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ŻYWY CZY MARTWY? 

 
 
 

ŹRÓDŁA: Mt 9,18-26; Mk 5,21-42; Życie Jezusa, rozdział 58: Łazarzu, wyjdź! 

WIERSZ 
PAMIĘCIOWY 

„Rzekł (…) Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem” (J 11,25). 

 
GŁÓWNA PRAWDA 

 
Wielbimy Boga, który daje życie wieczne. 
 

CEL – dzieci Wiedzą o Bogu, który daje i podtrzymuje życie. 
Odczuwają radość i są przekonane, że Bóg pragnie dla nich życia zarówno tutaj, jak i na 
zawsze. 
Reagują, oddając Bogu swoje lęki związane ze śmiercią i oddzieleniem od rodziny. 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

 
 
 
 

TA LEKCJA JEST O: 
 

 
WZBOGACENIE 

Jair, przełożony synagogi i jeden ze starszych, pokornie prosi Jezusa, aby uzdrowił jego 
umierającą córkę. Jezus zmierza do jego domu, ale opóźnia swoje przyjście, zatrzymując 
się po drodze na prośbę innych osób. Posłaniec przynosi wiadomość, że dziecko zmarło. 
Kiedy przybywają do domu Jaira, Jezus odsyła zamówione płaczki i wchodzi do pokoju 
dziewczynki razem z rodzicami i trzema uczniami. Mówi dziewczynce, żeby wstała, a ona 
budzi się do życia! 
 
uwielbieniu. 
Jezus jest dawcą i podtrzymującym życie. Zapewnia, że chce dla nas obfitego życia 
zarówno tutaj, jak i w świecie, który ma nadejść. Dzięki Niemu nie musimy bać się śmierci. 
Rodzina Jaira była wdzięczna Mu za to, że przywrócił ich córkę do życia i my również 
możemy wielbić Go za te dary. 

NAUCZYCIELA: Jair był przełożonym synagogi. Był odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie synagogą i 
był jednym z najważniejszych i najbardziej poważanych mężczyzn w tej społeczności. 
Żydowskie zwyczaje pogrzebowe były bardzo barwne i drobiazgowe. Natychmiast po 
śmierci następowało głośne zawodzenie, które miało na celu poinformowanie jak 
największej ilości osób o śmierci. Żałobnicy rozdzierali swoje szaty aż do gołej skóry. 
Ojcowie i matki rozdzierali je po lewej stronie, pozostali po prawej stronie. 

DEKORACJA SALI Zob. lekcja 9. 

 
  



PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 

PRZYWITANIE 
 

Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, jak minął im tydzień – co sprawiło im radość, a co ich zasmuciło. Zachęć 
ich, aby podzielili się doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Potem rozpocznijcie 
realizację wybranej czynności wprowadzającej. 
 
 
 
 WPROWADZENIE 

 
Wybierz zabawę odpowiednią dla twojej grupy. 
 

A. NAJSTRASZNIEJSZE RZEŹBY 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- glina 
rzeźbiarska  
lub 
kawałki folii 
aluminiowej 

Kiedy dzieci wejdą do sali, daj im kawałek 
gliny rzeźbiarskiej lub folii aluminiowej. 
Poproś, aby pomyślały o czymś, czego się 
boją - niech wykonają rzeźbę, która będzie 
przedstawiała ich strach. Nie musi ona 
przedstawiać dokładnie tego, czego się 
boją, ale może być podobna tak, aby 
można było odgadnąć, co to jest. Kiedy 
skończą, niech pokażą, co wykonały i 
opowiedzą o swoich strasznych rzeźbach.  

