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UZDROWIENIE PRZY SADZAWCE BETESDA 
 
 
Źródła: Ewangelia Jana 5.1-15; Życie Jezusa, wyd. VIII, s. 138-140 (dodać miejsce i rok wydania). 
 
Wiersz pamięciowy: „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę (…) Boży to dar” (List do Efezjan 2,8). 
 
Cele – Dzieci: 
 Wiedzą, że Bóg widzi ich potrzeby. 
 Odczuwają, że dzięki Bożej łasce są kochane i otaczane troską. 
 Reagują, dziękując Mu za to, że okazuje swoją miłość za darmo. 
 
Przesłanie - Jezus widzi nasze potrzeby i nam pomaga. 
 
PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ 
 
Spojrzenie na lekcję biblijną 

Jezus jest w Jerozolimie i spaceruje w pobliżu sadzawki o nazwie Betesda. Pewien człowiek, sparaliżowany od 
trzydziestu ośmiu lat, leży na macie blisko sadzawki. Wierzy, że może zostać uzdrowiony, jeśli jako pierwszy wejdzie do 
wody, gdy ona się poruszy. Ponieważ jednak jest sparaliżowany, nigdy nie jest pierwszy. Jezus lituje się nad nim i pyta 
go, czy chce być zdrowy. Zniechęcony człowiek opowiada Jezusowi, że nie ma nikogo, kto pomógłby mu wejść do 
sadzawki. Jezus nakazuje mu, żeby wstał, wziął swoją matę i chodził. W sercu mężczyzny pojawia się nadzieja. W 
wierze okazuje posłuszeństwo i zostaje uzdrowiony. 

 
Ta lekcja jest na temat łaski 

Jezus widzi potrzebę, okazuje współczucie i uzdrawia sparaliżowanego człowieka. On widzi nasze potrzeby także 
dzisiaj, lituje się nad nami i nam pomaga. Jego cudowna łaska uzdrawia nasze serca, umysły i ciała. Nie zasługujemy na 
nią. Nie możemy na nią zapracować ani jej kupić. Jednak Bóg i tak obsypuje nas swoją miłością.  

 
Pogłębienie wiedzy nauczyciela 

„W pewnych okresach wody tej sadzawki poruszały się, co wywołało wśród ludzi przekonanie, iż jest to wynik 
nadprzyrodzonej siły i że każdy, kto pierwszy wstąpi do wody w tym czasie, zostanie wyleczony z wszelkich chorób” 
(Życie Jezusa, wyd. VIII, s. 138) (dodać miejsce i rok wydania). 

„Można przytoczyć znaczący dowód wynikający z tekstu (…) dla pominięcia słów «którzy czekali na poruszenie 
wody» i całego wersetu czwartego. A zatem historia anioła udzielającego wodzie sadzawki ponadnaturalnych mocy 
uzdrowienia wydaje się nie być częścią oryginalnego tekstu ewangelii, ale została prawdopodobnie dodana jako próba 
wyjaśnienia wersetu siódmego (…) Fragment ten najwyraźniej przekazuje to, co stanowiło popularną opinię dotyczącą 
wód sadzawki (por. Życie Jezusa, s. 138). 

„Falowanie wody było rzeczywistością. W sprawozdaniu tym ukryty jest jednak dowód (…), że to popularne 
przekonanie nie miało faktycznie dalszych podstaw. (…) (tamże). 

„Jezus najwyraźniej nie próbował obalać przesądów dotyczących sadzawki, nie pytał też o przyczyny choroby 
Raczej, poprzez pozytywne podejście, polecił człowiekowi. by okazał swoją wiarę” (The SDA Bible Commentary, tom 5, 
s. 948–949). 

„Jego choroba była w dużej mierze wynikiem jego własnego grzechu (…) Samotny i pozbawiony przyjaciół, 
czując się poza obrębem łaski Bożej, ten umęczony człowiek strawił w nędzy długie lata” (Życie Jezusa, s. 138). 

„Jezus nie wymagał od tego nieszczęśliwego człowieka okazania wiary w Niego. Rzekł po prostu: «Wstań, weź 
łoże swoje i chodź». Jednak wiara tego człowieka uchwyciła się tego słowa” (Życie Jezusa, s. 139). 
 
Dekoracja sali 

Patrz lekcja 5. Dodaj niebieskie prześcieradło (z lekcji 6) dla wyobrażenia sadzawki. 
  



