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Lekcja 1:

Jezus umiera

Tê historiê mo¿esz
znaleŸæ w swojej Biblii.

£uk. 23,1-26
i 32-43

Z³oty wiersz

Suma ............................

£uk. 23,33
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Kilka dni po przyjœciu do Jerozolimy Pan Jezus jad³ z uczniami specjaln¹ wieczerzê
(kolacjê). Wiedzia³, ¿e ostatni raz bêd¹ jeœæ wspólnie przed Jego œmierci¹. Po wieczerzy
Jezus poszed³ do ogrodu, aby siê modliæ. Gdy tam by³, jego
nieprzyjaciele przyszli z kijami i mieczami, aby Go
aresztowaæ. Smutne jest to, ¿e jeden z uczniów Jezusa, Judasz,
pomóg³ im znaleŸæ Go.
Nastêpnego dnia ludzie, którzy chcieli wydaæ Jezusa na œmieræ
przyprowadzili Go do namiestnika (gubernatora) Pi³ata. Pi³at
mia³ zdecydowaæ, czy Jezus powinien umrzeæ. Zada³ Jezusowi
wiele pytañ, lecz nie stwierdzi³, ¿eby Jezus zrobi³ coœ z³ego.
Chcia³ wypuœciæ Jezusa, ale ogromny t³um ludzi zwróci³ siê
przeciwko Jezusowi i nie chcia³ o tym s³yszeæ.
„Ukrzy¿uj Go! Ukrzy¿uj Go! - wo³ali z ca³ych si³.
Trzy razy Pi³at próbowa³ powiedzieæ im, ¿e Jezus nie zrobi³ nic z³ego, ale w koñcu zrobi³
to, co chcia³ t³um i wyda³ Jezusa na œmieræ.
U³ó¿ poni¿sze wydarzenia we w³aœciwej kolejnoœci numeruj¹c je od 1 do 5.
Pi³at zadawa³ Jezusowi pytania.
Jego nieprzyjaciele przyszli Go aresztowaæ.
Jezus zjad³ wieczerzê ze swoimi uczniami.
Pi³at w koñcu zrobi³ tak jak chcia³ t³um.
Jezus modli³ siê w ogrodzie.

.....
.....
.....
.....
.....
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Wyprowadzono wiêc Jezusa poza Jerozolimê,
aby Go ukrzy¿owaæ. I przymuszono cz³owieka
zwanego Szymonem, aby niós³ wielki
drewniany krzy¿.
Kiedy przyszli na wzgórze, rêce i nogi Jezusa
zosta³y przybite gwoŸdziami do krzy¿a. W tym
samym czasie dwóch innych przestêpców
zosta³o ukrzy¿owanych, jeden po prawej, drugi
po lewej stronie Jezusa.
2

Narysuj w³aœciw¹ liczbê krzy¿y. Wpisz w ramce imiê tej osoby,
która umar³a na œrodkowym krzy¿u.
Gdy Jezus wisia³ na krzy¿u, ¿o³nierze wyœmiewali siê z Niego.
Nawet jeden z przestêpców by³ niegrzeczny w stosunku do Jezusa.
Drugi przestêpca pozna³, ¿e Jezus nie by³ kimœ podobnym do nich.
Ten przestêpca wiedzia³, ¿e umiera, poniewa¿ zrobi³ z³e rzeczy.
Wiedzia³ równie¿, ¿e Jezus nie zrobi³ nich z³ego. Zdawa³ sobie
sprawê, kim jest Jezus i poprosi³ Go, aby o nim pamiêta³.
Pan Jezus obieca³, ¿e jeszcze tego dnia bêdzie z Nim w niebie.
PoprowadŸ proste linie od osoby do roli jak¹ odegra³ w tej historii.
Judasz
poprosi³ Jezusa, aby pamiêta³ o nim.
Pi³at
wyda³ Jezusa na œmieræ.
Szymon
pomóg³ nieprzyjacio³om Jezusa.
Zbójca
niós³ krzy¿.

8

My, tak jak ten przestêpca, musimy zrozumieæ, ¿e Pan Jezus nie umiera³ dlatego, ¿e
zrobi³ coœ z³ego. Znalaz³ siê tam, aby pokazaæ Bo¿¹ wielk¹ mi³oœæ do nas i ponieœæ karê
za nasze grzechy. Umar³, wiêc nasze grzechy mog¹ zostaæ odpuszczone i my tak¿e
mo¿emy byæ pewni, ¿e pójdziemy do nieba.
On umar³, abyœmy mieli odpuszczenie,
Umar³, aby uczniæ nas dobrymi.
Abyœmy mogli pójœæ do nieba
Zbawieni Jego drogocenn¹ krwi¹.
Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Jezus umiera i zostaje pochowany
£uk.
23,44-56

Z³oty wiersz:

1 Kor. 15,3 i 4
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

By³o po³udnie. Nagle s³oñce
przesta³o œwieciæ i zrobi³o siê
zupe³nie ciemno. Trwa³o to trzy
godziny.
W tym czasie Pan Jezus zosta³
ukarany przez Boga za nasz grzech.
I chocia¿ ludzie sprawili, ¿e cierpia³
wiele bólu, nie mo¿emy jednak poj¹æ
jak straszna musia³a byæ ta kara.

