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ŁUKASZ
IJAN

Jak już si\, zorientowałeś, nie można C'l.yt~l(.< Ewangelii bez gl(;l>okiego
wzruszenia ze względu na Jezusa - jego słowa, CUtLl i bezinteresowną mi-
łość. wrdztalcś jak ~blellS/. przedstawił jego gcnenlogię i uzasadruł jego
prawo do tronu Dawida. \Vidziakś jak viarek ukazał jego życie jako aktyw-
ną i pełną poświęcenia służb\,. Również rozważałeś aspekty szczególnych
powiązań nucdzy Ewangeliami synoptycznymi, do których nalezą również
Ewangelie Mateusza i Marka,

Wf lej lekcji bliżej przyjrzymy sit,:Ewangelii Lukusza. trzeciej Ewangelii
svnoprvczne] i Ewangelii .Jana. napisanej przez umiłowanego uczru.ilczusa.
Również te dwie Ewangelie 'V)TÓżniajq si~'. l.ukusz Z\\T:.lCl si\-' do umysłu
ludzi pochodzenia rucźvdowsktcgo. .Jan do umysłu filozoficznego. Łukasz
opowiada o ztemskich okolicznościach narodzmlczusa. jn n przedstawia go
j;lko odwieczne 510\\'0, lo Słowo. które istnieje od początku.

Naromtest zarówno Łukasz [ak i JW ukazują Jezusa [ako Syna Bożego
i Zbawtelela. Nic pozostawiają cienia wątpliwości co do tego, że jego głów-
nym celem było zbawienie każdego człowieka 0;1 tvm świecie. \'\1 mi;m;
stuchowania lego szczególnego wglądu w osobc i dzialulność .Jl..'zlIsabę-
dziesz zachęcony do większej czci i miłości do niego.



plan lekcji
Łukasz. Ewangelia Zbawleiela

Jan: Ewangelia o Synu Bożym

cele lekcji
Po skończeniu tej lekcji powinieneś umieć:

• Opisać autora, akcenty połozone przez niego i szczególne cechy Ewnn-
gelii Lukasza i .I~1Il;1.

• Wyjaśnić, jaki związek zachodzi między Ewangeltq jana i Ewangeliami
synoptycznymi.

• \Y/ wyniku studtowanra Ewangelu ł.ukuszn i Jana ocenić lepiej osobę
i dzieło Iczus«.
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czynności lekcyjne
l. PrI.CCZ)1ajtekst lekcji i wykonaj każde ćwiczenie przed sprawdzeniem

poprawności odpowiedzi. \lI ten sposób ocenisz. czy rzeczywiście zrozu-
miałeś treść. Popraw każdą zl~ odpowiedź.

2. Przeczyta] Ewangelie Lukasza i Jana. To jest bardzo ważna CZf;ŚĆ nauki.

.~. PrlCCZ)1aj lekcję i wykonaj ćwiczenia w tekście lekcji. Porównaj swoje
odpowiedzi z odpowiedziami zamieszczonymi na końcu lekcji. Parniętaj
o odnalezieniu i przeczytaniu wszystkich zeznuczonych fragmentów Bi-
blii.

'1. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania kontrolne należy powtórzyć lekcje
1-,1 (część l). Następnie wykona] sprawozdanie z części l.

słowa kluczowe
bóstwo
dysputa
medyczne

odkupienie
teologiczny
wiersz

treść lekcji

I.UKASZ: EWANGEIJA 7JIAWJCIEtA

Cel 1. Sttrierdzeuie u aznvcb faktóll' (l mi/orze, ateccntou- jakie zastosou ał
u' sll'ym opisie, cecb szczegotnvcb i rau-anosci Euangclii Łukasza.

Ewangelia Lukasza była napisana przez człowieka, którego apostoł
Paweł nazwał ..nasz drogi przvjaciel Lutcasz. lekarr" (Kol 4, l-ł ). Łukasz sam
naplsa] swoją Ewangelię. Powiedzlal. że to jest książka o "wszystkim, co
iezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, li' którym ... został
ll'zif~V do nieba ". \'V miarę wglcbtanta sil,.'w Ewangelię noszącą imię Luka-
sza, poznamy bliżej Zlxrwicicla. którego Luknsz kochal. któremu służył oraz.
o którym lak wymownie pisał.
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Autor

Z dowodów dostarczonych przez Nowy Testament mozemy wyciąg-
nać wniosek, że Łukasz był wvkształconvm poganinem. Był człowiekiem
dobrze znającvm wiedzę medyczna swvch CZ~l.sÓ\\·. .Jest prawdopodobne,
że pochodził Z Antiochii. Napisał również ksicge Dziejów Apostolskich,
\\' której zanotował wydarzerun związane z ukształtowaniem src i rozwojem
Kościoła. Z tego powodu jego Ewangelia może być uważana jako pierwsza
cz",-:<ć dwuczęściowej historii początków chrześcijaństwa. Byl bliskim przy-
jacielem apostoła Pawln i uczcstntczvl z nim w it..'go podróźach misyjnych,
Illi\'dzy innymi w podróży do Rzymu.

l \Vyszllkaj te fragmenty Ptsma Świt,.>(ego,których numery rozdziałów i wier-
szy s:! podane niźcj. \V zeszycie napisz krótkie zdanie mówiące o Lukaszu
i jego związku z Pawiem i z innymi ciJrzL'.<cij:II1:II11i.

a 2 List do Tvmotcusza -I, II,

b List do Filernona 2-1.
c List do Kolosan 4, l·i.

Akcenty tego opisu

\XI opisie o źvctuIczusa. Łukasz akcentuje humarustvcznc. historyczne
i teologiczne aspekty jego życia.

Człou'tcczctisnro fezusa jest ważnym faktem przedstawionym przez
Lukasza. wte!u stuchutacych Biblic opisało Ew. Lukasza jako Ewangelit; je-
zusa-czlowieka. Luknsz pokazał, że je xus był jednym z nas i bez reszty
dzielił wspólne doświadczenia ludzkiego źvcta.

2 Przeczyta] podane fragmenty Pisma Świętego. \V zeszycie napisz jaki aspekt
ludzkiego życia, którego doświadczył Jezus, pokazany jest w każdym z tych
fragmentów.

a 2.6-7.

b 2,'\0-52,

c 7..'>6; 24.42-·13,

d 19.4 l.

Łukasz podkreślił także bistorvcznv aspekt życia Chrystusa. Starannie
przestudiował wszystkie ważne fakty i dlatego był w stanie podać ich właś-
ciwy opis (1,3).



