
 Jezus naucza w świątyni w połowie świąt

 Faryzeusze wysyłają sługi aby pojmać Jezusa za jego nauki

 Jezus mówi o zbliżającym się jego wypełnieniu zadania

 Jezus w Galilei

 Jezus woła do ludu w ostatni dzień świąt

 Jezus po kryjomu udaje się na święto namiotów

 Rozmowa Jezusa z Nikodemem

 Jezus mówi o sprawiedliwym sądzie

 Próba pojmania Jezusa przez lud

 Bracia udają się na święto namiotów

 Ludzie potwierdzają słowa Jezusa i uważają go za proroka

 Kolejna nieudana próba pojmania Chrystusa

 Rozejście się do swoich domów 

 Rozmowa Jezusa ze swoimi braćmi

 Żydzi szydzą z Jezusa, jako że nie jest uczonym
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Rozdział 7 - Ćwiczenia
Ćw. 1 Ułóż chronologicznie wydarzenia z 7. rozdziału Ewangelii Jana
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Rozdział 7 - Ćwiczenia

Ćw. 2 Wykonaj zakładkę z ulubionym wersetem z 7 rozdziału ew. Jana i podaruj
ją bliskiej osobie. 
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Rozdział 8 - Ćwiczenia
Ćw. W poniższe wersety wpisz brakujące słowa. Możesz skorzystać z tabeli
pomocniczej.

"(...) Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy  ____________ rzuci na nią  ______________ ." (Jan 8:7)
                                                                                                           &=>#|"?\                                 )$%=>`=>%

"__________ ! Gdzież są ci, co cię oskarżali? ______ cię nie potępił?" (Jan 8:10)
   )^!=><^                                                                        `=)<

"Ja jestem ________________   __________" (Jan 8:12)
                          {|=$<+^{/=@       {|=$<$

"I poznacie _________, a prawda was ______________ ." (Jan 8:32)
                           &#$|~}                                      |\"|^!^~?=

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli kto zachowa _________ moje, śmierci nie ujrzy
na _________." (Jan 8:51)                                                                                "+^|$
          |=>)=

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, pierwej niż ____________ był, ______  jest." (Jan 8:58)
                                                                                                                    $!#$/($%             -$%

"Wy sądzicie według _________, Ja nikogo nie ________." (Jan 8:15)
                                                 /=$+$                                     "@~?}

"Jeśli więc _____ was wyswobodzi, ______________ wolnymi będziecie." (Jan 8:36)
                           "\`                                           &#$|~?=|=>

A Ą B C D E Ę H I J K Ł

$ @ ! / ~ > } ( = - ) +

M N O P R S Ś T U Y W Z

% ` ^ & # " { < * \ | ?
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Rozdział 9 - Ćwiczenia
Ćw. 1 Narysuj nakazy, które Jezus dał ślepemu, aby ten odzyskał wzrok.

 
+ + =

Ćw. 2 Połącz fragmenty zdań w logiczny, chronologiczny ciąg wydarzeń, zgodny 
z treścią rozdziału.

Ani on ani rodzice

Dzieła Boga muszą być wykonywane

Faryzeusze uważali, że Jezus

Faryzeusze zastanawiali się,

Rodzice ślepego

Ślepy wyjaśnił, że gdyby Jezus 
nie był od Boga

Jezus przyszedł na świat

Jezus mówi Faryzeuszom,

ponieważ nie przestrzega sabatu
 

ponieważ mówią, że widzą
 

może dokonywać takich cudów
 

by nie zostać wyrzuconymi 
z synagogi

 
że się ślepym urodził

 
a gdy nadejdzie noc, 

nikt nie będzie mógł działać
 

a Ci, którzy nie widzą widzieli
 

bo Bóg grzeszników nie wysłuchuje

nie zgrzeszyli
 

jak grzeszny człowiek
 

nie mógłby nic uczynić
 

nie udzielili odpowiedzi na pytania 
Faryzeuszy

 
nie jest z Boga

 
by Ci, którzy widzą stali się ślepymi

 
póki jest czas,

 
że pozostają w grzechu

Ćw. 3 Na oddzielnej kartce zobrazuj poniższe wersety własnymi rysunkami
 i schematami.

Jan 9:3 Jan 9:4 Jan 9:14 Jan 9:31 Jan 9:39