Zarys lekcji 
 
 Część lekcji Minuty Czynności Materiały 
 Powitanie  Przywitaj dzieci przy wejściu; 

zapytaj o ich radości i smutki. 
- brak 

1. Zajęcia wprowadzające 
- 
opcje 

do 10 a) Diagnoza choroby 
b) Spacer o kulach 

- brak 
- kule, laski lub kije do 

chodzenia 
* Śpiew, modlitwa i misja  do 10 Wspólnota 

Piosenki 
Misja 
Dary 
Modlitwa 
 
*Ten punkt może być 
wykorzystany w każdym 
momencie w trakcie lekcji. 

- brak 
 
 
- pudełko na dary 
- brak 

2. Lekcja biblijna do 20  Przedstawienie historii 
Wiersz pamięciowy  
 
 
 
Studium Biblii 

- niebieskie prześcieradło 
- opatrunek z przylepca lub 

papier podgumowany i 
nożyczki, flamaster 

- Biblie 

3.  Zastosowanie lekcji do 15 Scenariusze - brak 
4. Dzielenie się lekcją do 15 Karimata lub mata - jasno kolorowa mata 

piankowa lub płótno; 
nożyczki; flamastry, sznurek, 
wstążka lub włóczka 

 
 
  



Prowadzenie lekcji 
 
POWITANIE  
 
Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, jak minął im tydzień – z czego są zadowoleni, a co ich zasmuciło. Zachęć 
ich, aby podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Niech 
rozpoczną realizację wybranej czynności wprowadzającej. 
 
 
ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE 
 
Wybierz takie zajęcia, które są najbardziej odpowiednie w waszej sytuacji. 
 
a) Diagnoza choroby 
 

Przed lekcją pomyśl o chorobach, które są powszechne w twoim regionie. Powiedz dzieciom, żeby udawały, iż są 
lekarzami i muszą zdiagnozować objawy i symptomy swoich pacjentów. Na przykład: Wasz pierwszy pacjent ma 
czerwone krostki, które bardzo swędzą. Jak myślicie na co choruje? Pozwól dzieciom zgadywać (ospa wietrzna). 
Powtarzaj zadanie z różnymi chorobami. 
 
Podsumowanie  

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Łatwo czy trudno było rozpoznać, jaką chorobę opisywałam? Którą z 
nich przechodziliście wy lub ktoś z waszej rodziny? Nasza dzisiejsza historia biblijna opowiada o człowieku, 
który był sparaliżowany przez trzydzieści osiem lat, i o tym, co uczynił dla niego Jezus. 

Jezus zawsze jest gotowy nam pomagać. Chce zbawić nas wszystkich. Biblia mówi: „Albowiem łaską 
zbawieni jesteście przez wiarę (…) Boży to dar” (List do Efezjan 2,8). Jezus nie tylko pomógł temu człowiekowi; 
On również go zbawił. Łaska oznacza, że Jezus tak bardzo nas kocha, iż umarł za nas i zbawi nas, jeśli 
przyjmiemy Go jako naszego Zbawiciela. Nasze przesłanie mówi nam, że: 
 
Jezus widzi nasze potrzeby i nam pomaga. 

Powiedzcie to razem ze mną. 
 
b) Spacer o kulach 
 
Potrzebujesz: kule, laski lub kije do chodzenia 
 

Zorganizujcie podczas zajęć bieg sztafetowy lub bieg z przeszkodami z użyciem kul, lasek lub kijów do 
chodzenia. 
 
Podsumowanie  

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Łatwo czy trudno było używać kul lub lasek, gdy chodziliście? Znacie 
kogoś, kto musi używać takich pomocy? Jak szybko porusza się taka osoba? Nasza dzisiejsza historia biblijna 
opowiada o sparaliżowanym człowieku, który w ogóle nie mógł chodzić. Zobaczymy, co w tej sytuacji zrobił 
Jezus. 

Jezus nie tylko pomógł temu człowiekowi; On również go zbawił. Biblia mówi: „Albowiem łaską zbawieni 
jesteście przez wiarę (...) Boży to dar” (List do Efezjan 2,8). Łaska oznacza, że Jezus tak bardzo nas kocha, że 
umarł za nas i zbawi nas, jeśli przyjmiemy Go jako naszego Zbawiciela.  

Dzisiejsze przesłanie mówi nam, że: 
 
Jezus widzi nasze potrzeby i nam pomaga. 

