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Lekcja 1:

(Do naniesienia przez
prowadz¹cego)

Pan Jezus umiera
Z³oty wiersz

£uk. 23,1-26;
32-46

£uk. 23,23

Pan Jezus wkrótce po tym, jak wjecha³ do Jerozolimy na oœlêciu, zosta³ aresztowany. Wydarzenia
szybko nastêpowa³y jedno po drugim i w nied³ugim czasie zosta³ ukrzy¿owany.
Oto imiona dwóch ludzi, którzy mieli du¿y udzia³ w Jego przes³uchaniu i wydaniu na Niego
wyroku.
£IPTA
2

DOHRE
Który z nich powiedzia³ kilkakrotnie, ¿e nie mo¿e znaleŸæ w Jezusie ¿adnej winy?

1

W dniu przes³uchania naszego Pana Pi³at chcia³ uwolniæ jednego cz³owieka. Albo zostanie uwolniony
Jezus albo inny wiêzieñ.
ZnajdŸ imiê drugiego wiêñnia, wpisuj¹c pierwsz¹ literê pod ka¿dym z rysunków.
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___

___

A
___

___

___

___

___

1

Jak¹ rolê w wydarzeniach tego dnia odegra³ Szymon Cyrenejczyk?
1
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Ukrzy¿owanie mia³o miejsce na wzgórzu obok Jerozolimy.
Przeczytaj z³oty wiersz a potem
1. Narysuj w³aœciw¹ liczbê krzy¿y na wzgórzu.
2. Napisz nazwê tego wzgórza.
3. Napisz „JEZUS” ponad Jego krzy¿em.
Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA obok poni¿szych zdañ.
Ci, co stali obok, wyœmiewali siê z Jezusa.
¯o³nierze ofiarowali Mu wodê do picia.
Jego szaty zosta³y oddane biednym.
By³ napis na krzy¿u ponad Jego g³ow¹.
Jezus modli³ siê do swojego Ojca, kiedy wisia³ na krzy¿u.

3

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

5

Dwaj ludzie, którzy byli ukrzy¿owani z Jezusem, mieli ró¿ne nastawienie do Niego. Jeden z nich
obra¿a³ i krzycza³ obraŸliwie na Niego. Drugiemu by³o naprawdê przykro z powodu swoich z³ych
uczynków i poprosi³ Pana Jezusa o mi³osierdzie i przebaczenie.
Wpisz poni¿ej: 1. Co ten drugi przestêpca powiedzia³ o Jezusie w wierszu 41.
2. Co powiedzia³ do Jezusa w wierszu 42.
3. OdpowiedŸ, któr¹ otrzyma³ od Jezusa w wierszu 43.
1
2

3

3
Ka¿dy z nas powinien zrobiæ to, co ten cz³owiek! Musimy odwróciæ siê od grzechu i zaufaæ Panu
Jezusowi, ¿e da nam miejsce w raju (w niebie). Tego dnia zdarzy³y siê pewne bardzo dziwne rzeczy.
1. Co sta³o siê ze s³oñcem?
2. Co sta³o siê z wielk¹ zas³on¹ w œwi¹tyni?
1
2

2

Wpisz ostatnie s³owa Pana Jezusa przed Jego œmierci¹.
2
Gdy czytamy o œmierci Pana Jezusa wa¿ne jest, aby zrozumieæ, ¿e Jego œmieræ jest czymœ szczególnym, poniewa¿
On umar³ za nasze grzechy (1 Kor. 15,3). Umar³, aby nasze grzechy mog³y zostaæ przebaczone. Dzisiaj Bóg wzywa
nas, abyœmy zwrócili siê do Niego i zaufali tylko Jemu, ¿e nas zbawi.
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Lekcja 2: Pan Jezus zmartwychwstaje
Przeczytaj

Jan 20,1-18

Z³oty wiersz:

Rzym. 10,9

Kiedy czytamy biografie s³awnych ludzi to widzimy,
¿e ostatni rozdzia³ dotyczy zwykle tego, jak i kiedy
umar³. Po tym nie ma nic wiêcej do powiedzenia. Ale
z histori¹ Pana Jezusa jest zupe³nie inaczej. Dla
Niego œmieræ na krzy¿u nie by³a koñcem!

