Czas na Bibliê

Lekcje dla
M³odszego Wieku Szkolnego

Pamiêtaj o wpisaniu swojego imienia, nazwiska i adresu:
Wiek..................................Data urodzenia.........................................
Nazwisko i imiê....................................................................................

Oceny

Seria

C4

Adres (kod pocztowy)............................................................................... Lekcje biblijne w

Ewangeliach

Nazwisko prowadz¹cego grupê................................................................

Lekcja 1:
Tê historiê mo¿esz znaleŸæ
w swojej Biblii.

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

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

(Do naniesienia przez
prowadz¹cego)

Suma ............................
Ogó³em ........................

Historia wielkanocna - Judasz
Mateusz
26,14-16
i 36-50

Z³oty wiersz

Mateusz 26,24
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Nadszed³ czas, aby Pan Jezus zosta³ aresztowany i przybity do krzy¿a. Smutne jest to, ¿e jeden
z dwunastu uczniów zwróci³ siê przeciwko Niemu i wyda³ Go nieprzyjacio³om.
U¿yj tych obrazków wpisuj¹c
pierwsz¹ literê pod ka¿dym z nich,
aby znaleŸæ jego pe³ne imiê.

6

Judasz by³ tak chciwy na pieni¹dze, ¿e zdecydowa³ siê zdradziæ Jezusa. Wiedzia³, ¿e gdy to
zrobi, arcykap³ani ¿ydowscy dadz¹ mu za to pieni¹dze. Dali mu 30 srebrników (srebrnych
monet) i Judasz zaprowadzi³ ich do miejsca, gdzie przebywa³ Jezus.
Kto da³ pieni¹dze Judaszowi?
A __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

Wpisz na worku, jak du¿o srebrników
dosta³.

4

1

M C4/1

Pewnego wieczora Pan Jezus poszed³ ze wszystkimi uczniami - oprócz Judasza - na
miejsce zwane Getsemane. By³ to ogród drzew oliwnych w pobli¿u Jerozolimy. W
ogrodzie Pan Jezus poprosi³ uczniów, aby czuwali i modlili siê. Sam poszed³ trochê dalej
i zacz¹³ modliæ siê do swojego Ojca. Uczniowie byli bardzo œpi¹cy i zasypiali. Kilka razy
Jezus przychodzi³ do nich i budzi³ ich.
U¿yj tych hase³, aby uzupe³niæ Uk³adankê Wyrazow¹.
1. W tym ogrodzie ros³y drzewa ....................................
2. Nazwa ogrodu.
3. Ten ogród znajdowa³ siê niedaleko miasta
1

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

O
G
R
Ó
D

2

4. Pan Jezus powiedzia³ do uczniów:

3

czuwajcie i ............................... siê.
5. Uczeñ, którego nie by³o w ogrodzie.

4
5

5

Wkrótce przyby³ Judasz. Z nim by³o wielu ludzi, którzy byli nieprzyjació³mi Jezusa.
Mieli oni ze sob¹ miecze i kije. Judasz powiedzia³ im, ¿e jak zwykle poca³uje Jezusa. To
im poka¿e, nawet w ciemnoœciach, kogo maj¹ aresztowaæ.
To wszystko trwa³o kilka chwil. Gdy Judasz poca³owa³ Jezusa, t³um zbli¿y³ siê i Go
schwyci³. Uczniowie uciekli, a Pana Jezusa zabrano jako wiêŸnia.
Wpisz PRAWDA lub NIEPRAWDA obok poni¿szych stwierdzeñ.
1. Judasz przyszed³ sam do Getsemane.