Powiedzcie to razem ze mną. 
 
 
 
* ŚPIEW, MODLITWA I MISJA 
 
Wspólnota 
Wspomnij o radościach i smutkach, które zadowoleni i zmartwieni uczniowie zgłosili do ciebie przy drzwiach na początku 
lekcji. Zapoznaj ich z wersetem pamięciowym i daj czas na podzielenie się doświadczeniami z zeszłotygodniowych lekcji. 
Wspomnij o urodzinach, szczególnych wydarzeniach lub osiągnięciach. Serdecznie przywitaj wszystkich gości. 
  



Pieśni 
Zdaj się na Boga (pieśń nr 522) 
Dzięki składam Ci, Boże (pieśń nr 37) 
Gdy spoglądam na ten świat...  (pieśń nr 17) 
 
Misja 

Wykorzystaj historię misyjną. Podkreśl, że łaska Jezusa nas zbawia. 
 
Dary 
 
Potrzebujesz: pudełko na dary 
 

Kontynuuj zbieranie darów do pudełka z darami. Powiedz: Nasze dary zostaną przekazane, aby pomóc innym 
dowiedzieć się o Bożej łasce i uzdrowieniu. 
 
Modlitwa 

Poproś dzieci, żeby zebrały się w kręgu, wzięły się za ręce i zamknęły oczy. Rozpocznij modlitwę, wymieniając 
jedną rzecz, za którą jesteś wdzięczny Bogu (np. zbawił mnie, przebacza moje grzechy, kocha mnie, troszczy się o mnie, 
itd.). Następna osoba wymienia coś innego i tak dalej wokół kręgu. Jeśli ktoś nie wie, co powiedzieć, ściska rękę kolejnej 
osoby, która kontynuuje modlitwę. 
 
 
LEKCJA BIBLIJNA 
 
Przedstawienie historii 
 
Potrzebujesz: niebieskie prześcieradło 
 
Postacie: Jezus, sparaliżowany człowiek, dwoje dzieci do potrząsania prześcieradłem (ma to przedstawiać poruszenie 
wody); pozostałe dzieci mogą grać role innych chorych ludzi leżących lub siedzących wokół „sadzawki”. 
 
Przygotowanie scenerii. 

Niech wszyscy oprócz „Jezusa” usiądą lub położą się obok niebieskiego prześcieradła.  
 

Przeczytaj lub opowiedz historię. 
Jezus przybył do Jerozolimy żeby uczestniczyć w święcie. Spacerując samotnie w sobotni poranek jest głęboko 

zamyślony. Wkrótce znajduje się w pobliżu miejsca nazywanego sadzawką Betesda. Wokół niej znajduje się pięć 
pięknych zadaszonych ganków. Jest to miejsce, które powinno być spokojne i ozdobione bujnymi zielonymi roślinami i 
kolorowymi kwiatami. Zamiast tego słychać tam pojękiwania i czuć zapach choroby. Wszędzie wokół sadzawki leżą i 
siedzą skuleni chorzy ludzie. 

Jezus się zatrzymuje. Patrzy wokół; widzi ślepych, głuchych i sparaliżowanych ludzi. Dostrzega osoby z 
problemami żołądkowymi, chorobami skóry i innymi wszelkiego rodzaju dolegliwościami. Są tam ludzie starzy i dzieci - 
osoby w każdym wieku. 

Wszyscy znajdujący się tutaj mają nadzieję na cud. To miejsce nie daje jednak wielkiej nadziei. Przeważnie 
przynosi raczej rozczarowanie. Ludzie czekają na poruszenie się wody w sadzawce. Niektórzy wierzą, że dokonuje tego 
anioł, a ten, kto pierwszy wejdzie do wody po jej poruszeniu się, zostanie uzdrowiony. Jezus wie, że tak nie jest. Jednak 
ludzie czekają i obserwują. Gdy woda się porusza, gotowi na wszystko chorzy, ruszają naprzód i depczą tych, którzy są 
przed nimi, którzy są mniejsi lub słabsi. 

Zamiast miejsca uzdrowienia, jest to miejsce śmierci. 
Gdy Jezus patrzy na tłumy chorych, współczuje im. Pragnie ich uzdrowić! Chciałby to zrobić, ale jest szabat. Wie, 

że gdyby dzisiaj uzdrowił tych wszystkich ludzi, spowodowałoby to wielkie wzburzenie wśród żydowskich przywódców. 
Juz i tak szukają oni powodów, aby wyrządzić Mu krzywdę. Gdyby mogli, bez wahania by Go zabili. 