Poproś, aby dzieci pokazały swoje rzeźby całej grupie 
i powiedz: Do czego jest podobna ta rzeźba? Zapytaj 
dziecko: Czy wszyscy odgadli prawidłowo to, czego 
się boisz? Opowiedz o tym, jak wygląda twoja 
rzeźba albo jaki twój strach przedstawia. 
Powiedz: To normalne czuć strach przed rzeczami, 
nad którymi nie mamy kontroli. Nasz Bóg jest 
wystarczająco wielki, aby pomóc nam wtedy, kiedy 
się boimy. Będzie blisko nas. Możecie Mu ufać. On 
jest tak potężny, że stworzył życie. Nasze dzisiejsze 
przesłanie mówi:  

 
WIELBIMY BOGA, KTÓRY DAJE ŻYCIE WIECZNE.  
Powiedzcie to ze mną na głos. 
 
 

B. CO SIĘ STAŁO? 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- Biblie Poproś ochotnika, aby wyszedł 

na środek i zamknął oczy. Kiedy 
ma zamknięte oczy, poproś 
kilkoro dzieci, żeby zamieniły się 
miejscami. Wtedy zawołaj: 
„Obudź się,            !” Poproś, aby 
dziecko powiedziało, co 
zmieniło się w sali. Powtórzcie 
zabawę kilka razy (za każdym 
razem zmieniaj coś innego: 
ubranie, coś, co wisiało na 
ścianie, włącz/wyłącz światła, 
itd.). 

Powiedz: Jak się czuliście, widząc zmiany, które dokonały się, 
gdy o tym nie wiedzieliście? (W porządku; lubię zmiany; nie lubię 
zmian.) Jak się czujesz, kiedy musisz iść spać? (W porządku; nie 
lubię tego.) Co może się zmienić, kiedy idziesz spać? (Prawie 
wszystko.) Jak się czujesz, gdy wstajesz rano? (Śpiący, 
wypoczęty, szczęśliwy, w złym humorze, itd.) 
Przeczytaj głośno 1 Kor 15,51. Powiedz: Ten werset mówi nam o 
tym, że śmierć jest jak sen. Czy każdy umrze? (Nie; niektórzy będą 
żywi, kiedy Jezus przyjdzie powtórnie.) Co się stanie z tymi, którzy 
nie umrą? (Zostaną przemienieni, kiedy przyjdzie Jezus; będą mieć 
życie wieczne.) Kiedy Jezus żył na ziemi, przywrócił kilka osób do 
życia. Zrobi to znów, kiedy przyjdzie po raz drugi. W dzisiejszej 
historii dowiemy się więcej na ten temat. Nasze dzisiejsze 
przesłanie mówi nam, że… 

 
WIELBIMY BOGA, KTÓRY DAJE NAM ŻYCIE WIECZNE.  
Powiedzcie to ze mną na głos. 
 
 
MODLITWA 
 
WSPÓLNOTA 
Wspomnij o radościach i smutkach, o których uczniowie opowiedzieli ci, wchodząc do sali. Zapoznaj ich z wersetem 
pamięciowym i daj czas na podzielenie się doświadczeniami z lekcji, którą studiowali w ubiegłym tygodniu. Przypomnij 
o urodzinach, szczególnych wydarzeniach lub osiągnięciach. Serdecznie przywitaj wszystkich gości. 
 
PIEŚNI  
Wkrótce, wkrótce już (pieśń nr 214) 
Pan zabierze nas (pieśń nr 213) 



Z Jezusem (pieśń nr 376) 
 
DARY - Powiedz: Nie musicie mieć specjalnego powodu, żeby oddawać dary. Możecie je dawać, bo jesteście 
wdzięczni za życie. Dawanie darów stanowi wyraz pochwały i podziękowania. 
 
MODLITWA  
Zapytaj dzieci, czy mają jakieś kłopoty, problemy, rozterki lub zwycięstwa, które można zapisać w dzienniku modlitw. 
Zróbcie koło modlitewne, stojąc i składając ręce. Niech adresatem waszej modlitwy będzie Dawca życia. Zachęć, aby 
każde z dzieci dodało do modlitwy zdanie uwielbiające Boga za jedną rzecz. 
 
 
 
HISTORIA BIBLIJNA 
 
PRZYGOTOWANIA 
 
Powiedz: Chciałbym, żebyście w czasie opowiadania historii coś mówili lub robili. Poćwiczmy. 