Naszym zadaniem jest wierzyæ, ¿e On cierpia³ za nas i podziêkowaæ Mu za Jego wielk¹
mi³oœæ.
My nie wiemy, nie umiemy powiedzieæ
Jaki ból musia³ dla nas znosiæ
Ale wierzymy, ¿e to dla nas
Zawis³ i cierpia³ tam.
Gdy w koñcu rozprawi³ siê z naszym grzechem, powiedzia³: „Ojcze, w rêce twoje polecam
ducha mego”.
Wspaniale jest wiedzieæ, ¿e On zrobi³ wszystko, co by³o konieczne, aby nasz grzech by³
odpuszczony.
Wpisz PRAWDA lub NIEPRAWDA przy ka¿dym zdaniu.
Ciemnoœci zapad³y w po³udnie.

..............

Ciemnoœci trwa³y cztery godziny.

..............

W tych ciemnoœciach Jezus poniós³ karê za nasz grzech..

..............

Jezus mówi³ do Ojca zanim umar³.

..............
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Gdy Pan Jezus umar³, Jego przyjaciele byli
smutni i niespokojni. Nie mogli zrozumieæ,
dlaczego to wszystko siê zdarzy³o.
Pewien cz³owiek imieniem Józef, z miasta
Arimatia, zrobi³ coœ dobrego, coœ co wymaga³o
odwagi. Poszed³ do Pi³ata i poprosi³ go o cia³o
Jezusa. Ostro¿nie zdj¹³ je z krzy¿a, owin¹³ w
lniane przeœcierad³a i po³o¿y³ w nowym grobie.
Potem zatoczy³ wielki kamieñ do wejœcia do
grobowca.
Zakreœl w rozsypance s³owa z tej czêœci historii.

F E Z Ó J P GM
A N U M D I R U
C U C I A £ O H
WK Z A R A B E
A R I M A T I A
T D B S U Z E J

1. Cz³owiek, który poprosi³ o __ __ __ __ __ Jezusa
nazywa³ siê __ __ __ __ __ .
2. Pochodzi³ z miasta __ __ __ __ __ __ __ __ .
3. Ten, którego poprosi³ o cia³o to __ __ __ __ __ .
4. Owin¹³ cia³o w przeœcierad³a i z³o¿y³ je
w __ __ __ __ __ __ .
5. Dziêki niemu mo¿esz mieæ ¿ycie wieczne.
__ __ __ __ __ .
8

Pokoloruj s³owa z³otego wiersza.

4

1 Koryntian 15,3 i 4

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Jezus zmartwychwstaje
Jan 20,1-18
Z³oty wiersz:

Rzym. 10,9
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Nasta³ niedzielny poranek trzeci dzieñ od œmierci Jezusa.
Maria wsta³a bardzo wczeœnie i
posz³a do grobu.
Wielki kamieñ zosta³ odsuniêty
od wejœcia a grób by³ pusty.
Kto zabra³ cia³o Jezusa?
Maria pobieg³a do Piotra i
Jana, aby im powiedzieæ, co siê
sta³o. Przybiegli wiêc do grobu, aby siê przekonaæ. Piotr wszed³ prosto do grobu.
Wszystko co tam by³o, to tylko czêœci przeœcierade³, którymi zawiniête by³o cia³o
Jezusa.
Jan wszed³ równie¿ do œrodka grobu. Zobaczy³ jak le¿a³y przeœcierad³a i rozwa¿a³
dok³adnie to co widzia³. Uwierzy³, ¿e Jezus powsta³ z martwych do ¿ycia!
Po³¹cz w³aœciwe osoby z tym co one zrobi³y.
Pierwsza przysz³a
do grobu

Jan

Pierwszy wszed³
do grobu

Uwierzy³, ¿e Jezus
zmartwychwsta³

Maria

Piotr

6

Jan i Piotr odeszli do domu lecz Maria pozosta³a i by³a bardzo zak³opotana. Sta³a tam i
p³aka³a a potem jeszcze raz zajrzy³a do grobu. Tym razem zobaczy³a tam dwóch
anio³ów.
„Dlaczego p³aczesz? - zapytali j¹. Maria odpowiedzia³a, ¿e zginê³o cia³o jej Pana.