Krołcsnro Boże. Moc i Cbuala

Przytoczył charaktcrystvcznc wydarzenia ruajace miejsce w I'alestyruc
w czasie narodzin jczusa (2, l ,) J. Podal nazwy władców i najwyższych ka-
płanów sprawujących władzę w okresie początków działalności Jana Chrzci-
ciela (:\,1-:'). Szczegóły te umożliwiły umieszczenie żvctalczusu w określonym
czasie historii politycznej tego regionu. Ugruntował on fakt lustoryczności
osoby Jezusa jako człowieka. który wvkonywal S\''''qmiSjI,.'v...· bardzo real-
nych okolicznościach i w zamtcszuntu pu nującvm \V Palcstyrac pierwszego
wieku.

3 Poniżej podano pewne fakty, które Łukasz zawar] \\' swej EW:lI1gelii. Za-
kreśl lucrc przed każdym takim faktem wskazuiącvm nacisk położony przez
Lukasza na aktualnie bisIOfYCZ11.V cha rateter życia Chrystusa.
a) Anioł Gabriel mówi Zachariaszowi, aby synowi nadał imic jan t l , 1:\).

b) Picrwszv spis ludność-t. kiedy Kwlryruusz był zarządcu Syrii, odbył się' na
mocy dekretu cesarza Augusta <2, l-l).

c) lczus doświadczył normalnego dzieciństwa i rozwoju (2,·10.52).
d) Poncjusz Piłat był zarządcą Judei podczas działalności Jana Chrzcictela

(~, 1-2)

Łukasz uwypuklił również pewne aspekty teologiczne dzinłulnoścl Je-
zusa. Dotyczyły one toźsamości .Jezllsa i znaczenia jego dzieła zbawrenta.
Dla przykładu, Łukasz zapisał, ze jezus często określał siebie jako .Svna
Człowieczego". Tennin ten był określeniem jakie prorok Daniel nudawal
osobom wtdzranym przez niego \V \ vizji opisanej w kstedzc D:1I1icb 7, l.l,- H.
Dla Daruela oznaczało, że len, którego widział, wyglądal jak człowiek, ktoś
należący do gatunku ludzkiego.

4 Przeczytaj księgę D~lI1ieLI7,1.1 14. \Y/ zeszycie napisz krótką odpowiedź
na każde z następujących pytań.
a W jaki sposób przybył "Syn Człowieczy"?
b Co dano .Synowi Czlow ...icczemu'?
c Kto będzie go czcił?
d jaki jest rodzaj jego władzy lub królestwa?

Używając określeniu "Syn Czlov ..-tcczv" .Jezusutożsanual się z q osobą,
którą Daniel wiuział w swe] proroczej wizji. Ale zrobił coś więcej. Powie-
dział. że jako Syn Człowieczy będzie cierptal. umrze i zmartwychwstanie
tLk 9,22). Tego stwierdzenia uczniowie nie mogli zrozumieć (9,44-4'). Wska-
zujc ono, że Syn Człowieczy, który przyjdzie z ogromna mocą i chwałą.
najpierw będzie odrzucony.
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Pozu podkreśleniem tożsamości .Jezusa jako Syna Człowieczego, Lu-
kasz akcentuje również jego dzieło zbawienia i jego mit; jako Odkupiciela.
Zapisał fakt, że prorokini Anna mówiła o dzteciątku .Jezus tym wszystkim,
którzy czekali na odkupieruclcrozolimy (2.:~8).Opowiedział jak uczniowie
na drodze do Emaus mówili, że oczekulu Mesjasza, który odkupi Izrael
<2'1,21). Proces odkupienia był poelany przez BOg;1 i był dobrze znany Ży-
dom. Oznacza to. że coś (lub ktoś) co zostało sprzedane może być odku-
pione przez bliskiego krewnego lub powmowniego osoby, która sprzeda ta
tę rzecz lub człowieku. W ten sposób można było przywrócić to pierwotne-
mu właścicielowi. Ksi<;ga Hut w Starym Testamencie jest przcplckną iluśtra-
ej:}tego procesu. "Odkupiciel" musiał 01'''< krewnym lub powinowatym osoby
potrzebujące] pomocy.

5 \'1idzieliśmy, że "odkupiciel" musiał być bliskim krewnym osoby potrze-
butące] pomocy. Jaki fakt doryczący jezusa podkreślił Łukasz, aby pokazać,
że właśnie on ma być naszym odkupicielem? Napisz odpowiedzi w zeszycie.

Cechy szczególne

Oprócz tych aspektów źvcia jczusa, które podkreślił Luknsz. w jego
Ewangelii występuje wiele cech szczególnych. Na przykład, zwraca on uwagę
na takie grupy ludzi jak kobiety, dzieci i ubodzy. POZ~l tym używane wymzy
i pewne szczegóły wskazują. że autor był zaznalorniony profestonalnte
z mcdvcynu. Ew. Lukasza jest Ewangelią najbardziej literacką. zawiera kilka
pięknych pieśni i wierszy oraz ma boga te słownictwo . .Jej stronice ujawniają
również zninteresowanie wszechświatową doniosłością przeslan!a Cluvstu-
sa i dziełem Ducha Świętego. \'V'szystkie te cechy nadają Ew. Lukasza spe-
cjalny charakter. Przyjrzyjmy się pewnym przykładom każde] tak!e! cechy.

Rola kobiet, dzieci i ubogich

Łukasz często podawał pełniejsze opisy kobiet i dzieci występujące
w życiu i działalności .Iezusa niż Marek czy Mateusz.

\'1 swym przekazie Luknsz zapisał również kilka historii i przypowieś-
ci, które zatmowalv się szczególnie ubóstwem i bogactwem; większość
z nich nie ukazała się w żadnej innej Ewangelii.
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6 Porównaj opis Lukasza dotyczący Marii i narodzin .Jezusa t ł.k 1,26-56:
2,19) z takim opisem li Mateusza (.'\t11 1,18-2'). Zakreśl literę na początku
każelego faktu podanego li LlIk~lSZ~1.

a) Z początku Maria była zmieszana, kiedy mówił do niej anioł.

b) Jezus był poczet y przez Duch" ŚWictego,

c) Maria była poślubiona Józefowi.

d) Odwiedzając Elżbietę. Maria chwaliła i blogoslawilu Pana.
c) Maria w swym sercu zachowywała i rozważa b słowa anioła.