Jezus zna imię każdego z chorych oraz jego cierpienie, zwraca jednak szczególną uwagę na pewnego człowieka, 
który jest sparaliżowany od trzydziestu ośmiu lat. Jezus wie, że to, co go spotkało, jest w dużej mierze wynikiem grzechu 
w jego życiu. Wie także, jest on smutny, ponieważ nie ma nikogo, kto pomógłby mu dotrzeć do wody. Jest samotny i 
zniechęcony i czuje, że jest odłączony od Bożego miłosierdzia. 

Jezus klęka cicho obok niego. Pochyla się, żeby spojrzeć mu w twarz i łagodnie pyta:   
- Chcesz być zdrowy? 

W sercu sparaliżowanego budzi się nadzieja. Oczywiście, że tak! Przecież tutaj wszyscy tego chcą! Nie wie, kim 
jest Jezus. Nie wie, że może go uzdrowić. Myśli, że jego jedyna nadzieja na uzdrowienie to dostanie się do wody. Mówi 
więc do Jezusa:  
- Panie, nie mam nikogo, kto pomógłby mi dostać się do sadzawki. Ilekroć próbuję, zawsze ktoś wchodzi przede mną. 

Jezus nie prosi tego człowieka, żeby w Niego wierzył albo wiedział, kim On jest. Chociaż chory nie czuje się 
godny Bożej miłości, Jezus chce wylać na niego swoją łaskę. Nakazuje mu więc: - Wstań! Weź łoże swoje i chodź. 



Człowiek ten ani przez chwilę się nie waha. Natychmiast okazuje posłuszeństwo. Chce być zdrowy. Nieużywane 
przez lata nerwy i mięśnie powracają do życia! Jeszcze przed chwilą sparaliżowany, teraz podskakuje! Zwija swoją matę 
i koc. Potem rozgląda się, szukając Tego, który właśnie go uzdrowił. Jednak Jezus cicho umyka w tłum. 

Jakiś czas później spotykają się w świątyni. Uzdrowiony ciesz się, gdy poznaje Jezusa i opowiada wszystkim 
wokół dobrą nowinę. Jezus go uzdrowił! 

Tego dnia Jezus uzdrowił ciało człowieka. A Jego uzdrawiająca i miłująca łaska przywiodła człowieka do jedności 
z Bogiem. Jezus mówi do nas z taką samą miłością i współczuciem:  
- Chcesz być zdrowy? 

On pragnie, abyśmy byli zdrowi zarówno pod względem fizycznym, jak i duchowym. Jego łaska jest darem 
miłości dla nas wszystkich. 
 
Podsumowanie 

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Jak nazywała się sadzawka? 
Jak długo sparaliżowany człowiek nie mógł chodzić? 
Dlaczego Jezus nie uzdrowił wszystkich ludzi przy sadzawce? 
Jak myślisz, jak czuł się ten człowiek, gdy Jezus z nim rozmawiał? Jak myślisz, jak czuł się, gdy Jezus 

powiedział mu, żeby wstał? W jaki sposób okazał on wiarę w Jezusa? 
Nasza lekcja mówi, że człowiek ten został przywiedziony do jedności z Bogiem. Co to oznacza? 
Czy dzisiaj Jezus także uzdrawia? Skąd wiesz? 
Czy chcesz, żeby Jezus „uzdrowił” cię od twoich grzechów? Czy masz wiarę i pewność, że On uczyni to 

dla ciebie i chce, abyś żył z Nim wiecznie? 
Powiedzmy dzisiejsze przesłanie: 
 

Jezus widzi nasze potrzeby i nam pomaga. 

 
 
Werset pamięciowy 
 
Potrzebujesz:  

●  10 opatrunków z przylepca lub podgumowany papier i nożyczki 
●  flamaster 

 
Przed lekcją napisz werset pamięciowy na opatrunkach z przylepca - jedno słowo na każdym - lub wytnij z 

papieru kształty takich opatrunków. Niech dzieci ułożą je na stole lub na podłodze we właściwej kolejności, a potem 
razem powiedzą werset. Niech powtarzają go kilka razy. Werset pamięciowy brzmi: „Albowiem łaską zbawieni 
jesteście przez wiarę (...) Boży to dar” (List do Efezjan 2,8). 

