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Rozdział 7 - Pytania

Jakiej krainy unikał Jezus z powodu Żydów? (Jan 7:1)
Jakie święto zbliżało się, gdy Jezus był w Galilei? (Jan 7:2)
Dlaczego „świat” nienawidzi Jezusa? (Jan 7:7)
Jak Jezus udał się na święto? (Jan 7:10)
Jak w tłumie mówiono o Jezusie? (Jan 7:12)

1.
2.
3.
4.
5.

O czyjej nauce mówi Jezus? (Jan 7:16-17)
O jakim człowieku mówi Jezus, że jest „szczery i nie ma w nim nieprawości”? (Jan 7:18)
O jakim zakonie jest mowa w Jan 7:19?
Dlaczego ludzie gniewali się na Jezusa? (Jan 7:23)
Dlaczego nie pojmali Jezusa? (Jan 7:30)
Kto wysłał sługi do pojmania Jezusa? (Jan 7:32)
Gdzie Żydzi myśleli, że Jezus chce się udać, aby go nie znaleźli? (Jan 7:35)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Którego dnia święta namiotów Jezus wołał ludzi, by do niego przyszli jeśli “...kto pragnie”? (Jan 7:37)
Co ma się stać z tymi, którzy wierzą w Jezusa? (Jan 7:38)
Dlaczego Duch Święty nie był jeszcze dany? (Jan 7:39)
Skąd według Pisma miał przyjść Chrystus? (Jan 7:42)
Dlaczego słudzy nie przyprowadzili Jezusa do arcykapłanów i faryzeuszów? (Jan 7:45-46)
Co wg faryzeuszy należy znać, by nie być „przeklętym”? (Jan 7:49)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wystąpienie Jezusa w świątyni w Jerozolimie

Jezus – wodą żywą

Jezus i jego bracia

Nikodem broni Jezusa
Co należy zrobić zanim osądzi się człowieka wg zakonu? (Jan 7:51)
Co zrobili faryzeusze po rozmowie z Nikodemem? (Jan 7:53)

1.
2.

Rozdział 8 - Pytania
Na jaką Górę udał się Jezus? (Jan 8:1)
W jaką porę dnia zjawił się lud w świątyni? (Jan 8:2)
Kto i kogo przyprowadzono do Jezusa? (Jan 8:3)
O co oskarżana była kobieta? (Jana 8:3)
Co Mojżesz kazał w zakonie robić z grzesznikami? (Jan 8:5)
Co robił Jezus podczas kuszenia? (Jan 8:6)
W jakim celu faryzeusze kusili Jezusa? (Jan 8:6)
Co miał zrobić ten kto jest bez grzechu? (Jan 8:7)
Co zrobili faryzeusze i uczeni w Piśmie gdy ruszyło ich sumienie? (Jan 8:9)
Kto potępił kobietę za jej grzech? (Jan 8:10-11) 
Co nakazał Jezus robić kobiecie? Bądź dokładny. (Jan 8:11)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

O kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie
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Jakie są konsekwencje chodzenia za Jezusem ? (Jan 8:12)
Dlaczego świadectwo Jezusa jest prawdziwe? (Jan 8:14)
Czego nie wiedzą faryzeusze? (Jan 8:14)
Według czego sądzą ludzie? (Jan 8:15)
Jaki jest sąd Jezusa? (Jan 8:16)
Jakie świadectwo według zakonu jest wiarygodne? (Jan 8:17)
Kto świadczy o Jezusie? (Jan 8:18)
Kogo nie znają faryzeusze? (Jan 8:19)
W jakim miejscu nauczał Jezus? Bądźcie dokładni. (Jan 8:20)
Dlaczego Jezus nie został pojmany? (Jan 8:20)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Co będą robić ludzie gdy Jezus odejdzie? (Jan 8:21)
Co według Żydów chciał zrobić Jezus mówiąc:" dokąd Ja odchodzę, wy pójść nie możecie"? (Jan 8:22)
Według słów Jezusa, kim i skąd jest Jezus i ludzie? (Jan 8:23)
Jak ludzie mogą umrzeć w grzechach swoich? (Jan 8:24)
Kto według słów Jezusa jest wiarygodny? (Jan 8:26)
Co zawsze czyni Jezus? (Jan 8:29)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jezus - światłością świata