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

2. Judasz zdradzi³ Jezusa ca³uj¹c Go.

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

3. T³um przyniós³ ze sob¹ miecze.

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

4. Wszyscy uczniowie walczyli, aby uwolniæ Jezusa.

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

4

Judasz uczyni³ wielki b³¹d zdradzaj¹c Jezusa. Zawsze
pope³niamy b³¹d, gdy pozwalamy, aby coœ (np.
pieni¹dze) lub ktoœ (np. przyjaciele) zajêli miejsce,
które On powinien zajmowaæ w naszym ¿yciu. Nie
sprzedawaj Go za ¿adn¹ cenê, ale ZAUFAJ Mu
i NAŒLADUJ Go ka¿dego dnia.
Uwagi prowadz¹cego

Razem
20

Czas na Bibliê

Lekcje dla M³odszego Wieku Szkolnego - Seria C4
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2:

Historia wielkanocna - Pi³at

Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Mateusz
27,1-2
i 11-31

Z³oty wiersz:

Mateusz 27,22
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Jezus wkrótce po aresztowaniu zosta³ zabrany do Pi³ata na
przes³uchanie. Ten cz³owiek by³ rzymskim namiestnikiem, który
w tym czasie zarz¹dza³ pañstwem ¿ydowskim.
Wpisz brakuj¹ce litery.
P __ __ __ __ przes³uchiwa³ Jezusa.
By³ on r__ __ __ __ __ __m n__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ m.

3

Kiedy Pi³at zadawa³ pytania Jezusowi, uzna³, ¿e jest niewinny. Nie chcia³ skazaæ Go na
œmieræ na krzy¿u, tak wiêc zaproponowa³, ¿e wypuœci jednego z wiêŸniów na wolnoœæ bo w³aœnie by³ czas wielkiego œwiêta ¿ydowskiego zwanego Pasch¹. Pi³at powiedzia³, ¿e
¯ydzi mog¹ wybraæ, który z wiêŸniów zostanie uwolniony. Czy to bêdzie Jezus, a mo¿e
inny cz³owiek, który zrobi³ wiele z³ych rzeczy?
U¿yj tego alfabetu obrazkowego, aby znaleŸæ imiê drugiego wiêŸnia.

4

Pi³ata mia³ nadziejê, ¿e wybior¹ Jezusa, ale podjêli inn¹ decyzjê. Za¿¹dali, ¿eby Jezusa
skazaæ na œmieræ i aby zosta³ uwolniony ten drugi cz³owiek.
Zaznacz (ü) przy stwierdzeniach, które s¹ W£AŒCIWE i (û) przy tych, które s¹
NIEPRAWID£OWE.
1. Pi³at by³ pewny, ¿e Jezus by³ winny.

..........

2. Pi³at uwolni³ wszystkich wiêŸniów w czasie Paschy.

..........

3. Barabasz zosta³ uwolniony.

..........

4. Barabasz zrobi³ wiele z³ych rzeczy.

..........

4

M C4/2

Pi³at próbowa³ zmieniæ postanowienie ¯ydów, ale nie chcieli go s³uchaæ. Wtedy
przykaza³, aby Pana Jezusa wych³ostano, a potem ukrzy¿owano.
Zanim Jezus zosta³ ukrzy¿owany ¿o³nierze potraktowali Go w straszny sposób. Ubrali Go
w szkar³atny p³aszcz i w³o¿yli Mu na g³owê koronê z ciernia. Wyœmiewali siê z Niego,
pluli na Niego i bili Go. Potem Go ukrzy¿owali przybijaj¹c Go do krzy¿a.
Wpisz w³aœciwe s³owa w przygotowane miejsca i pokoloruj obrazki.

Najpierw ubrali go w
____________________________________ ,

i w³o¿yli Mu
__________________________ ,

a potem przybili Go do ________________.