Kiedy usłyszycie:                           Róbcie: 
Jair                                                    podnieście kciuki w górę; 
miłość, kochać, kochany                przytulcie się; 
śmierć, umieranie, martwy             wytrzyjcie oczy, jakbyście ocierali łzy; 
Jezus                                                wskażcie niebo. 

Poćwiczcie te czynności kilka razy i przejdźcie do historii (być może potrzebna będzie jeszcze jedna osoba dorosła do 
pomocy). 
 
 
OPOWIADANIE HISTORII 
 

Jair [kciuki w górę. był przywódcą religijnym, 
który żył w czasach Jezusa [wskażcie niebo. Jair 
[kciuki w górę] miał dwunastoletnią córkę, którą mocno 
kochał [dzieci przytulają się]. Pewnego dnia 
dziewczynka zachorowała. Jair [kciuki w górę] zrobił 
wszystko, co tylko mógł, żeby okazać jej miłość [dzieci 
przytulają się] i pomóc jej wyzdrowieć. Ona jednak 
stawała się coraz słabsza. Jair [kciuki w górę] nie chciał 
odejść od jej łóżka, więc wysłał służących, żeby 
przyprowadzili lekarzy i pielęgniarki. Nikt jednak nie 
mógł jej pomóc. 

Wtedy Jair [kciuki w górę] pomyślał o Jezusie 
[wskażcie niebo]. Jezus [wskażcie niebo] był ich 
ostatnią nadzieją. Jair [kciuki w górę] ostatni raz 
wypowiedział do swojej córki słowa miłości [dzieci 
przytulają się], a potem szybko udał się do domu 
Mateusza, gdzie mieszkał Jezus [wskażcie niebo]. 
- Moja jedyna córka, którą kocham [dzieci przytulają 
się], jest bardzo chora. Proszę, chodź do mojego domu 
i połóż na nią ręce - powiedział Jair [kciuki w górę] do 
Jezusa [wskażcie niebo]. - Wtedy będzie zdrowa. 

Wiara Jaira [kciuki w górę] sprawiła Jezusowi 
[wskażcie niebo] radość. Natychmiast udał się z Jairem 
[kciuki w górę]. Jego uczniowie poszli razem z Nim. 
Tłum czekał na Jezusa [wskażcie niebo] na zewnątrz. 
Ludzie tłoczyli się wokół Niego, kiedy szedł. Każdy 
chciał być blisko Niego, więc pchali się i tłoczyli. 

Nagle Jezus [wskażcie niebo] się zatrzymał.  
- Kto mnie dotknął? zapytał. 
- Tutaj jest tyle ludzi, a ty, Panie, pytasz kto cię dotknął? 
- Piotr nie mógł uwierzyć, że Jezus [wskażcie niebo] 
zadał takie pytanie. 

Jezus [wskażcie niebo] rozejrzał się po 
otaczających Go twarzach. Nagle z tłumu wyszła 
kobieta. 
- Ja cię dotknęłam - powiedziała cicho, płacząc. - 
Bardzo długo byłam chora. Wydałam wszystkie 

pieniądze, żeby wyzdrowieć. Pomyślałam, że jeśli cię 
dotknę, będę zdrowa. 

Oczywiście Jezus [wskażcie niebo] był 
szczęśliwy, widząc u tej kobiety tak silną wiarę. Nie 
mógł zbyt szybko od niej odejść. Wypowiedział do niej 
kilka słów miłości [dzieci przytulają się]. 
- Córko, twoja wiara cię uzdrowiła – rzekł do niej Jezus 
[wskażcie niebo]. - Idź i ciesz się życiem. Jesteś wolna 
od swojej dolegliwości. 

Kiedy Jair [kciuki w górę] obserwował Jezusa 
[wskażcie niebo] uzdrawiającego tę kobietę był bardzo 
podekscytowany. Teraz był pewien, że Jezus [wskażcie 
niebo] uzdrowi także jego córkę. 

Wtedy przez tłum przedarł się jeden z jego 
służących. 
- Nie kłopocz już Jezusa [wskażcie niebo] - powiedział. 
- Twoja córka nie żyje [wycieranie oczu].  

