
Nowy Testament - historia Pana Jezusa 

Kochane Dzieci, chciałbym zaprosić Was do wspólnej powtórki najważniejszych wydarzeń z Nowego 
Testamentu. W tym roku mamy mnóstwo przerw, zmian organizacji naszych spotkań - chyba 
przyznacie, że powtórka nam nie zaszkodzi ?:) 

W TAKIM RAZIE PRZED NAMI PIERWSZE WYZWANIE : 

RYSUJEMY MAPĘ IZRAELA !!! 

Na mapie będziemy oznaczać najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa. Oprócz 
powtórki z historii, będziemy mogli poznać trochę geografii. 

1. Narodziny Chrystusa-Jezusa Chrystusa  
Narodziny z dziewicy imieniem Maria w małym miasteczku Judei zwanym Betlejem (Izajasz 7:14, Mt. 1:23 i Łk. 2:1-20). 
Maria przyjechała tam ze swojego rodzinnego Nazaretu z mężem Józefem, ponieważ Cezar August ogłosił spis ludności 
(Łk. 2:1, spis ludności - prawdopodobnie do celów podatkowych). Dla nich oznaczało to zapisanie się w Betlejem (Mt. 
1:18-25, Łk. 2:1-7).


2. Przeprowadzka do Egiptu 
Po pewnym czasie magowie / mędrcy przybyli ze Wschodu. Podążali za światłem na niebie, które kierowało ich do 
Jerozolimy. Kiedy Herod dowiedział się od uczonych w Piśmie i naczelnych kapłanów (którzy zacytowali z Micheasza 
5:1-3), że Mesjasz miał narodzić się w Betlejem, skierował tam mędrców. Herod chciał zabić Pana Jezusa, ponieważ 
mędrcy nazwali Go królem Żydów. Kiedy mędrcy nie powrócili do Heroda, ten kazał zabić wszystkich chłopców z 
Betlejem. Józef został ostrzeżony przez anioła, więc uciekł ze swoją rodziną do Egiptu (Ozeasza 11: 1, Mateusza 2: 
13-15).


3. Powrót do Nazaretu 
Po śmierci Heroda, będąc w Egipcie, we śnie Józefa pojawił się anioł nakazujący mu powrót do Izraela (Mt 2:19-23). 
Józef, Maria i Jezus wrócili do swojego dawnego miasta rodzinnego Nazaretu (Łk 2:39).


4. Nauczanie w świątyni w wieku 12 lat 
Jezus został zabrany przez Józefa i Marię w wieku 12 lat do Jerozolimy. Tam stracili Go na jakiś czas z oczu, a potem 
znaleźli Go w świątyni gdzie przebywał z nauczycielami i zadawał pytania i odpowiadał (Łk 2: 41-52).


5. Chrzest Jana w wieku 30 lat  
Mając około 30 lat (Łk.3:23), Jezus rozpoczął swoją publiczną służbę, kiedy był ochrzczony przez Jana Chrzciciela 
(który rozpoczął swoją posługę wcześniej w tym samym roku). Chrzest Chrystusa miał miejsce najprawdopodobniej w 
pobliżu południowego krańca rzeki Jordan powyżej północnej części Morza Martwego (Mt 3: 13-17).


6. Kuszenie przez szatana 
Wtedy Duch Boży wprowadził Syna Bożego do Judy na Pustkowie przez 40 dni, aby być kuszonym przez szatana      
(Mt 4: 1-11).


7. Pierwsi uczniowie 
Po pokusie, Jezus wrócił do obszaru, w którym Jan Chrzciciel chrzcił i spotkał Jana i Andrzeja. Byli uczniami Jana 
Chrzciciela (Jana 1: 35-42), ale teraz zaczęli naśladować Chrystusa. Następnie wybrał Piotra, Filipa i Nataniela na 
uczniów (Jana 1: 44-51). Następnie udali się na wesele do Kany, gdzie Jezus zamienił wodę w wino. To jest Jego 
pierwszy zapisany cud (Ew. Jana 2: 1-12).


WYMIEŃMY JAKICH ZNACIE APOSTOŁÓW :  
Apostołowie : Jan, Andrzej, Piotr, Filip, Nataniel(Bartłomiej), Jakub, Tomasz, Mateusz(Lewi) , Juda (Tadeusz), Jakub (syn 
Alfeusza), Szymon Gorliwy, Judasz Iskariota (Mt.10 , Łk. 6:12, Mk.3)


8. Dyskusja „o narodzeniu na nowo" z Nikodemem 
Po wizycie w Kafarnaum (gdzie dom Piotra stał się Jego tymczasową siedzibą Łk.4:38, Mt.8:14-17), Jezus wraz z 
nowymi uczniami wybrał się w podróż na południe do Jerozolimy na Paschę (Jana 2: 12-13). Tam wyrzucił handlarzy ze 
świątyni (Jana 2: 14-25) i powiedział żydowskiemu faryzeuszowi imieniem Nikodem, że musi być narodzony ponownie 
(Jana 3:7).