7 Pr/'<x'l.l1.ajopis córkijniru (Mt 9,18-2('; ,\lk 'i,2",~'i-1:\; i Lk 8,'il.')2.19-')6I, Który
z nastepujących faktów o córce jnirn jest wzmiankowany tylko li l.ukusza?
a) Miała około dwunastu lal.

b) Była [cdyn, córką .I"Ir",

Wśród przypowieści o ubóstwie i bogactwie, które są jedyne w swo-
im rodzaju li Lukusza. znajduje się jcdnu szczególna o bogatym głupcu
( 12,1.~-21). \Y/ jaki żywy sposób histortu U LIczy wagi zrozumienia tego, CO

jest prawdziwym bogactwem!

Spojrzenie lekarza

Wiciu biblistów uwab, że Ew. Lukasza dowodzi. iż była pisana przez
lekarza. Opis Lu kasza często POŚ\Vi<''''Clwięcej zainteresowania osobom cho-
rym niż czynią lo opisy Marka i Marcusza. Proszę zauważyć dla przykładu
pełniejszy opis Luk:ISZ:I, w porównaniu do Marka, dolegliwości lub chorób
uzdrawianych przez Jezusa \V nastepujących przypadkach:

Mk 1,~0 "leżeć z gorączką".
Lk 4,38 "wysoka goqczka trawiła".

Mk J,IlO
I.k'),12

Mk 3,i
Łk 6,6

.trędowary" ,

.czlowick .. .caly pokryty trądem".

Mk 11,17
Lk 22,50-') I

"człowiek z uschłą ręka".

"człowiek ... z uschłą prawa ręką",

ucho człowieka zostało odcięte,

Jezus uzdrowił człowieka, którego licho zostało odcięte.
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Spojrzenie nniu-ersalnc

Ew. Lukasza wskazuje na to, że chelal on [asno ukazać uniwersalną
wagę życia i dzieła jczusa. \Y/ jego zapisie jezus jest ukazany nie tylko jako
żywu postać historii żydowskiej, lecz także jako Zbawiciel wszystkich ludzi.
Wtclokrotruc jego nauki i cudu hyły adresowane do pogan. W następnym
ćwiczeniu odczytasz pewne fragmenty ilustrujące te; prawdę. Kilka z nich
występuje tylko w opisie ewangchcznym Łukasza.

8 Przeczytaj każdy z podanych urywków Prsmu Świętego i uzupełnij braku-
jące słowo lub słowa \V tych zelantach. do których sir; one odnoszą.

a 5,G: I ujrzy zbawienie Boże.

b .1,58: jezus pochodził od , pierwszego człowieka stwo-

rzanego przez Boga j Ojca rodzaju ludzkiego.

c 4,27: jezus wskazał, że jedynym trcdowarym, który został uzdrowiony

w czasach EliZCUSZJ był Naaman.

d 10,21-.-)7: Człowiek \V podobicństw!c Jezusa o dobrym bliźnim był

e 17,16: Z dztcsicclu trcdowatvch uzdrowionych przez Jezusa, jedynym,

który wrócił i podziękował mu był ~

f 24,47: Jezus powiedział, że upanuctanic i przebuczenie grzechów będą

głoszone w jego imieniu _

Dzieło Ducha 5~11'if'fego

Spośród trzech Ewangelii synoptycznych, Łukasz najbardziej podkres-
lal dzieło Ducha Swlętego.

Ukazuje on zaangażowanie Ducha Ś\viętego w każdym aspekcie życia
Chrystusa. Zwraca również uw.igv na cechy jego służby w życiu innych
ludzi. Kolejne ćwiczenie pomoże poznać szczególne sposoby jakimi, we-
dług zapisu Łukasza, działał Duch Świl,"ty.

9 Przepisz tabelkę wraz z nagłówkiem do zeszytu. Przeczytaj zaznaczone
wersety i napisz wymagana informację. Pierwsza informacja jest wpisana
jako przykład (].35 ma dwie odpowiedzi).
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\'('rsct( y II Dzieło Duc-ha Dzieło Ducha
Osoba Świętego

\,(hsL'Hyl Osoba Świętego

Jan Duch.5więty
1,1<; Chrzci- naoeeva go od 1.5':;

ciel ccacuerna

1.5" 5.22

1.'1[·'12 "ł.1

l,(l! 'I. 1,I. IH

2.2')-2(l 10,21

2·i,'I()

J'i('kł/O literactac

\V swoje] Ewangch: Luknsz zaw.irl czicrv wspaniale pieśni lub wrer-
sze. S~,to pieśni: .\brii (1,-16-')'), Z~I(Jurbsza (1,67-79), aniołów <2,1"'1)
i modlitwa Sytneona <2.29-52>. Każda pieśń lub wiersz jest mistrzowskim
środkiem wyrazu i chwały. Nadają one kslcclzc Lukasza szczególne ptckno.
Ponadto talent literacki Lukasza możno również dostrzec w sposobie opisy-
wnnin wydarzeń z zycja jczusu oraz w sposob:c wyrażania przypowieści
i nauk głoszonych przez .\'listrza. Na przykład, proszę zwrócić uwagc na
żywy opis syna nramouuwncgo i jego zazdrosnego bratu (1':;,11-;"12) oraz
napuszonych faryzeuszy i pełnego smutku celnika (18.9-14). Dobry opis
tych nauk jezusa u l.ukaszn xprnwia , ze le postar-ie OZYW;lj~ dla I1:\S,

Zdolności opowiadania Lukaszu zdarzeń uznać można Z:l wybitne.
A jednak głęboko j<.'sleśmy poruszeni i uradowani jego prostym opi-
sem ukazania się jczus« przygnębionym uczniom na drodze do Emaus
(2-1. 15-:'2). Naprawdę Łukasz byl .myst., słowa i wszyscy jego czytelnicy
korzystają do dzrś Z jego talemu.

10 Przejrzyj jeszcze raz ten fragmcnr o szczególnych cechach Ew. Lukasza.
Następnie w zeszycie napisz jedno zdanie na lemat przvkladu knzde] cechy
wyszczególnionej wy/ej oraz podaj numer rozdziału i wiersza w Ew. Luka-
szn, gdzic przykład takiej cechy można zruleźć. Przykład rozwiązania poda-
no \V ćwiczeniu a,
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a Rob kobiet, dzieci i ubogich. Łukasz opisał odczucia Marii, do której
1Il611'i1 anioł (/,26-38). (Pro.", nic wykorzystywać tego przykładu jako
własnej odpowiedzi, a rnczc] proszę posłużyć się nią, jako wzorcem przy
formulowarun odpowiedzi własnej).

b Pogląd lekarza.
c Koncentracja na wartościach unfwcrsulnych.
d Dzieło Ducha Świętego.
e W~1I1ośćliteracka.

