
 

 „Wszystko przez nie _________________, a bez niego nic nie _________________, co _________________. 

W nim było _________________, a życie było światłością  _________________”.  (Jan 1:3-4)

„A _________________ świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie _________________”. (Jan 1:5)

„Na świecie był i świat przezeń _________________, lecz świat go nie _________________”. (Jan 1:10)

„_____________ bowiem został nadany przez Mojżesza, _____________ zaś i _____________ stała się

przez Jezusa Chrystusa”. (Jan 1:17)

„I zapytali go: Kim więc? _________________ jesteś? A on odrzekł: Nie jestem. _____________ jesteś? 

I odpowiedział: _____________. " (Jan 1:21)

„Odpowiedział im _____________, mówiąc: Ja _____________ _____________, ale pośród _____________

_____________ _____________, którego wy _____________ _____________.” (Jan 1:26)

„Jan _________________ też, mówiąc: Widziałem _____________, zstępującego z _____________ jakby

_____________; i _____________ na nim.” (Jan 1:32)

„Rzekł im: _________________ _____ _________________! Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, 

i _________________ ______ _____________ w tym dniu; a było to _____________ ____________ godziny.” 

(Jan 1:39)

„Wtedy _________________ rzekł do niego: Czy z _____________ ____________ _________________ _________

_____________? Filip na to: _____________ i _____________”. (Jan 1:46)

„A Jezus odpowiadając, rzekł do _____________: Czy _____________ _____________, że powiedziałem

ci, iż cię _____________ _____________ _____________ _____________? Ujrzysz _____________ rzeczy niż

_____________.” (Jan 1:50)
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 „Jakże się może  ________________  ________________, gdy jest ________________ ? Czyż może 

 ________________  _____________ do ________________   ________________  swojej i urodzić się?” (Jan 3:4)

   

„A na tym polega ________________ , że ________________________ przyszła na ________________ , lecz

ludzie bardziej ___________________________ ________________________ , bo ich ___________________  były

___________   .” (Jan 3:19)

„Kto __________________  w  ___________  , ma  _______________  ____________________ , kto zaś nie 

 _________________   Syna, nie ____________________   żywota, lecz   ______________  ___________  

 ______________    na nim.” (Jan 3:36)

„Nie może  ______________________  niczego ___________, jeśli mu nie jest  ___________ z ___________  ”

(Jan 3:27)

„Wy sami możecie mi ______________________, że powiedziałem: Ja nie ______________

______________________ , lecz zostałem   ____________________  ___________  nim.” (Jan 3:28)

„  __________________ ! Wiemy, że przyszedłeś od ___________ jako ______________________ ; nikt

bowiem takich ___________  ___________ by nie mógł, jakie Ty ________________, jeśliby ___________ 

 z nim nie ___________ .” (Jan 3:2)

„Co się ______________________  z ___________ ,  _____________  jest, a co się narodziło z _____________, 

 ________________   jest.” (Jan 3:6)
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pokolorować lub dorysować coś, co pomoże Ci lepiej zapamiętać te wersety.