Upewnij się, że dzieci rozumieją znaczenie słowa łaska. 
 
 
Studium Biblii 
 
Potrzebujesz: Biblie 

 
Powiedz: Dowiedzmy się, co się stało po tym, gdy Jezus uzdrowił sparaliżowanego człowieka. Znajdź 

Ewangelię Jana 5,8-15. Poproś ochotników, aby przeczytali tekst. Niech dorośli pomagają, jeśli jest taka potrzeba. 
 
Podsumowanie 

W jaki dzień Jezus uzdrowił człowieka? (szabat) Faryzeusze stworzyli wiele zasad dotyczących 
zachowywania szabatu. Nie były to Boże zasady. Jaką zasadę łamał według nich ten człowiek? (Nosił ciężar w 
szabat.) Co żydowscy przywódcy chcieli zrobić Jezusowi? Dlaczego? 

Spójrzmy teraz na wersety 17-24. Co te mówią nam one o Jezusie? (On jest Synem Bożym; ma tę samą moc 
co Bóg; ma władzę, żeby uzdrawiać; On uczyni większe rzeczy niż uzdrowienie sparaliżowanego; itd.) 

Przeczytajmy jeszcze raz werset 24. Jaką obietnicę złożył Jezus? (Każdy, kto słucha słów Jezusa, i wierzy, 
że Bóg Go posłał, ma życie wieczne.) Czy jest to obietnica dla nas dzisiaj? (Tak!) Wiara w to, że Jezus jest Synem 
Bożym oznacza ufność w to, że On nam pomoże i nas zbawi, abyśmy mogli żyć z Nim na wieki, gdy przyjdzie 
powtórnie. Powiedzmy razem nasze przesłanie: 

 
Jezus widzi nasze potrzeby i nam pomaga. 

 
 
 
 
 
 



ZASTOSOWANIE LEKCJI 
 
Scenariusze 
 

Poproś, aby dzieci odpowiedziały na twoje pytanie pod koniec każdego scenariusza lub utwórz cztery grupy i 
niech każda omówi jeden scenariusz, a potem opowie klasie. 

 
1. Kasia ma ciężki ból gardła i gorączkę. Wszystko ją boli. Mama zabiera ją do lekarza, który bada 

dziewczynkę i stwierdza, że ma ona anginę. Przepisuje jej więc jej antybiotyki, żeby wyzdrowiała. Jak Bóg 
okazuje Kasi swoją łaskę? (Dając jej mamę, która się o nią troszczy, opiekę medyczną, antybiotyki, itd.) 

2. Umarł tata Piotrka. Chłopiec jest bardzo smutny i tęskni za rzeczami, które robił razem z nim. Wujek 
Piotrka, Paweł, spędza z nim czas, bawi się z nim w łapanie piłki i z nim rozmawia. Chociaż Piotrek nadal tęskni 
za swoim tatą, miłość wujka Pawła mu pomaga. Jak Bóg okazuje Piotrkowi swoją łaskę? (Dając mu wujka, który 
troszczy się o niego i spędza z nim czas.) 

3. Kamil urodził się z zespołem Downa. Oznacza to, że ma trudności w nauce i wygląda trochę inaczej. 
Jego mama spędza z nim dużo czasu, znalazła mu dobrą szkołę specjalną i okazuje mu dużo miłości. Jego 
starsza siostra bawi się z nim. Jego tata siłuje się z nim i uczy go o Jezusie. Kamil jest bardzo uczuciowy i kocha 
swoją rodzinę. Jak Bóg okazuje mu swoją łaskę? (Dając mu rodzinę, która go kocha; zapewniając mu szkołę; 
pomagając jego rodzinie uczyć go o Jezusie; pomagając mu być wdzięcznym za rodzinę i wyrażać miłość wobec nich; 
itd.) 

4. Iza jest w sklepie i przygląda się pluszowym zwierzątkom. Naprawdę chce mieć jedno z nich, ale nie ma 
pieniędzy, chowa je więc pod płaszcz i zabiera do domu. Jej mama zauważa zabawkę i pyta, skąd ją ma. Iza wie, 
że źle zrobiła i mówi prawdę. Tata rozmawia z nią i przypomina jej, że Jezus zawsze przebaczy nasze grzechy, 
jeśli Go o to poprosimy. Iza modli się i prosi Jezusa, żeby jej wybaczył. Potem razem z rodzicami oddaje 
zabawkę do sklepu. Jest zawstydzona, ale później czuje się znacznie lepiej. Postanawia, że już nigdy nie będzie 
kraść. Jak Bóg okazał jej swoją łaskę? (Przebaczając jej; dając jej swój pokój; dając jej kochających rodziców; 
pomagając jej nauczyć się lekcji, którą może wykorzystać później w życiu; itd.). 
 