Treść

Wydarzenia LI Łukasza przcbtegatą w kolejności zgodnej z ogólnym
wzorcem kolejności LI Mateusza i Marka .. Jednak znaczny materiał znajduje
się tylko li Łukasza. Głównym celem Lukasza było przedstawienie Jezusa
jako wsparualego człowieka wzmocnionego Duchem i j:.lko Zbawiciela
wszystkich ludzi. Ewangelia ta jest jedyną wśród Ewangelii synoptycznych,
w której używa się dla Jezusa tytułu .Zbnwtcicl" (2,11),

Trzymaj się niżej podanych głównych punktów jako przewodnika pod-
czas czytania Ewangelii Luk;lSZ~1.\\1 zeszycie napisz odpowiedzi na pytania
dla każdego i zupamicta] tytuły oraz numery rozdziałów i wierszy.

ŁUKASZ: EWANGELIA ZBAWICIELA

I. Przygotowanic Zbawiciela. Przeczy/aj l, l - 1, 13.

11 Oplsz krótko reakcje Marii i jozef« na a) modlitwę Symeona, kiedy
Jezusa przyniesiono do świątyni, i b) odpowiedź jczusa o potrzebie przeby-
wania w domu swego Ojca.

II. Działanic Zbawicicla. t'rrccrvtaj 4.14 - 9, 17.

12 \Y/ tych rozdziałach znajduu; się opisy dziesięciu konkretnych łudzi uzdro-
wionych przez Jezusa, uwolnionych od zlych duchów lub wskrzeszonych.
Nazwij każdą osobę oraz podaj numery rozdziałów i wierszy, w których
opisano to wydarzenie.

III. Zbawiciel przetrzymuje konflikty. Przcczvta] 9, 18- 19,28.

Prawie cala zawartość tej części znajduje sit,.'>wyłącznie LI Lukasza.
A konkretnie, większość materiału ZJW~1I1egow 951 ~ 18,14 i 19,1-28 znaj-
duje si, tylko w jego Ewangelii.
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13 Poniżej wymieniono opisy niektórych przypowieści. nauk lub wydarzeń
przytoczonych w te] czę.<ci. Obok każdego opisu napisz numery rozdziału
i wierszy. gdzie moźn.i znaleźć opls.mv materiał Pierwsze ćwiczenie wyko-
nano dla przykładu.

a lezus opisał upadek szalana -.:.1O~)~8:.- _

b Iczus powrcdzial. Żr.: b('dzie (bny ..znak Jonasza" _

c Faryzeusze mówili .IezLlsowi, że I kroci chce go zabić _

d Jezus opowiadał o bogaczu i Łazarzu _

c Zacheusz spork.illczusa i powiedział, że zmieni swe życie _

IV. Zbawiciel przynosi zbawienie. Przeczvta] J ~,.21) - 24.53

14 Zakreśl lucrę sloj~!qprzed każdyru PRA\'VDZIWYi\1 stwierdzeniem. In-
fonnacje potrzebne do wybraniu stwierdzeń pravvdztwych znajdują się w tej
cze,.'ściEw. Lukaszu.

a lezus powiedział. ze Icrozohma będzie zburzona. poruewuz jej uuesz-
kańcy nic zdali sobie sprnwv Z Lego, ze przyszedł do nich Bóg.

b Najwyżs! kaplani i nauczvetcle Prawa nie zdawali sobie sprawy, że przy-
powieść o przewrotnych dzierżawcach .Jezus wypowiedział przeciwko
nim.

c Jezus powiedzlal. że kiedy przyjdzie Syn Człowieczy. pojawia się znaki
na słońcu. księżycu i gwiazd.u-h.

d Po aresztowaniu Jezus został zabrany do domu najwyższego kapłana
i postawtony o świcie przed ruda starszych.

e Piłat odesłał jezus.. do I leroda. pontcwaź jezus oznajmił, że [cst królem
żydowskim

f jezus ukazał sic uczniom na drodze do Emaus zanim ukazał się jcdcnas-
lu w Jerozolimie.

Czvraląc przcplckruc napisany przez Lukasza opis życia Jezusa widzi-
my jak wypełnił on zapowtedztana przez siebie misje,.'(li.]8~19).

\X!iclzimy iak Duch ŚWi(,.'ty splyn:JI na niego. Widzimy [ak ogłosił Dobrą
Nowinę ubogim, jak obwrcszczal wolność wicźruorn. jak przywraca! wzrok
niewidomym, jak przynosił ulgI,:'uciśnionym i jak zapowiadał rok łaski Pana.
Co za wspaniały Zbawiciel!
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JAN: EWANGEliA O SYNU BOŻYM

Cel 2. Ustalenic tożsamoset autora i optsaiuc go: okreslenie alecenton- jego
opisu, cecb szczególnych i zuu-cmosci En '{f}l/jc!iija 1/(/.

DL! wiciu ludzi Ewangelia ,l:lIU jest najukochariszą księgą Biblii. Ma
ona unikalny rodzaj glt;bi duchowej i piękna. wiadomości zawarte w niej
przvkuwafu umysł i nieodparcie sUwLij~ł wyzwanie sercu. Napisana przez
lana apostoła ... ucznia. którego upodobał sobie Jezus", wCi:lga czytelnika
w ten rodzaj intymnego związku z Mistrzelll, jakiego doświadczali ludzie
znajduj:lCY src najbliżej niego. Poprzcz studiowanie prawd w niej przedsra-
wiorivch być może nasz związek z jczuscm stanic sic ściślejszy i bogatszy.

Autor

\V'i~·k.szoŚćbiblistów z!-.pdz;1.si\', że .Jan nposro! był nutorem czwarte]
Ewangelii. Był jednym z dwunastu uczniów Jezusa. Wraz z Piotrcrn i jaku-
bcm był \V "ścisłym krcgu" osób n.ubliźe] związanvch z Pancm (Mk ),57;
9,2; H,,~ ..~d. Był "uczniem kochanym przez .Jezusa" U 13,23; 19.26; 20,2;
21,7.20> . {akub byl jego bratem, a obvdwu! byli svnami Zcbedeusza (Mt
,1.21). jan byl naocznym świadkiem wydarzeń. które optsnl <J 1,1/i; 19,.15;
21.241

15 Opisz autora Ew . .Janaodpowtadatqc w swym zeszycie na pytania. Pi-
szqc odpowiedź wvkorzvstu! informacje podane w poprzednim Fragmencte
i w odnośnych fragmentach Pisrna Świ\·tego_

a Jakie było jego pokrewieństwo z Jezusem'

b Jakie było jego pokrewieństwo I. innymi uczniami?

c Jaki był charakter jego wiedzy o wvdarzeruach z życia Jezusa?