9

Czy wiesz, ¿e Pan Jezus umar³ za nasze grzechy na krzy¿u? Nie by³o innego sposobu,
abyœmy mogli mieæ odpuszczone grzechy i abyœmy mogli pójœæ do nieba. On ukocha³ nas
tak bardzo, ¿e cierpia³ za nas!
Uwagi prowadz¹cego

Razem
20

Czas na Bibliê

Lekcje dla M³odszego Wieku Szkolnego - Seria C4
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Historia wielkanocna - Józef

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

Mateusz
27,56-66

Z³oty wiersz:

Mateusz 28,6
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Pan Jezus umar³ na krzy¿u. W³aœnie
tego wieczoru Józef, który pochodzi³
z miasta zwanego Arymateja, przyszed³,
aby zobaczyæ siê z Pi³atem.
Józef by³ bogatym cz³owiekiem, który
uwierzy³ w Pana Jezusa. Poprosi³ Pi³ata,
aby pozwoli³ mu wzi¹æ cia³o Jezusa i
z³o¿yæ w grobie. Pi³at da³ mu
pozwolenie.
Wpisz brakuj¹ce s³owa:
Józef poszed³ do P __ __ __ __ __ i poprosi³ go o c __ __ __ __
J __ __ __ __ __ . Chcia³ je z __ __ __ __ __ w g __ __ __ __ __.

4

Gdy Józef wzi¹³ cia³o Jezusa, owin¹³ je w
czyste lniane przeœcierad³a i z³o¿y³ je w swoim
w³asnym nowym grobie. Grób by³ jakby ma³¹
jaskini¹ wykut¹ w skale. Wejœcie zamkn¹³
wielkim kamieniem. Maria Magdalena i inne
kobiety przygl¹da³y siê temu co robi³ Józef.
Uzpe³nij Uk³adankê Wyrazow¹ wpisuj¹c do niej rozwi¹zania poni¿szych hase³.
1
2
3
4

G
R
Ó
B

On zdj¹³ cia³o Pana Jezusa z krzy¿a: _______________(3). Zawin¹³ je w lniane
_______________________ (2). Przygl¹da³a siê temu Maria ___________________ (1)
i inne ___________ (4)

4

M C4/3

¯ydzi myœleli, ¿e uczniowie Pana Jezusa mog¹ przyjœæ w nocy i ukraœæ Jego cia³o. Wtedy
mogliby przekonywaæ ludzi, ¿e On powsta³ z martwych. Tak wiêc poprosili Pi³ata, aby
pos³a³ ¿o³nierzy, by strzegli grobu.
Podkreœl w³aœciwe s³owa.
(Uczniowie, ¿o³nierze, ¯ydzi) strzegli (krzy¿a, domu, grobu)
aby upewniæ siê, ¿e nikt nie (spali, odda czci, ukradnie) cia³a Pana Jezusa.
3

Pokoloruj ten obrazek.

5

Dobra Nowina mówi nam, ¿e Bóg przez swoj¹ wielk¹ moc wzbudzi³ Pana Jezusa
z martwych. Jego cia³a NIKT nie ukrad³. Jego cia³o nie uleg³o rozk³adowi. Bóg wywiód³
Go z grobu ¯YWEGO. To dowodzi, jak bardzo Bóg by³ zadowolony z tego, co Pan Jezus
uczyni³, kiedy umar³ za nasze grzechy. To równie¿ dowodzi, ¿e On naprawdê jest Synem
Boga. On chce, abyœ Mu zaufa³ jako swojemu osobistemu Zbawicielowi.

„Nie ma go tu, bo
wsta³ z martwych”.
Pokoloruj s³owa anio³a ze z³otego wiersza.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
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Czas na Bibliê

Lekcje dla M³odszego Wieku Szkolnego - Seria C4
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 4: Historia wielkanocna - Dwóch podró¿nych
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

£ukasz
24,13-35

Z³oty wiersz:

Dwóch uczniów Pana Jezusa sz³o drog¹
z Jerozolimy do wioski Emaus oddalonej
o szeœædziesi¹t stadiów (oko³o 12 kilometrów).