Podsumowanie  

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: W jaki sposób Jezus uzdrawia nasze ciała? Jak uzdrawia nasze 
umysły i nasze serca? 

Co to naprawdę oznacza, że Jezus widzi nasze potrzeby i nam pomaga? Odpowiedź na to pytanie 
znajdujemy w naszym wersecie pamięciowym. Powtórzmy go razem. 

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę (...) Boży to dar” (List do Efezjan 2,8). 
Jeszcze raz powiedzmy nasze przesłanie: 

 
Jezus widzi nasze potrzeby i nam pomaga. 

 
DZIELENIE SIĘ LEKCJĄ 
 
Karimata lub mata 
 
Potrzebujesz: jasno kolorowa mata piankowa lub płótno, nożyczki, flamastry, sznurek, 
wstążka lub włóczka  

 
Przed lekcją potnij piankę lub płótno na paski o rozmiarze około 10 x 15 cm.  
Niech dzieci napiszą flamastrem na piance lub płótnie werset pamięciowy lub dzisiejsze przesłanie. Potem niech 

go zwiną jak karimatę lub matę sparaliżowanego człowieka i zwiążą ją kawałkiem sznurka, wstążką lub włóczką. Werset 
pamięciowy brzmi: 

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę (...) Boży to dar” (List do Efezjan 2,8). 
 
Podsumowanie  

Powiedz: Pomyślcie o kimś, z kim moglibyście podzielić się karimatą lub matą, którą właśnie zrobiliście. 
W tym tygodniu zabierzcie ją do tej osoby, wspólnie rozwińcie i przeczytajcie. Opowiedzcie jej o wierze 
sparaliżowanego człowieka i o tym, jak Jezus go uzdrowił. Przypomnijcie jej, że ponieważ Jezus nas kocha, 
zbawi każdego, kto w Niego wierzy. I pamiętajcie, żeby podzielić się z nią naszym przesłaniem:  
 
Jezus widzi nasze potrzeby i nam pomaga. 

 
 
ZAKOŃCZENIE  
 
W krótkiej modlitwie podziękuj Bogu za to, że okazuje nam swoją łaskę i miłość. Poproś Go, żeby w nadchodzącym 
tygodniu pomógł dzieciom widzieć Bożą łaskę w ich życiu. 
  



MATERIAŁ DLA DZIECI 
 

LEKCJA 9 
Uzdrowienie przy sadzawce Betezda 
 
ŁASKA – Boża miłość jest darem. Nie możemy na nią zapracować ani jej kupić. 
 
Źródła: 
Ewangelia Jana 5,1-15; Życie Jezusa, wyd. VIII, s. 138-140 (dodać miejsce i rok wydania). 
 
Wiersz pamięciowy: 
„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę (...) Boży to dar” (List do Efezjan 2,8). 
 
Przesłanie 
Jezus widzi nasze potrzeby i nam pomaga. 

 
Czy kiedykolwiek bardzo czegoś chciałeś i musiałeś na to długo czekać? Może chciałeś mieć nową zabawkę lub 

zegarek, a może długo chorowałeś i chciałeś szybko wyzdrowieć? Człowiek z naszej dzisiejszej opowieści wiedział, co to 
znaczy bardzo czegoś chcieć i długo na to czekać. 
 

Jezus przybył do Jerozolimy, żeby uczestniczyć w święcie. Spacerując samotnie w sobotni poranek jest głęboko 
zamyślony. Wkrótce znajduje się w pobliżu miejsca nazywanego sadzawką Betesda. Wokół niej znajduje się pięć 
pięknych zadaszonych ganków. Jest to miejsce, które powinno być spokojne i ozdobione bujnymi zielonymi roślinami i 
kolorowymi kwiatami. Zamiast tego słychać tam pojękiwania i czuć zapach choroby. Wszędzie wokół sadzawki leżą i 
siedzą skuleni chorzy ludzie. 