Akcenty lego opisu

Sam Jan precyzuje cel swego opisu życia Jezusa.

Jezusuczynił w obecności swych uczniów wicie innych znaków
nie zapisanych \V tej księdze, .Locr te zapisane sa po 10, żebvscie
mogli uutcrzvc. źcjcrusjcst Mesjaszem. Svncm Bożym, i że przez
u-tare możecie mieć żvctc lI'jego tmie. "

\V'idzimy wiec, że .Jan starannie wybrał swój materiał mając na myśli
cel szczególny: doprowadzenie ludzi do wiary w to, że jezus jest Synem
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Bożym. Materiał wybrany przez Jana akcentuje dzieła i słowa Jezusa. Łącz-
nie formują dowód, że Jezus był tym, za którego się podawał. Jan pokazuje
również jak ludzie reagowali' na Chrystusa; ich odpowiedzi ilustrują główny
wątek wiary.

Jan ZWrJGI uwagę na dzieła dokonane prrcz jezusa. W jego Ewangelii
znajdują się opisy siedmiu cudów. Jan nazywa je znakami, ponieważ de-
monstrują one całkowitą władzę Jezusa jako Syna Bożego i nieomylnie uka-
zują jego bóstwo.

16 Siedem znaków włączonych przez Jana zostało opisanych we fragmen-
tach Pisrna Świętego i określonych z lewe] strony. Należy przeczytać każdy
fragment, a następnie połączyć go z frazą, która najlepiej opisuje zakres
władzy Jezusa.
.... a 2,1-11

.... b 4,46-54

.... c 5,1-9

.... d 6,1-11

.... e 6,16-21

.... f 9,1-12

.... g 11,1-46

1) Moc uzdrawlanlu na odległość i bez względu na róż-
nice czasu.

2) Moc wskrzeszania z martwych .

3) Wladza nad prawami przyrody.
1) Moc zaspokajania potrzeb ludzkich bez względu na

materialne ograniczcnla .

Oprócz tych siedmiu znaków jest jeszcze jeden, największy ze wszyst-
kich: zmartwychwstanie jezusa (r. 20 i 21), \X!edług słów apostoła Pawia,
Jezus "był ustanou-tony przez POUl5ltl11 ie z marturvcb pełnym mocy Synem
Bożym" (Rz 1,4). Wydarzenie to jest koronnym dowodem jego Bożego sy-
nosrwa.

Jan podkreśla również słowa Jezusa. wtększość dyskusji zapisanych
przez niego są to rozmowy, w których Jezus omawia aspekty swej osoby.
Wśród nich jest siedem głównych następujących fragmentów zawierających
.jam jest":

... 6,35

8.12; 9,5

8,58

10, II

11,25

l .. \.13 jestem chlebem życia" ....

2. .ja jestem światłością świata"

3. "Zanim Abraham si<; stał, ja jestem" .

4. ,,Ja jestem dobrym pasterzem" .

5. ,Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem" .
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6. ,\.Ja jestem drogą i prawdą i życiem" .

7. ,Ja jestem prawdziwym krzewem winnym"

14,6

15, l

\X1iclu biblistów widzi te powiedzenia jako rozwinięcie 1Moj 3,14,
w której Bóg powiedział Mojżeszowi, że Boże imię brzmi ,Ja Jestem". Do-
wodzą one nie tylko bóstwa Chrystusa (patrz J 8,58) lecz wskazują również
na to jak objawia nam OjCJ.

17 Poniżej przytoczono trzy powiedzenia ,,.Ja jestem". Każde z nich jest
szczególnie związane z jednym z siedmiu znaków zapisanych przez Jana
(wróć do pytań z p. 16). W zeszycie napisz każde powiedzenie. Obok
określ cud z nim związany oraz podaj numery rozdziału i wierszy, w któ-
rych można lo znaleźć.
a .ja jestem chlebem życia."
b ,,.J~l jestem światłością świata."

c ,,.Jajestem zrnanwvchwsta ruem i życiem."

Oprócz tych fragmentów E\'.'.Jana zawiera wiele innych ważnych nauk,
np. o nowym narodzeniu (r. ?d, o wodzie życia (r. 4), o władzy Syna (r. 5)
i działaniu Ducha Świętego (r. 7, 14~1G) . .Jan zapisał również modlirwę Jezu-
sa za siebie i za swoich uczniów (r. 17). Modlitwy te naświetlają bardziej
jego naturę, jego jedność l Ojcem i jego ostateczny plan dla wszystkich,
którzy w niego uwierzą.

Wraz z położeniem akcentu na słowa i czyny jezusa, Jan naświetlił
osobiste rozmou'Y jakie Jezus mial z pewnymi osobami. Pokazal w jaki spo-
sób jezus nawoływał ich do wiary w niego. Spotkania opisane przez Jana sa
żywą Hustracją głównego tematu Ewangelii Jana - wiary wlezusa Chrystusa.

18 Przeczytaj każde z cytowanych osobistych spotkań. WI zeszycie napisz
odsyłacz do Ewangelii. Oprócz tego poda] nuzwc osoby i stwierdź krótko,
w jaki sposób odpowiedziab ona TKI wyzwanie jezusu.

a 4,45-54 d 18,28 - 19,16
b 9,1.7.55-58 c 20,24-28
c 11,17-27

19 jak już dowiedziałeś się, Jan podkreśla cel swojej Ewangelii poprzez
relacjonowanie nauczania, dokonywania cudów i osobistych spotkań jezu-
sa. Dokończ podane zdania objaśniając w jaki sposób Jan wykorzystywał
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każdy z tych rodzajów przck.rzywarua treści, aby' ztlustrownc swój główny
temat wiary w Jezusa Chrystusa jako Syna Bozego.

a Ze wszystkich cudów dokonanych przez Chrystusa . ja n wyliral siedem

z nich, aby zadcmonsuow.ir

b \\licle dyskusji zaptsanvch przez Jln~lbyło takimi. \V których Jezus nu

uczul prawd o .

c Jan opisał kilka osohistych rozmów przeprowadzonych przez Jezusa po

to, aby dać przykłady ..

Kiedy badu się Janowy zapis słóv..', czynów i osobtstych spotkań Jezu-
sa, nic może [)yć wątpltwośct dotvczacych przyczvn napisania przez niego
swego świadectwa: za prczcritowania prawdy, że wiara w jezusn. Syna 130-
źcgo. jest jedynym i zasadniczym kluczem do życia <.J 5,.~6).

