
Klasa 7                                                   Temat:  Wiara nade wszystko. 

Cel: wiedzieć, że Jezus jest Synem Bożym i umieć przedstawić, jak postrzegamy Jezusa i jego 

działalność. 

Na początku proszę pomódl się za siebie, o swoją wiarę…. 

Imię JEZUS w języku hebrajskim Jeshuah znaczy „Bóg zbawia”. Jezus jest Zbawicielem, 

Synem Bożym, który dla zbawienia człowieka stał się Człowiekiem, by głosić dobrą nowinę o 

zbawieniu, umrzeć na krzyżu i zmartwychwstać… 

Przez całe swe życie nauczał poprzez przypowieści, cuda ale przede wszystkim będąc z 

drugim człowiekiem i okazywanie mu zrozumienia, współczucia i miłości. 

Brama : po co jest? 

 Do czego służy? 

  Dlaczego jest w tym miejscu, a nie w innym? 

 
„Ja jestem bramą” – 

Powiedział Pan Jezus (J 10,9). 

Przez bramy się przechodzi. 

Przez Jezusa trzeba przejść, nie można Go ominąć, nie zauważyć, 

Nie zatrzymać się i iśc dalej. 

Nie można Go obejść. Tylko przez Jego Zycie. 

Przez Jego ufność pokładaną w Ojcu, 

 nawet po ciemku w Wielki Piątek trafiamy do Boga. 
Ks J. Twardowski 

 

1. Kim jest Jezus Chrystus? Kim był Jezus Chrystus dla apostołów, niewidomego, 

trędowatych, grzeszników…? 

2. Kogo zobaczyła w Jezusie dana postać? 

A) SPOTKANIE JEZUSA Z APOSTOŁEM PIOTREM – Łk5,4-11 

„Obfity połów 

 Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!».  A Szymon 

odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro 

to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać.  Skinęli więc na wspólników w 



drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. 

Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek 

grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali;  jak 

również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie 

bój się, odtąd ludzi będziesz łowił».  I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.” 

 

B) SPOTKANIE Jezusa Z DOBRYM ŁOTREM – Łk 23,39-43 

Dobry łotr 

„Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? 

Wybaw więc siebie i nas».  Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę 

samą karę ponosisz?  My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze 

uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 

królestwa».  Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju». 

C) SPOTKANIE JEZUSA Z ŚW. Józefem – Łk 2, 41-50 

„Dwunastoletni Jezus w świątyni  

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się 

tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w 

Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice.  Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, 

uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do 

Jerozolimy szukając Go.  

 Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, 

przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością 

Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: 

«Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im 

odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co 

należy do mego Ojca?»  Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział”. 

 

D) SPOTKANIE JEZUSA Z MARIĄ MAGDALENĄ J 20, 11-18 

„ Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy [tak] płakała, nachyliła się do 

grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa - jednego w 

miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg.  I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?» 

Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono».  Gdy to powiedziała, 

odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: 

«Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do 

Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę». Jezus 

rzekł do niej: «Mario!» A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to 

znaczy: Nauczycielu! Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do 

Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: "Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego 

oraz do Boga mego i Boga waszego" .Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: «Widziałam 

Pana i to mi powiedział». 

E) SPOTKANIE JEZUSA Z TRĘDOWATYM – Łk 5, 12 -16 

Uzdrowienie trędowatego 
„ Gdy przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, 

upadł na twarz i prosił Go: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić».  Jezus wyciągnął rękę i 

dotknął go, mówiąc: «Chcę, bądź oczyszczony». I natychmiast trąd z niego ustąpił. A On mu 

przykazał, żeby nikomu nie mówił: «Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, 

jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a 

liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań. On jednak 

usuwał się na miejsca pustynne i modlił się”. 

F) SPOTKANIE JEZUSA Z NIEWIDOMYM  J 9,1-15 

Uzdrowienie niewidomego od urodzenia 



„ przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali 

Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym - on czy jego rodzice?» Jezus 

odpowiedział: «Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim objawiły 

sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi 

noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata». To 

powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego,  i rzekł 

do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» - co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył 

się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż to nie 

jest ten, który siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko 

do tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja jestem».  Mówili więc do niego: «Jakżeż oczy ci się 

otwarły?» On odpowiedział: «Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do 

mnie: "Idź do sadzawki Siloam i obmyj się". Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem». Rzekli do 

niego: «Gdzież On jest?» On odrzekł: «Nie wiem».  

 Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w 

którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat.  I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki 

sposób przejrzał. Powiedział do nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę». 

G) SPOTKANIE JEZUSA Z MATKĄ BOŻĄ –  J 2,1-6 

             Pierwszy znak w Kanie Galilejskiej 

 Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to 

wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają 

już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie 

nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 

powie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których 

każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I 

napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście 

weselnemu!»  

 

H) SPOTKANIE JEZUSA Z ŁAZARZEM -  J 11,11-14;39-44 

„ To powiedział, a następnie rzekł do nich: «Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić». 

Uczniowie rzekli do Niego: «Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje». Jezus jednak mówił o jego śmierci, a 

im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: «Łazarz umarł,….  

Jezus rzekł: «Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży 

bowiem od czterech dni w grobie». Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, 

ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc kamień.  Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, 

żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie 

lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał». To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: 

«Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!»  I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego 

była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić!». 

 

3. Kim jest Jezus Chrystus dla Ciebie? 

Młody człowiek szuka Jezusa, szuka swojej drogi w życiu. Czasami stoimy na 

rozdrożu. Jezus jest tym, który wskazuje nam drogę. 

Na początku widzieliście bramę. Wyobraźcie sobie , że przy tej bramie stoi Jezus. Każdego 

kto wchodzi przez nią pyta: Kim jestem dla Ciebie? Jak ma wyglądać nasze spotkanie?  

 

 

 

 



 

ZADANIE DOMOWE 

Przeczytaj uważnie powyższe teksty i odpowiedz na pytanie 1 i prześlij do sprawdzenia. 

1.Kim jest Jezus Chrystus? Kim był Jezus Chrystus dla apostołów, niewidomego, 

trędowatych, grzeszników…? Kim był w spotkaniu z: 

A) SPOTKANIE JEZUSA Z APOSTOŁEM PIOTREM  

B) SPOTKANIE Jezusa Z DOBRYM ŁOTREM  

C) SPOTKANIE JEZUSA Z ŚW. Józefem 

D) SPOTKANIE JEZUSA Z MARIĄ MAGDALENĄ 

E) SPOTKANIE JEZUSA Z TRĘDOWATYM 

F) SPOTKANIE JEZUSA Z NIEWIDOMYM 

G) SPOTKANIE JEZUSA Z ŁAZARZEM 

2. Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? – zrób sobie taki mały rachunek sumienia( nie 

odpowiadaj na to pytanie). 

3. dla chętnych: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a6ade3923d4 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a6ade3923d4