Biedny Jair [kciuki w górę]! Musiał być bardzo 
smutny i zszokowany. Jednak Jezus [wskażcie niebo] 
odwrócił się do niego i powiedział:  
- Nie martw się. Miej wiarę. 

Jair [kciuki w górę] znów pomyślał o 
uzdrowionej kobiecie. Pamiętał słowa Jezusa 
[wskażcie niebo]: 
- Twoja wiara cię uzdrowiła.  

Przestał się bać i uwierzył, że Jezus [wskażcie 
niebo] uzdrowi jego córkę. 
Jezus [wskażcie niebo] poprosił Piotra, Jakuba 

i Jana, żeby poszli razem z Nim. Teraz śpieszył się do 
domu Jaira [kciuki w górę]. 

Dom był pełen ludzi opłakujących zmarłą 
[wytrzyj oczy] dziewczynkę. Wielu z nich nawet jej nie 
znało, ale zostali wynajęci, żeby po niej płakać. 
- Odeślijcie żałobników - rozkazał Jezus [wskażcie 
niebo]. - Wasza córka nie umarła [wytrzyj oczy], tylko 
śpi. 



Ludzie śmiali się, kiedy to słyszeli. Przecież 
wiedzieli, kiedy ktoś umiera [wytrzyj oczy]. Ignorując ich 
brak wiary, Jezus [wskażcie niebo] wziął ze sobą 
Piotra, Jakuba i Jana oraz Jaira [kciuki w górę] i jego 
żonę do domu. 

W pokoju dziewczynki podszedł do jej łóżka i 
wziął ją za rękę.  
- Dziecko, wstań – powiedział. 

Dziewczynka otworzyła oczy, uśmiechnęła się 
do Jezusa [wskażcie niebo] i usiadła na łóżku. Na 
pewno uśmiechnęła się promiennie, kiedy spojrzała w 
radosne oczy Jezusa [wskażcie niebo]. 

- Dajcie jej coś do jedzenia – rzekł Jezus [wskażcie 
niebo] do uradowanych rodziców.  

Córka Jaira [kciuki w górę] znów czułą się 
dobrze i byłą silna. 

Jezus [wskażcie niebo] cieszył się, kiedy 
uzdrawiał ludzi, a także gdy przywracał ich do życia.  
- „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem” (J 11,25) - 
powiedział.  

Jezus [wskażcie niebo] przyszedł na ziemię, 
żeby uratować nas od śmierci [wytrzyj oczy] i dać nam 
życie. Wielbimy Boga, który daje nam życie wieczne. 
Czy kochacie [przytulcie się] Jezusa [wskażcie niebo]? 

 
 
ROZWINIĘCIE 
 
Zapytaj: Jak myślicie, dlaczego Jezus pozwolił umrzeć córce Jaira? (Żeby ludzie wiedzieli, że przytrafiają nam się 
również złe rzeczy; żeby ludzie wiedzieli, że On jest Bogiem, który może dać życie.) Kto musiał zrozumieć, że Jezus 
jest Dawcą życia? (Jego uczniowie, Jair, żałobnicy, każdy człowiek.) Jak myślicie, co pomyśleli sobie żałobnicy, 
kiedy zobaczyli dziewczynkę, którą Jezus wzbudził z martwych? (Że widzą ducha; że nie powinni śmiać się z 
Jezusa; że Jezus jest naprawdę potężny.) 
 
 
 
WIERSZ PAMIĘCIOWY 
 

Materiały Przebieg 
- Biblie Pomóż dzieciom znaleźć i przeczytać werset z J 11,25: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem”. 

Zapytaj: Kto wypowiedział te słowa? (Jezus) Chcemy pamiętać, kto wypowiedział te słowa i co 
one oznaczają. 
Wykorzystajcie poniższe ruchy, aby nauczyć się wersetu. Powtarzaj czynności, aż dzieci nauczą się go 
na pamięć. 
 