Cechy szczególne

Ewangelia jnnn ma wiele cech szczególnych. Przeanalizujmy trzy
z nich jako najbardziej godne uwagi: ich związek z Pwangchamt synoptycz-
nymi, słownictwo l ch.uakrcrvstvcznc spojrzenie na Chrystusa.

Zu-iazet: z HU'{lllgc/iami _\~l'JlOPZl'czIJY111i

Gdy' porównuje sic Ewnngclię .I~lnaZ trzema Ewangeliami synoptycz-
nymi, uderza wyst(,.~puj~,cykontrast. Pomimo wszystkich róźnic między Ewan-
geliami synoptycznymi s~l one bardziej podobne między sobą. niż każda
z nich jest podobna do EW~lngelii jnn.t. Dla przykładu. Ewangelie synop-
tyczne zajl1luj~)si<,'głównie dziablności~J Jezusa w Galilei, natomiast uwagę
lana skupia dziablność Panu w Judei. Z wyjątkiem dwóch cudów zapisa-
nych LI Jana (J,l-2.'1 oraz opisu procesu, śmierci i zrnartwychwstarua jczusa.
żadna z treści ja na nie ukazuje się gdzie indziej.

Pomimo tych kontrastów nucdzv Ewangelią jana i Ewangeliami sy-
noptycznymi zachodzą pewne wnźnc związki. Chociaż matcr!ał ja na różni
się ocl ich materiału, to jednak źadn.i z nich nic stoi w sprzccznosc! z Ewun-

gcltą Jana. Natomiast często je uzupełnia i daje tło wydarzeniom przez nic
opisanym. Dla przykładu, ze studiów Ewangelii Mateusza. Marka i Łukasza
można wyciągnąć wniosek, że działalność Jezusa trwała nieco ponad jeden



Łulsasz ijan 95

rok. Lecz J~lOnadmienia o trzech Pa ....chuch (a może czterech l. o śwtcuu-h.
które \\'y!'>lt;powaly raz w roku. Stad wierny. ŻL' działalność JCZllS~1obejmo-
wab przvnauuruc] trzy l.uu. lnformaqc Jana rZ\lclj~~ również światło w inny
sposób na synoptyczny pogląd o życiu .Iezllsa. \\'?idzicliśmy, żcIan mial na
Illyśli pewien cd podczas pisania swego opisu. Je~t możliwe, że IfZy EW3n-
gclic synoptyczne już kqżyly w tvrn czasie wśród chrześcijan. jcdnakze czy
tuk bvlo. czy nic, Jan ich nic kOpIOW;l!. Z u\\'~lgi na to, że kierował nim
Duch Święty, zebrał on swc rozlegle i bogate dośwtadczentc ucznia, które-
go kochał jezus i któremu Ok~IZ~dunikulnc posrrzcu.rmc siebie i swej misji.
Dzisiaj czerpiemy korzyści z tego gk'bokicgo wcjrzcni« i zrozumienia praw-
d)' jakiego Bóg udztcltlIano-vt dla podzielenin sit,.'tym z nami.

20 Ewangelia Jan~l jesl I.wi;Il.ana z E\\'angeli~lmi synoptycznymi \\' ten spo-
sób, że jej treść:
~l)korvguie informacje przckazvwanc przez nic,
b) uzupełnia informacje przez nic podane.
c r [cst zupełnie nie zwi.iz.m.; z rvnu informacj.nui , które one (bj~, .

.\~/()1I'J1icttt 'O

Pewne terminy s~łdużo częściej uZY\Y;Il1Cw Ew . .lana niż \\. Ewange-
liach svnoptvcxnych. Wśród nich zn;ljdllj~l si~' n;lstt,.'rllj~)ce: wytrzymać i po-
zostać. uierzvc. ,<wf~)to, 7yd, .':II'iullo.,:(:, życie, miiosc..', teocbnc, prauda
i n-tcrnosc, su-uulcłe i suuu. Te słowa lll;\j~l specjalne znaczenie, N:dciy je

starannie przestudiować, pontcwaz często dostarczają klucza do myśli, które
chciallan wyrazić.

Cbnrntaerystycrnc spojrzenie JW Cbrvstusa

Wszystkie Ewangelie przcdst.iwialv Chrystusa jako Syna Bozego. Lecz
być mnie ze wszvstktch właśnie Jan ozrtnjrniał w najprostszych słowach, że
lczus [est Bogiem i że istntl! zawsze (J 1,1.1'1; H,')8; 17,5). j.m rozpoczął
lustorię ewangeliczną nil' od POCZ~1Ikulecz Im początku. Dla ,Jana nie Belle-
jem i żłób oznacz.rłv początek istnienia Chrystusa. lecz len czas, w którym
!'>1;Iłsit,.'on .rtak-m".

Ewangelia jana ujawnia także prawdę o osobie Chrystusa . .Jan uznaje,
że hyl on Słowem. \Vśr6d piszqc)'ch EwangeliI,,' tylko Jan użył tego terminu
\\' odniesieniu do Jezlls:\. Tnk jak rozumieli to jego czytelnicy, termin .sło-
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wo" miało kilka skojarzeń. W swym zwykłym użyciu wskazyrwało ono na
środek porozumiewania się między ludźmi. Dla Żydów "Słowo Pana" było
znanym wyrażeniem spotykanym często w Starym Testamencie (np. Psalm
33,6). Niektóre z nich dotyczyły Mesjasza, który miał przyjść. Dla Greków
oznaczało lo uzewnętrznienie boskiego rozumu ..Jan uwzględniał wszystkie
te znaczenia, gdy wyraźnie stwierdzał, że jezus jest Słowem. \'<1 ten sposób
pokazał zarówno Grekom jak i Żydom, że jezus jest Bogiem komunikują-
cym się z ludźmi pełnym wyrazenlem jego rozumu, woli i celu w ten spo-
sób, żeby człowiek mógł lo zrozumieć.

21 Niżej przedstawiono kilka odsyłaczy do wierszy z Ew. J~In~1.Przeczytaj je
i zakreśl literę na początku każdego odsyłacza, który jest dobrym przykła-
dem szczególnego słownictwa jana.

:J.) l,ti
b) 2,19
e) 11,57

dl 15,9
e) 18,57

22 Charakterystyczne spojrzenie na Chrystusa, które objawia srę u Jana,
dotyczyło.

a) wypełnienia przez niego proroctwo Mesjaszu,
b) zdolności do czynienia cudów,
c) tożsamości ze Słowem.