M B4/3

„Dlaczego p³aczesz? - zapytali j¹. Maria odpowiedzia³a, ¿e
zginê³o cia³o jej Pana.
Maria odwróci³a siê i zobaczy³a cz³owieka stoj¹cego w
ogrodzie. On tak¿e zapyta³ j¹, dlaczego p³acze a ona
pomyœla³a, ¿e to musi byæ ogrodnik. Mo¿e on wzi¹³ cia³o
Jezusa.
- Mario! - powiedzia³ nieznajomy. Maria natychmiast
pozna³a ze sposobu wymawiania jej imienia, ¿e to jej Mistrz,
Pan Jezus!
Maria pe³na radoœci podbieg³a do Niego. Jakie wspania³ego
Przyjaciela mia³a, tego który mia³ moc nad œmierci¹. Jeszcze
raz pobieg³a do uczniów. Tym razem mia³a dla nich wspania³¹
nowinê - JEZUS ¯YJE!
ZnajdŸ brakuj¹ce s³owa a potem wpisz je w uk³adankê s³own¹. Zakreœl s³owo,
które mówi, co Jezus uczyni³.
4

1. Pozosta³a przy grobie, gdy Piotr
i Jan odeszli.
Z
2. Sta³a przy grobie i ___________.
3. Wewn¹trz grobu ujrza³a __________.
4. Potem zobaczy³a obcego cz³owieka
i pomyœla³a, ¿e to _______________.
5. Pan Jezus wypowiedzia³ jej _______
i pozna³a, ¿e to On.
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Bóg wzbudzi³ Jezusa z martwych i poniewa¿ Pan Jezus jest ¿ywy, mo¿emy Go
poznaæ jako swojego Zbawiciela i Przyjaciela. Czy poprosi³eœ ju¿ Go, aby odpuœci³ ci
grzech? Czy jesteœ Jego przyjacielem?
Pokoloruj s³owa ze z³otego wiersza.

Rzymian 10,9
Uwagi prowadz¹cego

2

Razem
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Lekcja 4:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Jezus odchodzi i powraca
£uk. 24,50-53
Dz.Ap. 1,4-12

Z³oty wiersz:

Dz.Ap. 1,11
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Jeœli kiedyœ przeprowadza³eœ siê lub zmienia³eœ szko³ê, to wiesz jak to jest powiedzieæ
przyjacio³om: Do widzenia. WyobraŸ sobie, ¿e przeprowadzasz siê daleko i nigdy
ponownie nie zobaczysz siê z nimi. Tak w³aœnie musieli siê czuæ, kiedy Jezus opuszcza³
ich.
Poniewa¿ Pan Jezus powróci³ do ¿ycia, uczniowie prze¿yli z Nim wspania³e chwile.
Teraz bardziej rozumieli dlaczego On umar³.
Minê³o oko³o szeœæ tygodni od chwili kiedy Pan Jezus zmartwychwsta³. Wzi¹³ jedenastu
uczniów na wzgórze zwane Gór¹ Oliwn¹. Wyjaœni³ im, ¿e nadszed³ czas, aby powróci³ z
powrotem do nieba. Oni nie zostan¹ sami, poniewa¿ wkrótce przyjdzie do nich specjalny
Pomocnik - Duch Œwiêty.
Wpisz nazwê wzgórza.
2
G __ __ __ O __ __ __ __ __ .
Narysuj Jezusa i w³aœciw¹ liczbê uczniów. (Pierwszych dwóch zosta³o ju¿
narysowanych)

6

Kto by³ szczególnym Pomocnikiem, który mia³ przyjœæ?
D __ __ __ Œ __ __ __ __ __ .
Gdy Jezus rozmawia³ z uczniami, nagle zosta³ uniesiony nad ziemiê. Wkrótce ob³ok
zas³oni³ Go przed ich oczami. Uczniowie stali wpatruj¹c siê w niebo.

2
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Wtedy pojawi³o siê przed nimi dwóch anio³ów.
- Czemu stoicie, patrz¹c w niebo? - zapyta³ jeden z anio³ów. - Jezus powróci!
Co ukry³o Jezusa przed oczami uczniów. Podkreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.
s³oñce / ob³ok / ciemnoœæ

2

Uczniowie wrócili do Jerozolimy, aby
czekaæ, jak to im przykaza³ Pan Jezus.
Pewnego dnia Pan Jezus przyjdzie znowu.
Mimo, ¿e nie wiemy kiedy to bêdzie,
mo¿emy byæ pewni, ¿e Bo¿a obietnica nigdy
nie mo¿e byæ z³amana.

Kiedy Jezus przyjdzie znowu? Podkreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.
za dwa lata / jutro / nie wiemy / za dziesiêæ lat

2

Dla nas najwa¿niejsze jest to, aby byæ gotowym na Jego powrót. Jesteœmy gotowi na
spotkanie z Nim, kiedy nasze grzechy s¹ odpuszczone i ufamy Mu jako Zbawicielowi.
Przekreœl wszystkie litery X, Q, aby odkryæ s³owa zawarte w z³otym wierszu. Wpisz
s³owa starannie w przygotowane poni¿ej miejsca.
XQJXEZQUSXQPRQZYJQXXDZIQQQEQXXQZQXXNOXQXQWQQU.
__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ .
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