„Jezus powiedział,                                pokaż palcem na niebo, a potem na usta; 
Ja jestem zmartwychwstaniem,           kucnij i powoli wstań; 
i życiem.”                                               stań na palcach i wyciągnij wysoko ręce; 
J 11,25                                                     złóż dłonie razem, a potem rozłóż jak książkę. 

 
 
 
STUDIUM BIBLII 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- Biblie Powiedz: Nasza historia biblijna to tak 

naprawdę dwie historie w jednej. 
Przyjrzyjmy się im. Pomóż dzieciom 
znaleźć Mk 5,22-29. Poproś dzieci, które 
umieją czytać,  o przeczytanie kilku 
wersów. 
Zapytaj: Jakie dwie historie tutaj 
mamy? Jak myślicie, dlaczego Marek 
przerwał historię Jaira, aby 
opowiedzieć o kobiecie, która dotknęła 
Jezusa? (Tak naprawdę to była historia 
Jaira, bo gdyby Jezus nie zatrzymał się 
przez tę kobietę, córka Jaira by nie 
umarła, a wtedy nie byłoby historii o 
zmartwychwstaniu.)  

Zapytaj: W jaki sposób Jezus dał kobiecie nowe życie? 
(Uzdrowił ją od dolegliwości, z którą żyła przez wiele lat.) 
Gdybyście przez wiele lat chorowali i nagle 
wyzdrowieli, to tak jakbyście dostali nowe życie. 
Biblia mówi nam, że nadejdzie czas, gdy ludzie zostaną 
w jednej chwili przemienieni.  Przeczytajmy fragment z 
1 Listu do Koryntian 15,51-52. Pozostaw czas na 
odnalezienie wersetu i głośne odczytanie. Czytamy tutaj o 
tym, co się stanie, kiedy Jezus przyjdzie ponownie. 
Jeśli będziemy wtedy przy życiu, zostaniemy 
przemienieni tak nagle, jak ta kobieta została 
natychmiast uzdrowiona. Wielbimy Boga, który może 
zrobić wszystko. On obiecał, że jeśli Go kochamy i 
oddajemy Mu siebie, odmieni nas i da nam życie 
wieczne, gdy znowu przyjdzie. Zapamiętajmy nasze 
przesłanie: 

 
WIELBIMY BOGA, KTÓRY DAJE NAM ŻYCIE WIECZNE.  
 
 
 
 



ZASTOSOWANIE 
 
WIELKA PIĄTKA 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- dzwonek 
albo inny 
przedmiot 
wydający 
odgłos 
- tablica 
- kreda lub 
marker 
- papier i 
kredki 
- Biblie 

Zapisz na tablicy cyfry od 1 do 5 tak, aby każdy mógł je 
widzieć - jedna pod drugą. Rozdaj dzieciom kartki i kredki, 
prosząc o wypisanie lub narysowanie pięciu rzeczy, 
których boją się najbardziej. 
Poproś dwoje dzieci, aby stanęły obok ciebie. Powiedz: 
Mam listę pięciu rzeczy, których boją się dzieci w 
waszym wieku. Zobaczmy, czy zgadniecie. Najpierw 
zaczniemy od waszych strachów. 
Niech zacznie dziecko stojące po twojej prawej stronie. 
Jeśli wymieni jeden ze strachów, które masz na swojej 
liście, zadzwoń dzwoneczkiem. Jeśli wymieni coś innego, 
kolej pada na dziecko stojące po twojej lewej stronie. 
Zapisz wymienione przez uczniów strachy na innej kartce 
tak, aby inni też mogli je zobaczyć. Kiedy jedno z dzieci 
wyczerpie już swoją listę, poproś drugie, aby wymieniło 
swoje strachy. Lista pięciu strachów dzieci w tym wieku to: 
1. Ich śmierć. 
2. Rozwód rodziców. 
3. Śmierć rodzica. 
4. Ciemność. 
5. Psy. 