Treść

\V/ miarę czytania Ew . jana zwróć uwagę na to, jak przewija si<;głów-
ny temat wiary. Proszę również zwrócić uwagę na to, w jaki sposób opisuje
ona rodzaj związku Jezusa Z Ojcem. jak już wiemy, wyjątkowość tej Ewan-
gelii przejawia siC; na kilka różnych sposobów. Jezus pojawia sit; w niej
w swej chwale jako jeden i jedyny Syn Boży (1,14), jako ten, który oferuje
życie wieczne tym, którzy uwierzą w niego (3,16).

JAN: EWANGELIA O SYNU BOŻYM

I. Objawienie Syna Bożego. Przeczytaj 1,1-15.

23 W rozdziale tym napisano, że dwaj ludzie nazywali jezusa "Synem Bo-
żym". Byli to,
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a) .JanChrzciciel,
b) Andrzej.

cJ Filip.
ci) Natanael.

97

II. Ogłoszenie Syna Bożego. Przeczytaj 2, 1 - 6, 71.

24 Jezus dokonał kilku ważnvch stwierdzeń w tych rozdziałach. Połącz
każde z nich (po stronic lewej) z imieniem lub imionami osoby lub osób
(po stronic prawej), do której lub do których je wypowicdzial.
Rozdziały podano dla ułatwieniu.

a .Zburzcie If suiatvnt». 11 u' trzech dniach
li 'ZIIios{' ja IW llOUYJ,.(2),

b "Trzeba l/'{Wl sir pau-mrn ie nurudzić" <.:J, l.

e .Kto zas bcdzie pil {I'nr/{',którq./o 11tH dam,

nic bedzic pmgua! un (deki" ('I),

d .Jo Sl11no co 011cryntpodobute' i c~'\'}Jc~'}Ji" (S)

e ..Słou 'n. które Ja ll'am pou-icdziatem, są du-
cbcm i sq życiem" (6)

1) Uczniowie
2) :"ii kodem
.oj Żydzi
4) Samarytanka

III. Sprzeciw wobec Syna Bożego. Przcczvtaj 7.J - J 2. J J

25 Przeczyta] poniższe stwierdzenia i opisy wydarzeń. W zeszycie opisz
reakcje Żydów na knzdy taki incydent. Dla ułatwienia podano rozdzialy.
a) rezus powiedział "Zanim Abraham siał się, Ja jestem!", (8)
b> Niewidomy uzdrowiony przez Jezusa odpowiedział Żydom, że gdyby

Jezus nie był ocl Boga. niczego by nie dokonał. (9J
c) jezus wskrzcsil Łazarza. (II)

IV.Obrona Syna Hożego. Czytanie 12,12 - 21,25

26 Zakreśl litery na początku każdego prawdziwego stwierdzenia. \Y/ zeszy-
cie przepisz każde nicprawdziwe stwierdzenie tak, aby stało się prawdziwe.

a Jezus zilustrował ważność służenia bliźnim poprzez obmycie nóg
uczniów.

b Jezus nauczał o krzewie winnym i latoroślach po to, aby wyjaśnić dzia-
bnie Ducha Świętego.
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c Dwoma meżczyznamr, którzy przvgotowali ciało jeżusa do pogrzebu,
byli filip i Jan.

d Jezus po swym zmartwyclrwstantu ukazał .się uczniom po f;IZ trzeci.
gdy pewnego ranka zakończyli połów.

Ewangelia jana pokazuje nam przcptckny i jedyny w swoim rodzaju
związek [aki jezus miał z Ojcem podczas swego żvc!o na ziemi.

Kiedy .JezlIs modlił się nad grohem Łazarza. spojrzał w górę i powie-
dzta ł: "Ojcze, dzieleuje Ci, ze u-ystucbnles mnie. \Ficm, że mu-sze mnic sły-
szysz". Jakie); wielkie zaufanie mial on wobec swego Ojca! A poprzez niego
i my mozcmy mieć także społeczność z Ojcem. Jan mówił nam. że wszyscy
ci, którzy przyjęli Jezusa i uwierzyli \\' imię jego otrzymali ,,/Jrou'O sta II in sir
dziećmi Boga" ( 1,12). Co za wspamalv przywilej!

Pytania kontrolne

1 KOJARZI~NIE. Połącz każde stwierdzenie (po lewej) z opisem biblijnym,
w którym je zapisano (po stronic prawej).

a Była napisana przez t<; sarną osobę, któ-
ra napisała Dzieje Apostolskie.

h Opisuje siedem cudów Jezusa i nazywa
je znnleami.

· ... c Podaje szczegóły politycznej historii Pa-
lcstvny.

· ... d Była napisana przez ucznia, który był
naocznym świadkiem życia Jezusa.

c Określa. że Jezus jest .Słowem".

f /..uwiera przypowieść o bogarym głupol.

· ... g Zawiera pieśni .\1arii i Zachariasza.

1) Ewangelia Łukasza
2) Ewangelia Jana
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PRAWDA - NIEPRAWDA. Zakreśl cyfrę na początku każdego PRAWDZI-
\VEGO stwierdzenia.

2 Ew. Lukasza jest [cdyną Ewunge-l!q synoptyczną. w której Chrystusowi
naduno tytuł Zbawiciela.

3 Zarówno Ew. Łukasza jak i Jana opisuje dzieciństwo jezusa.

4 I Iisroryczny charakter życia .Jezusa jest podkreślony bardziej przez Luka-
sza niż przez Jana.

5 Terminy takie jak prau-da. triara i nnlosc występują częściej li Jana niż
w Ewangeliach synoptycznych.

6 Ew. Jana ujawnia, że wszyscy, którzy spotkali Jezusa, deklarowali swą
wiarę w niego.

7 Pruwie wszystkie nauki zapisane przez ja nu również pojawiają się
w Ewangeliach synoptycznych.

WIELORAKI WYBÓR. Zakreśl literę na początku jednej najlepszej odpo-
wiedzi do każdego pytania.

8 Łukasz podkreślał teologiczny aspekt sluxbv Jezusa zamieszczając:
3) pewne szczególne detale na temat ludzi uzdrawianych przez Jezusa,
b) nauki podane przez Jezusa na temat "Syna Człowieczego",
c) kilka przypowieści na lemat ubóstwa i bogactwa.

9 jan powiedział, że dobrał swój material starannie po to, aby:
a) pokazać, że Jezus był Synem Bożym i prowadził ludzi drogą ku wierze

w Niego,
b) zaprezentować pełny i skończony opis wszystkich cudów, których

dokonał Jezus,
c) podać tlo wydarzeń opisywanych w Ewangeliach synoptycznych.