£ukasz 24,46
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Morze
Mediterraneanı
Œródziemne
Sea

N

Jezioro
Seaı
Galilejofı
skie
Galilee

Byli bardzo, bardzo smutni, poniewa¿ wiedzieli,
smutni,
poniewa¿
wiedzieli,
¿eByli
ich bardzo,
Mistrz, bardzo
Pan Jezus,
umar³
na krzy¿u
a jeszcze nie s³yszeli tej dobrej nowiny,
¿e znowu ¿yje.
Wpisz na mapie nazwy dwóch miejscowoœci
wymienionych w tej historii.
Gdy szli drog¹, rozmawiali o tym, co siê sta³o
z Jezusem. Dla nich by³o to bardzo zniechêcaj¹ce
Dla nich
by³oby³
to Wyzwolicielem
bardzo zniechêcaj¹ce
- Jezusem.
byli tak pewni,
¿e On
albo Chrystusem, którego Bóg obieca³.

IZRAEL
ISRAEL
_ ___
_ s__ __ s
EE__
J_________

J __ __ __ s __ __

Morze
Deadı
Martwe
Sea

4

Ale teraz nie ¿yje (przynajmniej oni tak myœleli). Nie mogli zrozumieæ, dlaczego to siê
sta³o.

Wstaw w³aœciwe litery, aby uzupe³niæ s³owa.
t
w __ __ uczniowie byli __ __ __ __
__ __
__ __ , poniewa¿ Pan Jezus
m
¿
r __ __ __ __
umar³ na __ __ __ __ __ __ . Nie mogli __ __
__ __ __
e
dlaczego musia³ __ __ __ __ __ __ .

5

Gdy szli drog¹, jakiœ Nieznajomy do³¹czy³ do nich. Z jakiegoœ
powodu nie poznali, ¿e to by³ Jezus. Zapyta³ ich, dlaczego s¹ tacy
smutni. Opowiedzieli Mu ca³¹ historiê o tym, jak Jezus zosta³ skazany
na œmieræ. Wyjaœnili Mu, ¿e nagle stracili ca³¹ sw¹ nadziejê, ¿e Jezus
by³ Chrystusem. To w³aœnie by³o przyczyn¹ ich smutku
i przygnêbienia.

M C4/4

Nieznajomy by³ w stanie im pomóc. Wyjaœni³ im na podstawie ksi¹g Starego Testamentu,
¿e Chrystus musia³ cierpieæ i umrzeæ, bo nie by³o innego sposobu zbawienia ludzi od ich
grzechów.

„Chrystus mia³
cierpieæ”.

Pokoloruj te s³owa ze z³otego wiersza.

6

Kiedy przybyli do Emaus, zaprosili Go do swojego domu.
Przygotowali posi³ek i gdy zaczêli jeœæ, rozpoznali Go. On
by³ ich Panem i Mistrzem - to by³ Jezus!
W tym momencie znik³ sprzed ich oczu ale teraz byli
ca³kowicie pewni, ¿e to by³ On - Ten, który umar³ na krzy¿u,
powsta³ z martwych i ¿yje. Pospieszyli z powrotem do
Jerozolimy, aby powiedzieæ innym, ¿e widzieli Go ¿yj¹cego.
Uzupe³nij krzy¿ówkê u¿ywaj¹c poni¿szych hase³.
3

1. Jezus to Wyzwoliciel, czyli _ _ _ _ _ _ _ _.

2
5

2. Uczniowie szli do miasta zwanego _ _ _ _ _.
1

3. Odkryli, ¿e tym Nieznajomym by³ _ _ _ _ _.
4. Jezus musia³ umrzeæ, aby nas zbawiæ
od _ _ _ _ _ _ _.
4

5. Uczniowie uwierzyli, ¿e Pan Jezus powsta³
z _ _ _ _ _ _ _ _.

5

To za nas umar³ i zmartwychwsta³. Ka¿dy z nas powinien ¿a³owaæ za swoje grzechy
i zaufaæ Mu jako Zbawicielowi. Czy móg³byœ to uczyniæ w³aœnie teraz?
Uwagi prowadz¹cego

Razem

20
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