OTO MARIA MAGDALENA ROZMAWIA Z DWOMA
UCZNIAMI (WIERSZ 2).

Teraz odpowiedz na pytania:
Jaki to by³ dzieñ tygodnia?
Gdzie tego poranku by³a ju¿ Maria?
Co ona tam odkry³a?
Do jakiego wniosku dosz³a?
Jakie by³y imiona tych dwóch uczniów.

5

OTO DWAJ UCZNIOWIE OBOK MIEJSCA, GDZIE POCHOWANO JEZUSA.

Przekreœl NIEPRAWID£OWE s³owa:
Piotr jako PIERWSZY / DRUGI przyby³ do grobu.
Drugi uczeñ zajrza³ do œrodka i zobaczy³
CIA£O JEZUSA / LNIANE PRZEŒCIERAD£A / KAMIEÑ.
Piotr wtedy wszed³ do œrodka i zobaczy³ JEZUSA / PRZEŒCIERAD£A / KAMIEÑ.
Wtedy drugi uczeñ KRZYKN¥£ Z RADOŒCI / WSZED£ / ZEMDLA£.
Po krótkiej chwili obaj mê¿czyŸni USIEDLI, ABY POCZEKAÆ NA MARIÊ / USNÊLI /
POSZLI DO DOMU.

5

S B4/2

TERAZ MARIA POZOSTA£A SAMA TAM, GDZIE POCHOWANO JEZUSA.
Wtedy doœwiadczy³a szczególnego prze¿ycia!

Przeczytaj wiersze 11-16 i dokoñcz uk³adankê s³own¹
pos³uguj¹c siê poni¿szymi has³ami.
1

1. Maria zobaczy³a ich dwóch.
2. Kolor ich szat.
3. Maria myœla³a, ¿e to _________________.
4. Tytu³, którego u¿y³a Maria wobec Pana
Jezusa.
5. Pos³uszna poleceniu Jezusa, Maria posz³a do
______________________.
6
6. Powiedzia³a im, ¿e
_______________ Pana.

2
3
4
5
6

Smutek Marii zamieni³ siê w radoœæ, gdy odkry³a, ¿e ten cz³owiek, który z ni¹ rozmawia to ten sam,
który umar³ na krzy¿u! On zosta³ wzbudzony z martwych przez moc Boga. By³a tego ca³kowicie
pewna!
ZMARTWYCHWSTANIE to WZBUDZENIE ZE ŒMIERCI (1 Kor. 15,3 i 4).
Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest bardzo wa¿n¹ czêœci¹ wielkiego Bo¿ego planu, aby nas zbawiæ.
On zmartwychwsta³ tak jak to by³o przepowiedziane w Starym Testamencie. Dlatego wiemy, ¿e Jego
œmieræ wystarczy³a, abyœmy mogli mieæ odpuszczone wszystkie nasze grzechy.
Wpisz z³oty wiersz.

2
Ta lekcja koñczy siê, gdy ¿yj¹cy Pan Jezus daje Marii polecenie do wykonania.
Do kogo j¹ pos³a³?
Co mia³a im powiedzieæ?