Wszystkie powyższe wydarzenia, możecie teraz 
zlokalizować na mapie (numery odpowiadają 
kolejności chronologicznej od 1-8)


ĆWICZENIE 1: 

Przypisz obrazkom właściwą kolejność 

(na stronie pierwszej zapoznaj się z 
ko le jnośc ią wydarzeń , następnie 
wydrukuj planszę ze strony nr 2 i 
uszereguj obrazki samodzielnie) 



Życie Pana Jezusa - cz.2. 

9. Kobieta przy studni w Samarii 
Po powrocie do Jerozolimy, oczyszczeniu świątyni, rozmowie z Nikodemem (wydarzenie 8), Jezus 
i Jego uczniowie pozostali w niej przez jakiś czas, a uczniowie Chrystusa chrzcili nowych 
wierzących w północno-wschodniej Judei (Jana 4: 1-2, Łk 3: 19-20). W drodze powrotnej do 
Galilei, Jezus zatrzymał się w Sychar w Samarii i powiedział kobiecie przy studni Jakuba, że jest 
On Mesjaszem obiecanym w Starym Testamencie (Ewangelia Jana r.4).


10. Służba w Galilei 
Po powrocie do Galilei Jezus rozpoczął swoją służbę w obszarze i okolicach Galilei, wiele nauczał 
i uzdrawiał. Na przykład, gdy głosił Kazanie na Górze (Mt. 5-7). Ta służba Galilejska, zakończyła 
pierwszy rok i obejmowała też drugi rok spośród trzech i pół roku służby Pana Jezusa opisanej 
w Biblii.


11. Uzdrowienie nad sadzawką Betesda 
Podczas Jego służby w Galilei, Jezus odbył przynajmniej jedną podróż na południe do Jerozolimy, 
gdzie uzdrowił człowieka w Sadzawce Betesda w szabat (J. 5).


12. Uzdrowienie córki Fenicjanki 
W trzecim roku, Jezus odbył dwie podróże na północ od Galilei. Pierwsza była do obszaru Fenicji 
(miasta: Tyr, Sydon), gdzie uzdrowił córkę kobiety (Mt. 15: 21-28, Mk. 7: 24-30). To było o tyle 
ważne, ponieważ była poganką.


13. Przemienienie 
Podczas swojej drugiej podróży na północ, odwiedził górę, prawdopodobnie Górę Hermon (góra 
w obszarze Galilei 2814n.p.m), gdzie został przemieniony przed uczniami. Jego twarz jaśniała jak 
słońce i Jego szaty stały się białe jak światło (Mt 17: 1-13, Mk 9: 2-13, Łk 9: 28-36).


14. Przeprowadzka do Jerozolimy 
Na początku czwartego roku służby Chrystusa, ostatni raz opuścił Galileę i udał się do Jerozolimy, 
gdzie kilka miesięcy później zostanie ukrzyżowany za grzechy świata (Łk 9: 51-56, J 7).


15. Łazarz wskrzeszony z martwych 
Kilka konfliktów powstało między Chrystusem, a faryzeuszami w Jerozolimie, ponieważ Jezus 
nazwał siebie Dobrym Pasterzem i jednym z Bogiem Ojcem (Ew.J.10:40). To spowodowało, że 
opuścił Jerozolimę i przekroczył Jordan. Ale kiedy umarł Łazarz, Jezus powrócił, aby wskrzesić 
Łazarza z martwych (J 11). Kiedy wiadomość o tym rozniosła się, Jezus ponownie przekroczył 
Jordan do Perei, gdzie mi.in. nauczał (Mt 19: 3-12) i dawał instrukcje bogatemu, młodemu 
człowiekowi (Mateusza 19: 16-30). Kiedy był po raz drugi w drodze powrotnej do Jerozolimy, 
wezwał Zacheusza do zejścia z sykomory w Jerychu (Łk 19: 2-10).


16. Ostatni tydzień 
Najważniejsze z wydarzeń ostatniego tygodnia są następujące: 

- triumfalne wejście Jezusa do Jerozolimy (Mk. 11: 1-11), 

- drugie oczyszczenie świątyni (Mk. 11: 12-19), 

- wiele nauk, w tym rozmowa na Górze Oliwnej (Mt. 24-25), 

- namaszczenie olejkiem przez kobietę (Mk. 14: 1-11), 

- rozmowa w wieczerniku („pożegnanie” J. 13-17),

- Ostatnia Wieczerza (Mt. 26: 20-29), 

- aresztowanie i ukrzyżowanie (Mt. 26: 47-27: 56), 

- zmartwychwstanie i pojawienie się uczniom (Mt. 28).





http://mi.in


Wszystkie powyższe wydarzenia, możecie teraz 
zlokalizować na mapie (numery odpowiadają 
kolejności chronologicznej od 9-16)


ĆWICZENIE 2: 

Opisz co przedstawia obrazek 

(na stronie pierwszej zapoznaj się z 
kolejnością wydarzeń , następnie 
wydrukuj planszę ze strony nr 2 i spróbuj 
opisać pokazane wydarzenie własnymi 
słowami) 