Jezus się zatrzymuje. Patrzy wokół; widzi ślepych, głuchych i sparaliżowanych ludzi. Dostrzega osoby z 
problemami żołądkowymi, chorobami skóry i innymi wszelkiego rodzaju dolegliwościami. Są tam ludzie starzy i dzieci - 
osoby w każdym wieku. 

Wszyscy znajdujący się tutaj mają nadzieję na cud. To miejsce nie daje jednak wielkiej nadziei. Przeważnie 
przynosi raczej rozczarowanie. Ludzie czekają na poruszenie się wody w sadzawce. Niektórzy wierzą, że dokonuje tego 
anioł, a ten, kto pierwszy wejdzie do wody po jej poruszeniu się, zostanie uzdrowiony. Jezus wie, że tak nie jest. Jednak 
ludzie czekają i obserwują. Gdy woda się porusza, gotowi na wszystko chorzy, ruszają naprzód i depczą tych, którzy są 
przed nimi, którzy są mniejsi lub słabsi. 

Zamiast miejsca uzdrowienia, jest to miejsce śmierci. 
Gdy Jezus patrzy na tłumy chorych, współczuje im. Pragnie ich uzdrowić! Chciałby to zrobić, ale jest szabat. Wie, 

że gdyby dzisiaj uzdrowił tych wszystkich ludzi, spowodowałoby to wielkie wzburzenie wśród żydowskich przywódców. 
Juz i tak szukają oni powodów, aby wyrządzić Mu krzywdę. Gdyby mogli, bez wahania by Go zabili. 

Jezus zna imię każdego z chorych oraz jego cierpienie, zwraca jednak szczególną uwagę na pewnego człowieka, 
który jest sparaliżowany od trzydziestu ośmiu lat. Jezus wie, że to, co go spotkało, jest w dużej mierze wynikiem grzechu 
w jego życiu. Wie także, jest on smutny, ponieważ nie ma nikogo, kto pomógłby mu dotrzeć do wody. Jest samotny i 
zniechęcony i czuje, że jest odłączony od Bożego miłosierdzia. 

Jezus klęka cicho obok niego. Pochyla się, żeby spojrzeć mu w twarz i łagodnie pyta:   
- Chcesz być zdrowy? 

W sercu sparaliżowanego budzi się nadzieja. Oczywiście, że tak! Przecież tutaj wszyscy tego chcą! Nie wie, kim 
jest Jezus. Nie wie, że może go uzdrowić. Myśli, że jego jedyna nadzieja na uzdrowienie to dostanie się do wody. Mówi 
więc do Jezusa:  
- Panie, nie mam nikogo, kto pomógłby mi dostać się do sadzawki. Ilekroć próbuję, zawsze ktoś wchodzi przede mną. 

Jezus nie prosi tego człowieka, żeby w Niego wierzył albo wiedział, kim On jest. Chociaż chory nie czuje się 
godny Bożej miłości, Jezus chce wylać na niego swoją łaskę. Nakazuje mu więc: - Wstań! Weź łoże swoje i chodź. 

Człowiek ten ani przez chwilę się nie waha. Natychmiast okazuje posłuszeństwo. Chce być zdrowy. Nieużywane 
przez lata nerwy i mięśnie powracają do życia! Jeszcze przed chwilą sparaliżowany, teraz podskakuje! Zwija swoją matę 
i koc. Potem rozgląda się, szukając Tego, który właśnie go uzdrowił. Jednak Jezus cicho umyka w tłum. 

Jakiś czas później spotykają się w świątyni. Uzdrowiony ciesz się, gdy poznaje Jezusa i opowiada wszystkim 
wokół dobrą nowinę. Jezus go uzdrowił! 

Tego dnia Jezus uzdrowił ciało człowieka. A Jego uzdrawiająca i miłująca łaska przywiodła człowieka do jedności 
z Bogiem. Jezus mówi do nas z taką samą miłością i współczuciem:  
- Chcesz być zdrowy? 

On pragnie, abyśmy byli zdrowi zarówno pod względem fizycznym, jak i duchowym. Jego łaska jest darem 
miłości dla nas wszystkich. Chce wylać swoją łaskę także na nas. Czy przyjmiesz Go dzisiaj i pozwolisz Mu, by był także 
twoim Zbawicielem? 

 



 
 
 
 
Powiedz i zrób 
 
Sobota 

● Idź razem z rodziną tam, gdzie możesz cieszyć się płynącą wodą lub fontanną. Co widzisz wokół wody? 
Znajdźcie spokojne miejsce i przeczytajcie razem twoją historię z lekcji. 