2
Dzisiaj to s¹ ci, którzy jak Maria znaj¹ i kochaj¹ Go, którzy mog¹ innym mówiæ o Nim.
Czy ty Go znasz i kochasz? Czy mówisz innym o Nim?
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Lekcja 3: Pan Jezus odchodzi
Przeczytaj

Jan 20,19-29
£uk. 24,50-53

Z³oty wiersz:

£uk. 24,51

Dobry detektyw szuka œladów, które pomog¹ mu w jego poszukiwaniach. Potem wyci¹ga wnioski
oparte na dowodach, które znalaz³.
Jest wiele dowodów, aby wierzyæ, ¿e Pan Jezus naprawdê zmartwychwsta³. Popatrzmy na kilka
z nich!
Przeczytaj Jan 20,19-21 a potem odpowiedz na pytania:
1. Dlaczego uczniowie mieli zamkniête drzwi?
2. Co powiedzia³ Jezus, kiedy wszed³?
3. Jak myœlisz, dlaczego pokaza³ im rêce i bok?
4. Co czuli, kiedy Go zobaczyli?
1
2
3
4

4

Teraz przeczytaj wiersze 24-25 i wpisz brakuj¹ce s³owa w poni¿szym fragmencie.
Tego wieczoru nie by³o z nimi ........................... . PóŸniej inni...............................
powiedzieli mu, co siê wydarzy³o. A on powiedzia³, ¿e nie ................................
jeœli nie ujrzy œladów gwoŸdzi na Jego rêkach. W rzeczywistoœci powiedzia³, ¿e
nie uwierzy, jeœli nie w³o¿y ............................ w miejsce po gwoŸdziach
i swojej rêki w Jego .................. .
5
Przeczytaj wiersze 26-29 i zobacz jak Tomasz zmieni³ swoje nastawienie.
Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA.
Jezus gniewa³ siê na Tomasza za to, co powiedzia³.

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

Jezus dok³adnie wiedzia³, co Tomasz powiedzia³.
Drzwi by³y w tym czasie otwarte.
Tomasz uwierzy³, poniewa¿ zobaczy³.

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

4
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Teraz rozwia³y siê wszystkie w¹tpliwoœci Tomasza. By³ ca³kowicie pewny, ¿e Ten, którego zna³ jako
Jezusa ¿yje i dlatego jest prawdziwym Synem Bo¿ym.
Uporz¹dkuj litery, aby dowiedzieæ siê, co Tomasz o Nim powiedzia³.
„NPA JMÓ I GBÓ JÓM”.
___ ___ ___ ___

1

Tomasz uwierzy³, PONIEWA¯ ZOBACZY£. Ale mo¿liwe jest, by UWIERZYÆ BEZ
ZOBACZENIA. (Przeczytaj koniec wiersza 29). Ka¿dy z nas mo¿e to zrobiæ. My Go nie widzimy,
jednak mo¿emy zaufaæ Mu jako naszemu Zbawicielowi i Panu.
Wkrótce nadszed³ czas, aby Pan Jezus powróci³ do nieba.
POWRÓT PANA JEZUSA DO OJCA W NIEBIE
NAZYWAMY JEGO WNIEBOWST¥PIENIEM.

Przeczytaj £uk. 24,53 i wpisz odpowiedzi na pytania w ramki.
1. Gdzie powraca³ Jezus?

2. Jak nazywa³a siê ta wieœ?

3. Gdzie poszli uczniowie?

3
Wpisz z³oty wiersz.

2
Odkoduj szyfr, aby zobaczyæ, co czuli uczniowie. (1=a, 2=b, 3=c, etc)
22/ 9 / 5 / 12 / 11 /
__ __ __ __ __ ¥

18 / 1 / 4 / 16 /
__ __ __ __ ŒÆ.

1

Zwykle kiedy opuszcza nas szczególny przyjaciel jest nam smutno. Jednak z uczniami by³o inaczej
(zobacz wiersz 52). Nie byli smutni, bo wiedzieli, ¿e to nie by³ koniec. Pan Jezus da³ im zarówno pracê
do wykonania dla Niego jak i cudown¹ obietnicê. Ale to ju¿ bêdzie nastêpna lekcja!
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Lekcja 4: Pan Jezus powraca
Przeczytaj

Dz. Ap. 1,4.8-12

Z³oty wiersz:

Dz.Ap. 1,11

Jeœli ktoœ, o kim wiemy, ¿e mówi prawdê, coœ obieca, mamy podstawê, aby ufaæ temu i byæ
szczêœliwym. Pewnego dnia ta obietnica spe³ni siê. Tak by³o z uczniami Pana Jezusa. Gdy mia³
powróciæ do nieba, da³ im cudowne obietnice. I oni uwierzyli, ¿e pewnego dnia On wype³ni te
obietnice i zrobi dok³adnie to, co obieca³.
Przeczytaj Dzieje 1,8 i znajdŸ pierwsz¹ obietnicê a potem dokoñcz to zdanie.
On obieca³ daæ im

1

Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA:

Moc, któr¹ obieca³
bêdzie uzale¿niona od ich zdolnoœci i odwagi.

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

uzdolni ich do sk³adania o Nim œwiadectwa.
bêdzie pochodziæ od Boga - Ducha Œwiêtego.
uzdolni ich do zwiastowania o Nim ca³emu œwiatu.

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

4

Wpisz na drogowskazie trzy miejsca,
do których chcia³, aby poszli z Jego
poselstwem.

3
Wierz¹cy dzisiaj mog¹ mieæ t¹ sam¹ moc. Mog¹ byæ u¿yteczni dla Pana Jezusa przez sk³adanie o Nim
œwiadectwa innym, kiedy polegaj¹ na pomocy Ducha Œwiêtego, który mieszka w nich. Oni nie mog¹
tego robiæ w oparciu o sw¹ w³asn¹ moc.
Przeczytaj historiê o Jego wniebowst¹pieniu i wpisz odpowiedzi na poni¿sze pytania:Co skry³o Go przed ich oczami?
Ilu mê¿ów pojawi³o siê im?
Jaki kolor mia³y ich szaty?
Co powiedzieli uczniom?

4
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Teraz, gdy wst¹pi³ do nieba, zosta³a dana druga obietnica.
Przepisz t¹ czêœæ z³otego wiersza, która zawiera t¹ OBIETNICÊ.

„Ten Jezus...
2
Kiedy wyje¿d¿a ktoœ, kogo kochamy, dobrze jest wiedzieæ, ¿e pewnego dnia on powróci! Wierz¹cy
wiedz¹, ¿e Pan Jezus przyjdzie znowu. On nie z³amie swojej obietnicy!
Uzupelnij zdania u¿ywaj¹c swojej Biblii.
(Dodaj tylko parê s³ów)
Jan 14, 3: „A jeœli pójdê i przygotujê wam miejsce, _____________________________________”.
I Tesaloniczan 4,16: „Sam Pan _____________________________________”.
Te wiersze ucz¹ nas, ¿e ON PRZYJDZIE

2

ZNOWU. Wa¿ne jest, aby

ka¿dy z nas by³ GOTOWY na to
wielkie wydarzenie, ufaj¹c Mu jako swojemu osobistemu Zbawicielowi. Kiedy Mu ufamy, powinniœmy ¿yæ w
taki sposób, aby byæ dobrym œwiadectwem dla Niego. Duch Œwiêty daje nam potrzebn¹ do tego moc.

Rozsypanka literowa
G
A
L
I
L
E
A
B
R
A

O B I E T N I C A
M I L O Z OR E J
A T G L B HD I Z
E R O £ A F ZWC
D E OWD A O O B
CKA E S N P I T
N I O £ ÓWB N O
UO B OK I U Z P
N I E B O LWC S
S DW I E O N U Y

ZnajdŸ ukryte rozwi¹zania poni¿szych hase³
i zakreœl je w rozsypance. Mog¹ byæ ukryte we
wszystkich kierunkach.
1. Tam poszed³ Jezus.
2. Oni patrzyli, jak odchodzi³.
3. __________ zas³oni³ Go przed ich oczami.
4. Kraina, z której pochodzili uczniowie.
5. Pojawi³o siê ich dwóch.
6. Bóg NIE MO¯E jej z³amaæ.
7. Jezus odszed³ do Nieba z tej góry.
8. Miasto w pobli¿u tej góry.

4
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