Przeczytaj głośno J 14,6. Powiedz: 
Kiedy ktoś umiera, ludzie czasem 
pytają, dlaczego tak się stało i winią 
za to Boga. Co o tym myślicie? Czy 
Boga należy obwiniać za śmierć? 
(Nie, Bóg daje życie, a nie śmierć; życie 
pochodzi od Boga.) 
Bóg ostrzegł Adama i Ewę, że umrą, 
jeśli dotkną jedno z drzew w ogrodzie 
Eden. Szatan okłamał Ewę. 
Przeczytajmy o tym w Księdze 
Rodzaju 3,4 (Przeczytaj werset na 
głos.) Ostatecznie Adam i Ewa umarli, 
ponieważ uwierzyli w kłamstwo 
szatana. Bóg znalazł jednak sposób, 
żeby dać im życie wieczne, 
ofiarowując Jezusa przez śmierć na 
krzyżu. Prawdziwie kochający Boga 
ludzie będą żyć dla Niego i nie będą 
bać się śmierci. Kiedy przyjdzie Pan 
Jezus, przyniesie nam życie wieczne 
i będziemy żyć z Nim na zawsze. 
Pamiętajcie: 

 
WIELBIMY BOGA, KTÓRY DAJE NAM ŻYCIE WIECZNE.  
Powiedzcie to razem ze mną. 
 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
PROPORZEC BRAK STRACHU 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- filc, wypełnienie 
bawełniane lub 
papier 
- mazaki 
- opcjonalnie: 
patyczki, 
zszywacz lub klej 
- linijki 

Niech dzieci wykonają proporczyk. 
Pomóż im wyciąć trójkąt o wymiarach 
13 cm x 30 cm x 30 cm z filcu, 
bawełnianego wypełnienia lub z 
papieru. Po jednej stronie pomóż im 
napisać „NIE BOJĘ SIĘ”, a po drugiej 
„JEZUS JEST ŻYCIEM”. Jeśli będzie 
taka potrzeba, pomóż im przytwierdzić 
proporczyk do patyczka za pomocą 
kleju lub zszywacza. 

Zapytaj: Co powiecie, kiedy ktoś zapyta was 
o proporczyk? Pozostaw czas na dyskusję. Dobierz 
dzieci w pary i niech razem poćwiczą taką rozmowę. 
Dziś po nabożeństwie pokażcie komuś wasz 
proporczyk i powiedzcie, że nie musimy bać się 
śmierci, bo wielbimy Boga, który daje życie 
wieczne. Opowiedzcie o córce Jaira i o tym, jak 
Jezus przywrócił ją do życia. Podzielcie się 
naszym dzisiejszym przesłaniem. Powiedzmy je 
sobie wspólnie: 

 
WIELBIMY BOGA, KTÓRY DAJE NAM ŻYCIE WIECZNE.  
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Pomódl się. Podziękuj Bogu za to, że jest Dawcą życia. Poproś, aby zabrał dzieciom strach przed śmiercią, a na to 
miejsce dał zaufanie do siebie. Niech każde dziecko powtórzy przesłanie i pomacha proporczykiem na do widzenia. 
 
  



możesz wyciąć ten fragment i dać go rodzicom – spędzając czas z dzieckiem, pomogą mu utrwalić ważne prawdy) 
 

MATERIAŁ DLA UCZNIÓW: 
 

Tekst źródłowy: Mt 9,18-26; Mk 5,21-42; Życie Jezusa, rozdział 58: Łazarzu, wyjdź! 
Tekst pamięciowy: „Rzekł (…) Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem” (J 11,25). 
Główna prawda: Wielbimy Boga, który dał nam życie wieczne. 
 
 

 MARTWY CZY ŻYWY? 
 

Czy kiedykolwiek byłeś bardzo chory? Tak bardzo, że nie mogłeś wstać z łóżka? Może lekarz podał ci lekarstwo albo 
zastrzyk ? A może byłeś podłączony do maszyny, która pomagała ci oddychać? Przeczytaj historię o dziewczynce, 
która potrzebowała więcej niż tylko doktora, który sprawiłby, że poczułaby się lepiej.  