Zapowiedź przyjścia do chwały

Rozdział 8 - Pytania

Co należy robić aby być prawdziwie uczniem Jezusa ? (Jan 8:31)
Kto wyswobodzi Żydów? (Jan 8:32)
Czyim potomstwem są Żydzi? (Jan 8:33)
Kto jest niewolnikiem grzechu? (Jan 8:34)
Kto pozostaje, a kto nie pozostaje w domu na zawsze? (Jan 8:35)
Kto jest prawdziwie wolny? (Jan 8:36)
Dlaczego Żydzi chcą zabić Jezusa? (Jan 8:37)
Co czynią Żydzi? (Jan 8:38)
Co wg Jezusa robiliby Żydzi gdyby Bóg był ich Ojcem? (Jan 8:42)
Dlaczego Żydzi nie pojmowali mowy Jezusa? (Jan 8:43)
Co robi ten, który jest z Boga? (Jan 8:47)
O co oskarżali Żydzi Jezusa? (Jan 8:48)
Co się stanie z tym, który zachowa słowa Jezusa? (Jan 8:51)
Co miał oglądać Abraham? (Jan 8:56)
Ilu lat nie miał Jezus w czasie sporu z Żydami? (Jan 8:57)
Co zamierzali zrobić Żydzi? (Jan 8:59)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Spór Jezusa z Żydami
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Rozdział 9 - Pytania

Od kiedy człowiek, którego spotkał Jezus był ślepy? (Jan 9:1)
Czyj grzech miał być przyczyną ślepoty tego człowieka wg uczniów? (Jan 9:2)
Dlaczego ten człowiek był ślepy? (Jan 9:3)
Póki co trwa musimy wykonywać dzieła Tego, który posłał Jezusa? Co nadchodzi później? (Jan 9:4)
Czym jest Jezus póki jest na świecie? (Jan 9:5)
W jaki sposób powstało błoto użyte do uzdrowienia? (Jan 9:6)
Co Jezus zrobił z błotem? (Jan 9:6)
Co miał zrobić ślepy, aby zostać uzdrowionym? (Jan 9:7)
Jak nazywał się zbiornik wodny i co oznaczała jego nazwa? (Jan 9:7)
Jaki był status społeczny ślepego? (Jan 9:8)
Czy wszyscy ludzie rozpoznali ślepego po uzdrowieniu? (Jan 9:9)
Do kogo został zaprowadzony ślepy po odzyskaniu wzroku? (Jan 9:13)
W jaki dzień tygodnia Jezus dokonał cudu przywrócenia wzroku? (Jan 9:14)
Dlaczego faryzeusze twierdzili, że Jezus nie jest z Boga? (Jan 9:16)
Dlaczego powstał rozłam wśród faryzeuszy? (Jan 9:16)
Za kogo ślepy uważał Jezusa? (Jan 9:17)
Kto został przywołany w celu udowodnienia, że ślepy był już wcześniej ślepy? (Jan 9:18)
Dlaczego rodzice ślepego nie chcieli odpowiedzieć na pytanie „jak to możliwe że ich syn widzi”,
przekierowując to pytanie na ich dorosłego syna? (Jan 9:22)
Co postanowili uczynić Żydzi tym, którzy wyznają, że Jezus jest Chrystusem? (Jan 9:22)
Za czyich uczniów uważali się Żydzi? (Jan 9:28)
Kogo Bóg wysłuchuje, a kogo nie? (Jan 9:31)
W jaki sposób ślepy wytłumaczył „pochodzenie” Jezusa? (Jan 9:30-33)
Jaka była reakcja Żydów na słowa ślepego o Jezusie? (Jan 9:34)
W kogo uwierzył ślepy od urodzenia po uzdrowieniu i po spotkaniu z Jezusem? (Jan 9:35.38)
W jakim celu Jezus przyszedł na ten świat? (Jan 9:39)
Jak Jezus ocenił stan faryzeuszy, którzy przysłuchiwali się jego rozmowie ze ślepym? (Jan 9:41)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Jezus uzdrawia ślepego od urodzenia