Zanim będziesz kontynuować naukę Lekcji 5, dokończ
swe sprawozdante z części 1. i zwróć arkusz odpowie-
dzi L do Instytutu ICI.
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odpowiedzi na pytania nauczające
14 a Prawda 119,11).

b Nieprawda (20,19).
c Prawda 121,25-27>.

d Prawda (22,55.66).
c Nieprawda (2:\,6-71.
f Pruwda l2-i,] '>5:\-:\6).

1 a Kiedy Paweł pisał 2 List do Tymoteusza. Łukasz był jedynym, który
był z nim.

b Luknsz był wspóltowarzyszcm Pawiu.
c Łukasz był drogim przyjacielem Pawia.

15 (Twoje odpowiedzi powinny hyć podobne),
a Był on uczniem kochanym przez .Jezusa i jedynym z trzech najbar-

dziej związanych z .Iczuselll.
b Był bratem Jakuba i jednym z Dwunastu.
c Był naocznym świadkiem wydarzeń Z i.yeia jczusa.

2 a Mial ludzkie narodziny.
b Doświadczył okresu dztectństwa i domst.mta.
c Spożywał pokarm i odczuwał łaknienie.
d Podlegał ludzkim emocjom.

16 a ;j) Moc zaspokajania potrzeb ludzkich o •• ograntczcnta.
b l) Moc uzdrawiania .. i czasu.
c l) Moc uzdra winnia ... i czasu.
d Ij) Moc zaspokajania potrzeb ludzkich ... ograniczenia.
c 5) \'v'bdza nad prawami przyrody.
fI) Moc uzdrawiania ... i czasu.
g 2) Moc wskrzeszania z martwych.

3 !J) Pierwszy spis ludności ... dekretu cesarzu Augusta (2,1-2).
d) Poncjusz Pilat .,. działalności ja nu Chrzciciela LJ"1-2),

17 a Nakarmienie ptcctu tvstęcy (6,1-15.25-10).
h Uzdrov ..'ienie niewidomego od urodzenia (8,12; 9,1-12).
c \\7skrzeszenie ł.nzarzn (11,17-44).

4 (Twoje odpowiedzi pov.....inny być podobne)
a Przyszedł na obłoku niebieskim. (Zwróć uwagę, że .Jezus użył tego

proroctwa do siebie).
h Została mu dana władza, chwała i suwerenna moc.
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c \X!,szyscyludzie, wszystkie narody ilucIzie rozmanvch [czyków będą
go czcili.

d Będzie mial wieczne panowanie.

18 (Twoje odpowiedzi powinny bYt~podobne).
a Królewski urzędnik; on i caly jego dom uwierzył.
b Mczczyzn« niewidomy od urodzenia; obwieścił swą wiarę wIczu-

sa i czcił go.
C MaI1J; powiedziała, że wierzy wjezus» jako Syna Bożego.
d Pilat: słuchał Chrystusa lecz wydał go na ukrzyżowanie.
e Tomasz; powiedział, że JezlIs jest jego panem i jego Bogiem.

5 (Twoje odpowtcdz! powinny [)yć podobne).
Podkrcślal człowieczeństwo jczusa poprzez ukazyw.intc go jako na-
szego brata. przedstawiciela rasy ludzkiej.

19 (Twoje odpowiedzi powinny być podobne).
a Jezus mial moc i władzę [nko Syn Boga,
b jego Osoba i pokrewieństwo z Ojcem,
c wiara i niewiara.

6 a) Z początku Maria ... do niej anioł.
ci) Będąc z wizytą ... i błogosławiła Pana.
c) Maria w swym sercu ... słowa anioła.

20 b) uzupełnia informacje przez nie podane.

7 b) Była jedyną córką jaira.

21 a) H
d) 15,9
ej 1837.

8 a cala ludzkość,
b Adama,
c Syryjczyk,
d Samarytaninem,
e Samarytanin,
f wszystkim narodom.

22 c) tożsamości ze Słowem.
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9 1,35. Maria, Duch Swięty zstąpil na nią.
1,41-42. Elżbieta, Duch Swięty napełnił Elzbtetę i prorokowała.
1,67. Zachariasz. Został napełniony Duchem Świętym i prorokował.

2,25-26. Symeon: Jemu Duch Święty chi obawicnie dotyczące Mesjasza.
1,35. Jezus, Był poczęty z Ducha Świętego.
3,22. Jezus: Duch Święty zstąpił na niego w postaci cielesnej.
4, l. Jezus: Duch Święty zaprowadził go na pustvmc.
1,14.18. Jezus: Duch Święty dal mu moc dla jego działalności.

10,21. Jezus: Rozradował się \V Duchu Świętym.
24,49. uczniowie: Duch Święty przyoblecze ich mocą dla świadczenia.

23 al
bl

Jan Chrzciciel (1,34 l,
Natanaeł (l,49 J.

10 lest kilka przykładów każdej z cech wyrrucnionych w lekcji. Przejrzyj
akapit pod kątem cech szczególnych celem sprawdzenia swych przykła-
dów.

24 a 31 Żydzi (2,18-191,
b 21 Nikodem (3,71,
c 41 Samarytanka (4,14),

d 31 Żydzi (5,18-19),
e]) Uczniowie 16,61-631.

II a)
bl

Dziwili się temu, co mówiono (2,.2,.2,),
Nie zrozumieli, co do nich powiedział (2,50),

25 a)

bl
cJ

Podnieśłi kamienic, aby go ukamienować (8,59),
WyrzuciU z synagog; człowieka, którego uzdrowił jezus 19,22.30-341.
Spotkali się i spiskowali, aby go zabić (11,45-53).

12 (Twoje odpowiedzi powinny być podobne).
l) 4,33-34; człowiek, którym zawładną! duch nieczysty.
21 4,38-39; teściowa Szymona.
3) 5,12-14; człowiek pokryty trądem.
4) 5,17-25; sparaliżowany.
5) 6,6-11; człowiek z usc-hłą ręką.

6J 7,1-10; sługa setnika.
7) 7,11-25; jedyny syn wdowy.
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8) 8.26-:W; człowiek opętany przez złe duchy.
9) 8AO-lIS; kobieta, która miała krwotok.

10) 8/19-56, córka jaira.

26 (Twoje odpowiedzi powinny' być podobne).
a Prawda (l3,1-17).

b Nieprawda (l S, 1-9) .. Jezus nauczał o krzewie winnym po lo, aby po
kazać ważność trwania w nim.

c Nieprawda (19,)8-1j2). Dwoma mężczyznami, którzy przygotowywali
ciało jezusa do pogrzebu hv]i Józef z Arvmatci i Nikodem.

d Prawda (21,1-1;').

13 a 10,18
b 11,29

c 13,:\1
d I(',19-:\l

c 19,1-10
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