Dwunastoletnia córka Jaira od dawna była chora. Jej rodzice zrobili wszystko, co tylko przyszło im na myśl, 
żeby poczuła się lepiej, ale ona coraz bardziej słabła. 

Kochający rodzice zrobią wszystko, żeby pomóc swoim dzieciom. Wyobraźcie sobie, jak bardzo smutny musiał 
być Jair, kiedy jego jedyna córka była tak bardzo chora. Nie chciał jej opuszczać. Ciągle posyłał po lekarza albo osobę, 
która miała pomagać chorym dzieciom. Jednak nikt nie potrafił jej pomóc. 

Wtedy Jair przypomniał sobie o Jezusie, Nauczycielu z Galilei. Wszyscy mówili o Jego cudach. On był jego 
ostatnią nadzieją. Wyszeptał do ucha dziewczynki: 
- Idę sprowadzić pomoc. 

Wyszedł z domu i jak najszybciej udał się do domu Mateusza. Wiedział, że tam znajdzie Jezusa. 
- Moja jedyna córka jest bardzo chora. W każdej chwili mże umrzeć. Chciałbym żebyś przyszedł i włożył na nią ręce, a 
wtedy na pewno wyzdrowieje - powiedział do Jezusa. 

Wiara Jaira sprawiła Jezusowi przyjemność. Od razu wyruszył w drogę. 
Przed domem Mateusza zebrał się ogromny tłum. Ludzie tłoczyli się wokół Jezusa, kiedy wyszedł z domu. 

Każdy był czymś zatroskany. Pchali się i przepychali. Często ktoś wpadał na Jezusa. 
Nagle Jezus się zatrzymał.  

- Kto mnie dotknął? - zapytał. 
- Tutaj jest tyle ludzi, a ty, Panie, pytasz, kto cię dotknął? - Piotr nie mógł uwierzyć, że Jezus zadał takie pytanie. 

Jezus rozejrzał się wokół siebie. W końcu z tłumu wyszła kobieta, 
- Ja cię dotknęłam - powiedziała cicho, płacząc. – Przez wiele lat byłam chora. Od dwunastu lat próbuję się wyleczyć. 
Pomyślałam, że jeśli tylko cię dotknę, będę zdrowa. 

Jezus był szczęśliwy, widząc u tej kobiety tak silną wiarę. Nie mógł po prostu odejść. 
- Raduj się – rzekł do niej. - Jesteś zdrowa, bo twoja wiara cię uzdrowiła. Idź i ciesz się życiem. 

W tym momencie przez tłum przecisnął się jeden ze służących Jaira.  
- Nie ma już potrzeby kłopotać Nauczyciela - powiedział. - Twoja mała dziewczynka umarła.  

Biedny Jair! Jego ojcowskie serce musiało pękać z rozpaczy. 
Jezus odwrócił się do niego.  

- Nie bój się – powiedział - tylko wierz. 
Poprosił Piotra, Jakuba i Jana, żeby poszli razem z Nim. Wszyscy pospieszyli do domu Jaira. 
Jego dom pełen był ludzi, którzy płakali i bardzo głośno zawodzili. Niektórzy z nich nawet nie znali Jaira, ale 

okazując mu sympatię, płakali ze wszystkimi. 
- Odeślij żałobników - powiedział Jezus. - Twoja córka nie umarła, tylko śpi.  

Kiedy ludzie usłyszeli Jego słowa, zaczęli się z Niego śmiać. 
Jezus kazał wszystkim wyjść. Wziął ze sobą trzech uczniów oraz Jaira i jego żonę. 
W pokoju dziewczynki stanął przy jej łóżku i wziął ją za rękę.  

- Dziecko, wstań. - powiedział. 
Dziewczynka otworzyła oczy i usiadła. Wyobraźcie sobie, jak musiała się czuć, kiedy spojrzała w radosne oczy 

Jezusa. 
- Dajcie jej coś do jedzenia - rzekł Jezus do uradowanych rodziców.  

Córka Jaira znów czuła się dobrze i była silna. 
Jezus lubił nie tylko uzdrawiać chorych, ale również przywracać ludziom życie.   

