Bogu, ¿e zaspokoi nasze codzienne potrzeby.
Na podstawie Mateusza 6,31 i 32 napisz W£ASNYMI S£OWAMI, o czym wie nasz Ojciec Niebieski.

1
Pan Jezus zaspokaja równie¿ nasze potrzeby duchowe. On pomaga wierz¹cym wzrastaæ i stawaæ siê
silnymi.

2
Wpisz z³oty wiersz, który mówi nam, ¿e Pan Jezus mo¿e zaspokoiæ wszystkie nasze potrzeby.
Po³¹cz obie czêœci, aby tworzy³y one w³aœciwe zdanie.
Ludzie doszli do wniosku, ¿e
Jezus wiedzia³, ¿e bêd¹

próbowaæ obwo³aæ Go królem.
znaleŸæ spokojne miejsce, aby siê modliæ.

Jezus chcia³

tylko prorok móg³ dokonaæ takiego cudu.

Prawdziwi chrzeœcijanie mog¹ mieæ zaspokojone wszystkie swoje potrzeby w Panu Jezusie.
Jego nieograniczona moc jest zawsze dla nas dostêpna, jeœli w pe³ni Mu ufamy.
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