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nazajutrz- następnego dnia 

przezeń- przez niego 

zaświadczyć- dać dowód czegoś 
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stągiew- wysokie naczynie o szerokim dnie 
skosztować- spróbować  
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czerpak - naczynie z trzonkiem lub uchem do czerpania cieczy lub ciał sypkich 

dworzanin – człowiek pracujący na dworze. Dwór to dom albo pałac władcy lub 
bogatej i znaczącej osoby, a także otaczający ją ludzie, którzy dla niej pracują.  

dziecię – dawniej dziecko 

faryzeusz- człowiek fałszywy, dwulicowy 

jednorodzony - będący jedynym synem 

obcować - przebywać, mieć bliższy kontakt 

oblubieniec, oblubienica - narzeczony lub pan młody, narzeczona lub panna młoda 

polepszyć – wyzdrowieć  

prorok – człowiek przekazujący innym ludziom wolę Boga, to, co powiedział mu Bóg 

rzec – powiedzieć  



świadectwo - potwierdzenie czegoś przez świadka 

trzoda - gromada zwierząt, zwykle hodowlanych 

uczynić – zrobić  

udać się – pójść  

ujrzeć – zobaczyć  

wstąpić – przyjść  

żąć - ścinać zboże lub trawę 

żniwo - koszenie i zbieranie dojrzałego zboża; też: okres, w którym wykonuje się te 
prace 

żywot - życie  

 

Ewangelia Jana rozdział 5 
chromy – człowiek kulawy, chorujący na nogi, niemogący normalnie chodzić 

czynić – robić  

dziękczynienie – uroczyste podziękowanie 

Kafarnaum- dawne miasto na północy Izraela  

krużganki – długi korytarz (ganek), otaczający przeważnie wewnętrzny dziedziniec – 
niezadaszone miejsce wewnątrz budynku.  

 

łoże – dawniej łóżko, w tym przypadku chodzi o coś, na czym leżał chory człowiek – 
coś w rodzaju materaca czy koca 

miłować – kochać  

nasycić się – najeść się i napić 

ożywiać – przywracać zmarłego do życia 



przeprawić się – przejść, przejechać lub przepłynąć przez rzekę lub przez trudny 
teren 

prześladować – Żydzi prześladowali Jezusa – chcieli przyłapać go na złym uczynku, 
aby postawić go przed sądem  

sadzawka – zbiornik z wodą 

synagoga – żydowski dom modlitw 

szemrać – wyrażać nieśmiało swoje niezadowolenie 

Tyberiada- miasto w Izraelu leżące na brzegu jeziora Galilejskiego 

udać się – pójść  

usilniej – starać się coraz mocniej, coraz bardziej 

wskrzesić – przywrócić życie umarłemu, wprowadzić coś na nowo w życie 

wycieńczony – zmęczony, bez sił 

wydać kogoś – ujawnić miejsce czyjegoś ukrycia lub czyjąś działalność 

zaprawdę – naprawdę  

znalazłszy- forma dokonana słowa znaleźć 

zstępować – schodzić (prawdopodobnie uważano, że anioł przychodził z nieba) 
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denar- starorzymska lub średniowieczna moneta srebrna 
nasycić- zaspokoić głód, pragnienie 
szemrać- wyrażać nieśmiało, po cichu swoje niezadowolenie 
 

 

 

 