- „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem” (J 11,25) - powiedział.  
Przyszedł na ziemię, żeby uratować nas od śmierci i dać nam życie wieczne. Wielbimy Boga, który daje nam 

życie wieczne. Czy Go kochasz? 
 
Sobota 
 

• Jeśli to możliwe, wybierz się z rodziną na cmentarz i tam przeczytajcie lekcję biblijną. Wyobraźcie sobie, jak 
będzie wyglądać to miejsce, kiedy ponownie przyjdzie Pan Jezus. 

• Przeczytaj fragment z Ewangelii Jana 11,25 w swojej Biblii. Czy niektórzy ludzie najpierw umrą, zanim będą żyć 
wiecznie?  

• Zaśpiewajcie wspólnie pieśń On mnie kocha (pieśń nr 299). 



 
Niedziela 
 

• Wspólnie z rodziną przeczytajcie i przedyskutujcie fragment z Ewangelii Marka 5,21-42. W jaki sposób śmierć 
jest podobna do snu (zob. w. 39)? 

• Porozmawiajcie o rodzajach życia na ziemi. Wytnij z gazet zdjęcia przedstawiające rośliny, zwierzęta, ptaki, 
ryby i ludzi. Przyklej je na tablicę. Napisz na górze: „Każde życie pochodzi od Boga”. 

• Napisz werset pamięciowy na kartce i ozdób ją. Powtórz go. Podziękuj Bogu za dar życia. 
 
Poniedziałek 
 

• Porozmawiaj z rodziną o czekaniu. Czy kiedykolwiek musiałeś na kogoś czekać? Jak się wtedy czułeś? Jak 
według ciebie czuł się Jair, czekając na Jezusa? 

• Przeczytaj werset z Psalmu 27,14. Pomódl się i poproś Jezusa, aby pomógł ci czekać na najważniejsze rzeczy. 
Poproś, aby przyszedł jak najszybciej. 

• Powiedzcie wspólnie werset pamięciowy. 
 
Wtorek 
 

• Pamiętasz czas, kiedy byłeś chory? Jak się czułeś? 
• W czasie wspólnego nabożeństwa zapytaj członków rodziny, czy pamiętają, kiedy byli chorzy i kiedy 

wyzdrowieli. Przeczytajcie wspólnie fragment z Psalmu 103,1-3. Potem pomódlcie się i podziękujcie Bogu za 
dar życia i zdrowia. 

• Wymyślcie melodię do wersetu pamięciowego i zaśpiewajcie go w czasie wspólnego nabożeństwa. Pomódlcie 
się za kogoś, kto jest chory.  

 
Środa 
 

• Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie wspólnie fragment z Ewangelii Marka 5,25-29. Narysuj kobietę 
dotykającą szat Jezusa. Narysuj, co w tym czasie robił Jair. Poproś Jezusa o pomoc, aby pomógł ci wierzyć tak 
jak ta kobieta. 

• Pokaż kartkę ze swoim wersetem pamięciowym - zaśpiewaj lub powiedz go z pamięci. 
 
Czwartek 
 

• Razem z rodziną wykonajcie kartkę z życzeniami powrotu do zdrowia dla kogoś, kto jest chory. Wpiszcie na 
niej werset z Ewangelii Jana 10,10. Poproś kogoś, żeby pomógł ci ją wysłać. Ustalcie też termin kiedy odwiedzin 
u tej osoby. Postaraj się powiedzieć werset pamięciowy.  
 

Piątek 
 

• W czasie wspólnego nabożeństwa przeczytajcie inną wersję naszej historii biblijnej - z Ewangelii Mateusza 
9,18-26. 

• Poproś o pomoc przy odgrywaniu historii córki Jaira. Możesz włączyć opowieść o kobiecie, która dotknęła szat 
Jezusa. 

• Zaśpiewaj swojej rodzinie werset pamięciowy, a potem naucz ich tego tekstu na pamięć. Podziękuj Bogu za 
historie biblijne, dzięki którym możesz Go lepiej poznać. 

 
 