● Przestudiujcie razem werset pamięciowy. Zapytaj: Co to znaczy być zbawionym z łaski? (zob. Ewangelia Jana 
3,16; 1 List Jana 1,9) Zaśpiewajcie razem pieśń Cudowna łaska; potem podziękuj Bogu za Jego cudowną łaskę 
w twoim życiu. 

Niedziela 
● Podziel się dzisiaj z kimś matą, którą zrobiłeś w czasie szkoły sobotniej. Opowiedz tej osobie o Jezusie i 

sparaliżowanym człowieku (opcjonalnie: zrób matę, wycinając pasek tkaniny lub papieru, by przedstawiał koc; 
napisz na nim werset pamięciowy i przesłanie; zwiń go i zwiąż wstążką, sznurkiem lub włóczką). 

● Narysuj sadzawkę Betesda. Napisz na wodzie werset pamięciowy. Wykorzystaj to, by nauczyć twoją rodzinę 
tego wersetu. 

Poniedziałek 
● Razem z rodziną przeczytaj i omów fragment z Ewangelii Jana 5,1-9. Dlaczego sparaliżowany nie mógł dostać 

się do wody przed innymi? Wyobraź sobie, że ty jesteś tym człowiekiem. Jak byś się czuł, gdybyś nie miał 
żadnego przyjaciela, który mógłby ci pomóc? Wymień kilka osób, na które możesz liczyć, gdy potrzebujesz 
pomocy. 

● Pomyśl o znanej ci osobie, która potrzebuje przyjaciela. Jak możesz być jej przyjacielem? Poproś Jezusa, żeby 
ci pomógł. 

Wtorek 
● Podczas rodzinnego nabożeństwa jeszcze raz przeczytajcie fragment z Ewangelii Jana 5,1-9. Jakie 

przekonanie panowało wśród ludzi odnośnie wody w sadzawce? Czy to była prawda?1 W jaki sposób 
sparaliżowany został uzdrowiony? (podpowiedź: zob. werset pamięciowy) Teraz przeczytaj Ewangelię Jana 
5,10-16. Dlaczego człowiek ten nie wiedział, kto go uzdrowił? W jaki sposób grzech czyni ludzi chorymi? 

● Zaśpiewaj pieśni mówiące o mocy Boga. Potem podziękuj Jezusowi za Jego uzdrawiającą moc. Poproś Go, 
żeby tobie także pomógł w Niego wierzyć. 

Środa 
● Razem z rodziną jeszcze raz przeczytaj Ewangelię Jana 5,1-9. Jak długo sparaliżowany człowiek chorował? 

Porozmawiajcie o chorobie w twojej rodzinie. Kto był chory przez długi czas? Co się stało z tymi osobami? Jaki 
najdłuższy czas ty byłeś chory? Kto się o ciebie troszczył? Podziękuj ludziom, którzy się o ciebie troszczą. 

● Spróbuj pospacerować wokół twojego domu o kulach lub z laską. W jaki sposób pomagają one ludziom, którzy 
używają ich przez cały czas? Policz, ile pajacyków zdołasz zrobić bez przerwy. Podziękuj Bogu za swoje 
zdrowie. 

Czwartek 
● Przeczytaj i omów dzisiaj z rodziną Ewangelię Jana 5,10-16. Zapytaj: O złamanie jakiego prawa oskarżono tego 

człowieka? Kto stworzył to prawo? Teraz przeczytaj fragment z 2 Księgi Mojżeszowej 20,8-11. Co mówi prawo 
Boże o zachowywaniu szabatu? Przeczytaj Ewangelię Mateusza 12,9-13. Co Jezus mówił o czynieniu dobrze w 
szabat? 

Piątek 
● Podczas wieczorengo nabożeństwa przeczytajcie Życie Jezusa, s. 138–139 (rozdział 21, akapity 1–7). Potem 

odegrajcie historię z lekcji. 
● Weź kubek i o dziesięć rodzynek lub orzechów. Udawaj, że są to tabletki. Podczas powtarzania wersetu 

pamięciowego, za każde słowo wrzuć do kubka jedną „tabletkę”. Powtórz. Potem zjedz „tabletki”. 
● Przed modlitwą zaśpiewaj pieśń dziękczynną. 

 
 

 
1 Nie była to prawda; więcej na ten temat zob. The SDA Bible Commentary, tom 5, s. 948. 


